
 

 

 

 

 

 

SNØGG FOTBALL 2021 

 
 

  

ÅRSMELDING 



 

Dagsorden 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten.  

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap.  

10. Behandle forslag og saker.  

  - Harmonisere Snøgg fotballs lover med lovnorm fra NIF.  

  - innkomne saker til behandling – ingen saker er sendt inn.  

  - Prosess samarbeid Snøgg - NFK 

11. Fastsette medlemskontingent på 300,-, og gi fullmakt til styret for å fastsette 

treningsavgifter.  

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Valg. Bjarne Sørensen, leder av valgkomitéen legger fram valgkomiteens forslag 

15. Utmerkelser. Torgeir Bakken.   

Styret: Årets Snøgger:   

Æresmedlem:   

16.  Avslutning 

 

 



 

FORRETNINGSORDEN: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten 

2. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet 

3. Taletid bes om ved å be om ordet  

4. Hvis du ønsker ordet til forretningsorden, vis det ved tegn 

5. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak i tillegg til selve saksframlegget.  

Taletiden begrenses til: 

a. Tre minutter for første gang 

b. To minutter for andre og tredje gangs innlegg.  

c. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.  

6. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.  

7. Alle forslag må være skriftlig og forslagstiller(e)s navn må stå på forslaget.  

8. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.  

9. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRASJON 
Styrets sammensetning: 

Leder:                   Hanne Thürmer 
Nestleder:            Atle Huseby 
Styremedlem:      Torgeir Haug 
Styremedlem:      Elin Velta 
Styremedlem:      Quang Manh Tran 
Styremedlem:      Leif Anders Kasin 
Styremedlem:      Silje Waksvik 
Styremedlem:      Laila Sauarlia Hagen  
Varamedlem:       Torgeir Bakken 
 

Sportslig utvalg: 
Torgeir Bakken – leder 
Bjarne Sørensen (seniorfotball) 
Liv Birgit Tobiassen (ungdomsfotball) 
Torgeir Haug (ungdomsfotball) 
Stine Haugen (barnefotball) 
Manh Tran  (barnefotball) 
Elin Velta  (barnefotball) 

 
Økonomiutvalg: 
Torgeir Bakken 
Laila Cecilie Sauarlia Hagen 
Bjarne Sørensen 
 

Banekomité: 
Leif Anders Kasin 
Manh Tran 
Borgar Flaaten 
Hanne Thürmer 

 
Kontrollkomité: 
Tor-Erik Skilrud, leder 
Frode Stenehjem, medlem 
Vara: Tone Marit Tesdal 

 
Valgkomité: 
Valgkomiteen har bestått av Bjarne Sørensen (leder), Kristoffer Kaarstein ,Eline Bakken, 
(medlemmer) og Johnny Pettersen (vara)   

 
Revisorer: 
Vegard Slåtta 
Håvard Saga 



 

Regnskapsfører: 
Roar Uglem 

 

Medlemmer: 

Vi skiftet medlemssystem fra «klubbinvite» til «klubbadmin» (Norsk idrettsforbunds eget 
system) i 2019. Systemet er integrert med «Min idrett» og kan brukes til å fakturere 
kontingenter og treningsavgifter. Etter noen barnesykdommer er systemet nå 
velfungerende. Vi har kvalitetssikret og fakturert medlemmene våre i det nye systemet. Ved 
utgangen av sesongen 2021 var det registrert 310 medlemmer med betalt 
medlemskontingent, inkludert 3 æresmedlemmer. Totalt er 421 navn i medlemsbasen, det 
gjenstår fortsatt en ryddejobb for å fjerne inaktive medlemmer, dubletter og 
feilregistreringer. Vi mangler e-post til 23, og både e-post og mobiltelefon på 5 medlemmer, 
de får vi ikke fakturert.  Vi har sendt ut epost og sms til de vi har informasjon til, 
medlemmene har selv ansvar for korrekt informasjon i «min idrett» som ligger til grunn for 
medlemsregisteret. Vi har fått 131 nye innmeldinger i 2021. Systemene ser nå ut til å 
fungere slik de skal. Fra 2022 trekkes informasjon rett fra medlemsregisteret for tildeling av 
medlemsbaserte støtteordninger.  
 
Sesongen 2021 har vært preget av korona og skifte av banedekke, mange av lagene fikk ikke 
spille og trene som vanlig i 2021.  

 
Æresmedlemmer pr. 31.12.2020: 
Tom Wormsen 
Arne Haagensen 
Sveinung Hesjedal 
 
Forsøk på å utnevne flere æresmedlemmer krever et fungerende styre i Sportsklubben 
Snøgg, allianseidrettslaget Snøgg fotball er medlem av.  
 
 
  



Styrets arbeid 
Etter valgene ved årsmøtet 21.03.2021 besto styret av 8 personer og en fast møtende vara. 
Styret har bred kompetanse og har fordelt oppgaver seg imellom.  
 
Det har vært avholdt 14 styremøter, hvorav ett felles styremøte mellom NFK og Snøgg, og to 
digitale møter før det ekstraordinære årsmøtet 3.1.22. (Bortsatt fra juli har det vært minst 
ett styremøte i hver mnd).  
 

Arbeid med kvalitetsklubb 

Arbeidet med kvalitetsklubb har kommet langt. Første steg var å kartlegge hva som skulle til 

for å bli kvalitetsklubb, og styret lagde et selvevalueringsverktøy som omfattet alle områder 

av kvalitetsstandarden.  

Deretter ble det jobbet med å finne ut hvilke dokumenter, retningslinjer og beskrivelser som 
allerede fantes i klubben. Noen relevante dokumenter fantes allerede, men det var behov 
for å skape mange dokumenter som årshjul, rekrutteringsplan, plan for dommerutvikling, 
nytt organisasjonskart, økonomihåndbok, instrukser for ulike roller, med mer.  

Alle dokumenter som skapes lagres i mappestruktur på idrettens Office 365 (ka.nif.no) som 
er en skyløsning. Alle dokumenter sorteres under kategoriene aktivitet, organisasjon, 
kompetanse og samfunn. På denne måten vil det være enklere å videreføre arbeidet ved 
fremtidige endringer i styret. Selvevalueringsverktøyet lagres på samme sted og kan 
benyttes for å holde oversikt over status på de ulike områdene.  

Det har vært god dialog med Vestfold og Telemark fotballkrets i hele perioden.  

Neste steg i sertifiseringsprosessen er å møte representanter fra kretsen for å gjøre en 
konkret vurdering av status, og hva som gjenstår for å kunne sertifiseres. Dette møtet vil 
avtales i et av de første styremøtene etter årsmøtet 2022.  

 
Økonomi og administrasjon 
2021 var enda et annerledesår, koronabegrensninger kom og gikk gjennom året.  
 
Budsjettet for 2021 ble lagt med usikkerhet pga koronasituasjonen. Fra fotballkretsens side 
ble vi oppfordret til å budsjettere med aktivitet, selv om det var usikkerhet.  Det er også i år 
avvik mellom regnskap og budsjett pga. slike endringer. Vi satset på kompetansetiltak, 
anskaffelse av nye drakter, utstyr, mål, og kunstgress til en fremtidig femmerbane. Vi har fått 
støtte og kompensasjon fra bl.a. idrettskrets og Notodden kommune. Uten støtte fra 
Notodden kommune ville 2021 vært et særdeles vanskelig år økonomisk. Sponsorene våre 
har vært trofaste til tross for lite eksponering av reklame, det er vi takknemlige for.  Våre 
hovedsponsorer Notodden Energi, Hjartdalsbanken, Gulvdeal, Motorforum skal ha stor takk 
for støtten. Vi skiftet utstyrsavtale fra Sport1 til Macron i 2021.  Undervarmen ble betalt av 
Notodden kommune i oktober, november og desember 2021 pga. hensyn til ny bane. I 
januar 2022 kom melding om kompensasjon til idrettslag for høye strømpriser, vi vet ikke 
hvordan dette slår ut for Snøgg fotball.  
 



 

Fiks og KlubbAdmin 
Lagspåmelding, spilleroverganger etc er en metodisk jobb som krever en stor innsats ved 
starten av en ny sesong. Bjarne Sørensen har tatt over mer og mer av dette i 2021. Fra og 
med 2020 har vi brukt KlubbAdmin til medlemshåndtering. Da kan vi følge opp alle 
krav/føringer fra Idrettsforbundet. Klubbadmin og Fiks skal integreres tettere i 2022.   
 

Økonomiutvalg  
Styret har tegnet organisasjonskart som fordeler oppgaver internt i styret, Torgeir Bakken 
har hatt ansvar for økonomioppfølging med innspill fra Bjarne Sørensen og Leif Anders Kasin 
(drift). Laila Sauarlia Hagen har gjort en stor jobb som kasserer og lotteriansvarlig. Bjarne 
Sørensen er en aktiv markedssjef og sponsoransvarlig. Styreleder og nestleder tok ansvar for 
å søke midler til utstyr, koronakompensasjon, momskompensasjon og søknader til 
kommunens fond for idrett, kultur og frivillighet. Leder for sportslig utvalg har også vært 
aktiv for å rekruttere og følge opp sponsorer og andre inntektsmuligheter. Samlet har dette 
gitt gode resultater.  
 
Reiselotteriet  
Endte med et godt resultat. Rammet av korona, men vanligvis lett å organisere, lettsolgt og 
god netto inntjening.   
 
Billotteriet 
Årlig samarbeid med Notodden Fotballklubb. Snøgg hadde bedre resultat i 2021 enn i 2020, 
men fortsatt er det mange usolgte lodd. Det er krevende å selge loddene og kostnaden til 
bilen deles 50/50 med NFK.  Vi må satse mer på billotteriet for å få godt resultat.  
 
Julekalender  
Endte på budsjett. Vi vurderte å bytte trykkeri, men alternative tilbud viste seg å være 
dyrere.   
 
Ny hjemmeside 
Snøgg har nå kommet litt lenger i å bruke hjemmesiden. Tone Marit Tesdal og leverandøren 
Akari har tilbudt Snøgg en løsning med bedre brukervennlighet, det har gjort det lettere å 
legge ut saker. Elin Velta i styret har tatt tak i hjemmesiden, hun har kompetanse på arbeid 
med hjemmesider og har lagt ut saker. Hjemmesiden bør være et naturlig sted for 
oppdatering for medlemmer, trenere, spillere og foresatte.   
 

Bane, drift og vedlikehold 
 
Anleggsutvikling med ferdigstillelse av kunstgressbanen med området omkring. 

Bytte av banedekket og utvidelse av banen ble vedtatt av kommunestyret i 2020 og 
gjennomført i 2021. Klubben og baneansvarlige har gjennom 2021 hatt tallrike møter og 
kontakter inn mot Notodden kommune. Nøkkelpersoner i banekomité og dugnad har vært 
Øyvind Tobiassen, Jarle Flathus, Leif Anders Kasin, Manh Tran, Hanne Thürmer og Borgar 
Flaaten. Mange dugnadstimer gikk med til å samle inn granulat, forskale og jernbinde en lang 
mur, legge asfalt, felle trær, bygge pumpehus, rive gammel inngangsport m.m. I sluttfasen av 
arbeidet gikk Leif Anders inn som klubbens hovedansvarlige for bane/drift/banedugnad og 



holdt kontakt med kommune og entreprenører for å fullføre anlegget og etablere 
driftsavtaler.  
 
Kunstgressbanen ble, etter noe forsinkelse, tatt i bruk oktober 2021. Dette var et stort prosjekt 
med innsats fra ulike aktører. Snøgg Fotball tok på seg ulike dugnadsprosjekter. Når 
november kom sto et flott og helhetlig anlegg med nytt gress, nylagt asfalt, tilsådde 
gresskanter og bedre lysstyring på plass.  Fortsatt gjenstår arbeid med LED Lysanlegg, 
avslutning mot nord og bygging av en permanent femmerbane, men ellers er det meste 
gjort. Stor takk til de som jobbet dugnad, Snøgg klarte å holde sine forpliktelser gjennom 
2021. 
 

Stordalen entreprenør hadde fått totalentreprisen fra Notodden Kommune som er eier og 
ansvarlig for anlegget. Snøgg fotball, Stordalen entreprenør og Notodden kommunen hadde 
gjennom prosessen et tett og godt samarbeid.  
 
Anlegget er nå ferdigstilt med noen få mangler som skal sees på til sommeren 2022. 
Manglene er blant annet dårlig fall på asfalt, noe igjen rundt vanningsanlegg og bølger i 
gresset.  
Murkant rundt bane, fem sluk bak tribune, nytt pumpehus (mangler takstein), ny Recon 
støttemur mot klubbhuset, Hogging av trær mot sør, samt grunnarbeid til asfaltering av et 
ekstra stort område ble utført på dugnad. Notodden kommune trakk ut 400 000,-kr av 
totalentreprisen slik at vi kunne få asfalt på hele området slik det står i dag. Eksisterende lys 
og master ble montert opp igjen. Vanningsanlegget ble anlagt, men noe arbeid gjenstår der. 
Vi har nå et veldig fint og bra stadionanlegg som gir gode bruksmuligheter. Snøgg fotball 
sammen med Notodden kommune har jobbet over lang tid med å få til en god driftsavtale 
for Sætre-anlegget. Snøgg er i god dialog med administrasjonen i kommunen vedr. videre 
framdrift av blant annet ny femmerbane og nivåheving av Snøgghuset. 
 
Banekapasitet og samarbeid 
I 2021 var banen uten undervarme i januar og kapasitet ble leid i Idrettsparken. Ved 
påsketider 2021 startet arbeidet med den nye banen. Anlegget var stengt for all aktivitet til 
oktober 2021, da åpnet vi med begrenset kapasitet. Vi fikk ikke på lys før i november.  Snøgg 
og NFK samarbeidet godt om banedrift og banetid på NFKs bane i Lisleherad og på Optime 
arena i 2021. Stor takk til NFK for godt samarbeid.  
 
Kioskutvalg 
Den gamle kiosken ble fjernet i 2021, Leivstein motorsenter overtok den slik den sto. Det har 
vært minimal mulighet for åpen kiosk i 2021, vi håper på bedre tider i 2022.  Damekampene 
gikk på Optime arena i 2021, Snøgg fikk litt kioskinntekter på disse kampene. Ved normal 
sesong 2022 på egen bane håper vi på en styrket kioskinnsats og kiosk-gruppe. Med 
oppgradert kjøkken og asfaltert uteareal bør kioskdrift bli enklere i 2022. 
 

Sport 
2021 var fortsatt i koronaens tegn, særlig for seniorlagene.  Regler og begrensninger av 
aktivitet varierte gjennom 2021. Akademitreninger og utviklingstreninger ble avlyst. Før og 
etter aktivitet måtte alle holde 1 m avstand. Kampverter førte lister over tilskuere og 
spillere. Spillere skulle komme ferdig skiftet og reise hjem rett etter trening.  Lag og tilskuere 



skulle holde avstand til andre lag. Norway cup og andre cuper ble avlyst. Seniorfotballen 
fortsetter i samme divisjon som i 2021. 
Tradisjonen tro ble det jobbet godt i samtlige årganger både på gutte- og jentesida.   
 

Samarbeidsavtale Snøgg fotball og NFK- oppfølging av årsmøtevedtak 2021 
Øyvind Tobiassen og Frode Telseth deltok i møtene sammen med Styreleder og leder SU.  
Den 25. august var det et første møte mellom NFK og Snøgg, neste møte var 6 september.  
12. oktober var det et felles styremøte mellom styrene i Snøgg og NFK der styrene i felleskap 
diskuterte samarbeid mellom klubbene. I alle disse møtene var det en erkjennelse av at 
Snøggs G14 er et lag med gode resultater og mange gode spillere, det er flere som kan 
utvikle seg videre på et høyere nivå.  Det å dele dette årskullet mellom to klubber ble vurdert 
som en dårlig løsning for de aktuelle spillerne, ønsket var å finne en løsning hvor alle var 
samlet i en av klubbene.  NFK var tydelige på at de beste ville utvikle seg raskere og bli bedre 
ved å spille for NFK og være en del av en toppfotball-gruppe.  Snøgg var opptatt av at alle 
spillerne, både de beste og de nest beste, måtte få et godt tilbud i den klubben de spilte for.  

Det var tre modeller som ble diskutert gjennom disse møtene: 

1. Snøgg gir et tilbud til hele aldersgruppen, NFK venter til G17 med å gi et tilbud. 
2. NFK gir et tilbud til hele aldersgruppen, Snøgg etablerer ikke et G16 lag i 2022. 
3. Begge klubber gir et tilbud for aldersgruppen G16, spillere fordeler seg mellom 

gruppene basert på eget ønske og egne ferdigheter. 

Styret i Snøgg har brukt mye tid på å vurdere disse modellene.  Flere styremøter utover 
høsten diskuterte fordeler og ulemper med de ulike valgene. Til slutt ble ønsket om å holde 
laget samlet viktigere enn å starte opp et G16 lag i Snøgg i 2022.   
Saken ble lagt fram på et ekstraordinært årsmøte 3.1.22 som stemte fram et alternativt 
forslag med G16 lag i Snøgg.  
 
Avslutninger 
Avslutninger har blitt gjennomført på lagsnivå dette året.  Også avslutningene har hatt 
koronabegrensninger.  

 
Senior kvinner  

Senior damer spilte i 2. divisjon sesongen 2021. Det ble spilt halv serie fra august til oktober, 
totalt 8 kamper. Snøgg havnet på fjerde plass i serien, etter tre knepne tap i kampene mot 
topplagene, det gjorde at laget akkurat ikke var gode nok til å kjempe om avdelingsseier og 
kvalifiseringsspill. I tillegg ble det en cupseier mot Stathelle borte som ga et bra 
referansemøte mot Kolbotn i august. Der det gikk akkurat så fort som fryktet og bortelaget 
tok en komfortabel seier. Uansett var det en morsom ramme rundt kampen på Optime 
arena. Totalt ti obligatoriske kamper ble det altså i 2021, og Cecilie Sørensen, Karianne 
Knudsen Haslekås, Eline Bakken og Stine Hørte Myhren var de eneste spillerne som spilte 
alle ti kampene. Totalt ble 18 spillere benyttet i 2. divisjon sesongen 2021. Julie Kjosvold 
Pedersen ble toppscorer med 9 mål. Totalt scoret laget 29 mål og slapp inn 13.  

Flere unge fikk sine debuter på seniornivå i 2021, deriblant fire 2005-ere: Bybarna Mali 
Tobiassen og Thea Hegna Gjuv spilte tilnærmet fast i 2. divisjon. Thea Lunde Håland og Marie 
Vik kom fra Nome IL på ettersommeren,  de var også på banen i nesten samtlige kamper. 



Sarah Ishara Lonu (2004) fra Sauland, fikk sin første kamp i 2. divisjon, og kommer til å få 
mange flere i årene fremover. Første Snøggkamp på seniornivå ble det også for heddøl Ida 
Bruserud. Hun spilte halvannen kamp som keeper i 2. divisjon og var en av 3. divisjons klart 
beste spillere som back og midtstopper. Fremheves må også re-debuten til Liv Birgit Høgberg 
Tobiassens i Snøggtrøya, ett innhopp i 2. divisjon og ikke minst oppofrende spill og strålende 
innsats i 3. divisjon.  

 150 fellestreninger ble gjennomført i det som forhåpentligvis ble den siste annerledes-
sesongen. Cecilie Sørensen ble årets treningsspiller med 149 treninger! Frem mot sommeren 
var det mye distansetrening og restriksjoner, i tillegg til at en ikke fikk spilt fotballkamper. 
Første treningskamp for seniorspillerne var i starten av juli, mot 3. divisjonslaget Modum, og 
da var det 16 måneder siden sist de over 20 hadde fått spilt en fotballkamp. «Premieren» ble 
feiret med pizza og brus for begge lag etter kampslutt. 

  
Julie Kjosvold Pedersen og Stine Hørte Myhren går til Odds BK kvinner etter 21-sesongen, og 
vi ønsker dem lykke til der, selv om vi gjerne skulle hatt dem med videre. Karianne Knudsen 
Haslekås spiller i Gimle/Troll sesongen 22, pga. studier i Sabeltann-land og vi ønsker henne 
alt mulig hell i skattejakten på Sørlandet! Men håper hun finner tilbake til kjent farvann i den 
blå byen om ikke alt for lang tid.  
  
Støtteapparatet besto av hovedtrener Frode Telseth, Jørgen Thune-Holm som 
assistenttrener og kampleder for Snøgg 2 i 3. divisjon, og keepertrener Bror Grøtterud. 
Marius Hagen fungerte som fysisk trener med en økt per uke frem til sommerferien. Telseth 
takker av som hovedtrener etter tre «sesonger», men fortsetter videre i støtteapparatet i en 
spillerutvikler-rolle. Jørgen Thune-Holm blir trenerutvikler for barnefotballen i Snøgg i et 
samarbeid med NFK. Han er også sone- og alliansetrener for lag på jentesiden, så han følger 
jentefotballen i Øvre-Telemark tett videre. Bror Grøtterud flyttet til Berlin og sliter med å 
følge opp keeperne derifra, så vi takker han av for godt nordlandshumør og god 
keeperoppfølging!  
 

Senior herrer 
Herrelaget er nå en stor treningsgruppe med over 25 spillere, flere er trenere for 
aldersbestemte lag. Snøgg herrer beholdt plassen i 4. divisjon etter en halv sesong.  
Seniorfotballen har vært rammet av strenge koronabegrensninger.  
 
Ungdomslagene 13-19 år 
Ungdomsavdelingen har hatt en fin sesong, hvor G14 har gjort seg mest markert med sine flotte 

resultater.  

G13  

Gutter 13 har stilt med to lag i sesongen i 1. divisjon og 2. divisjon, avdeling C. Laget i 1. div. endte på 

10. plass i sin avdeling. Laget i 2. div. vant sin avdeling. 

 

G14 

G14 har stilt med to lag og deltatt seriespill vinterserien, oboscupen, G14 1. divisjon, G14 2. divisjon 

og  G14 interkrets. G14 ble OBOS-cupmestere, kretsmestere og nr. to interkretsserien. 



 

J15 

J15 har vært et blandet lag med jenter født 2008-2006. Laget har hatt to lag, J15 2. divisjon avd. A og 

J15 2div avd C. 

 

J17  

J17 har stilt lag i interkretsserien og har bestått av spillere født 2007-2004. 

 

Følgende spillere har deltatt på krets- og sonetrening:  

G14: Olav Bakka Tvervik, Andre Rauland, Hans Torjus Gampedalen, Enock Mizerero 

J14: Guro Svarstad, Nina Kasin, Kristina Aas 

G13: Jan Olav Bakken  

J13: Ida Hegna Gjuv 

 

Barnefotballen 8-12 år 
Barnefotballen i Snøgg er nå fra 6-12 år. For 9 mars 2021 startet Snøgg opp med organisert 
og klubbstyrt treninger for alle førsteklassinger (2014) i Notodden. 32 barn (27 gutter og 5 
jenter), med like mang foreldre dukket opp på første trening på sport. De ble møtt og tatt 
imot av 3 klubbtrenere og 5 jenter spillere i Snøgg. Snøgg organiserte og styrte de 5 første 
ukene og deretter tok foreldrene over med Snøgg som støtte i ryggen. I løpet av de 5 første 
ukene var det registret 37 spillere på det meste på en og samme trening. Disse har ikke 
deltatt i seriespill, men klubben har arrangert 2 cuper og de har også deltatt på 3v3 cup i 
Heddal.  

Senere på året dvs. 8 september 2021 inviterte Snøgg alle barn (2015) som nettopp har 
startet i førsteklasse til organisert og klubbstyrt fotball trening på Lisleherad. Her var det noe 
krøll med invitasjonen, alle skolene fikk ikke invitasjonen samtidig. Så her var det bare 16 
spillere på første trening. Det økte rask til 27 og på det meste 31 gutter og jenter på det 
meste i løpet av de 5 første teningene i Snøgg regi. Deretter har foreldrene tatt over 
treningen. Disse har ikke spilt noe form for kamper eller deltatt i noen cuper. 

For resten av barnefotballen i Snøgg har det vært et noe redusert seriespill for de fleste av 
lagene. Noe frafall har de fleste lagene opplevd. Men det har blitt gjort en kjempejobb av 
alle trenere og foreldre for å legge forholdene til rette så barn og unge kunne spille fotball 
under et annerledes koronaår. Foreldre stilte opp som koronavakter og dette ble 
gjennomført på en god måte. Fellesnevneren for lagene var stor treningsiver, solid 
oppfølging fra trenere/støtteapparat og betydelig framgang for mange spillere.  

Mange av lagene har gjennomført fotball avslutning med pizza og utdeling av premier. Noe 
rakk dessverre ikke pga. høye smitte situasjoner rundt omkring på skolene på Notodden. 

Høst 2020 tok en gruppe på ca. 20 jenter fra J13 - 17 dommerkurs, slik at de som ville kunne 
bidra som klubbdommere i barnefotballen. Noen av jentene tok på seg dommeroppdrag til 
kampene på høsten 21. De leverte inn skjema i henhold til instruks og fikk betalt i henhold til 
avtalte satser. Målet er å utvikle dette ytterligere i 2022.  



Se mer om lagene i deres respektive lagsrapporter. 
 
Representasjon/samarbeid 
Året 2021 var preget av koronasituasjonen. Det medførte mange digitale møter både på 
sportslig og administrativt nivå.  Regler og begrensninger endret seg mange ganger gjennom 
sesongen.  
 
Klubben har vært representert ved kretsting, årsmøte Norsk Toppfotball og sonemøter i 
tillegg til ulike terminmøter. Flere av klubbens spillere har vært tatt ut på kretslag i regi 
Telemark fotballkrets.  
 
Samarbeid med NFK 
I 2021 har det vært et godt samarbeid mellom Snøgg og NFK. Snøgg har spilt treningskamper 
og trent på Optime arena og på NFKs bane i Lisleherad. Banedekket på Sport ble skiftet ut og 
banen var stengt mesteparten av sesongen. Det har vært møter mellom klubbene Snøgg, 
NFK og Heddal om samarbeid. Dessverre har koronaregler hindret treninger med spillere fra 
ulike klubber, det har ikke vært hospitering, akademitreninger eller felles utviklingstreninger. 
Vi ser sårbarheten av å være tre ulike klubber i denne ekstraordinære situasjonen. Overgang 
fra breddefotball til elite/spisset treningsgruppe blir vanskelig når det ikke kan være 
prøvespill og akademi. Sportslig utvalg i Snøgg berømmer NFK for samarbeidet rundt baner 
og treningskalender. 

Veien videre 
Å få til en bærekraftig utviklingsmodell avhenger av å ha styre og utvalg på plass. Klubben 
har startet arbeidet for å bli en kvalitetsklubb.  I 2021 har vi hatt et velfungerende sportslig 
utvalg bestående av leder pluss seks personer. Disse har definerte ansvarsområder overfor 
henholdsvis seniorlagene, ungdomslagene og barnefotballen i klubben. Det har vært tydelig 
oppfølging av det sportslige, SU håndterer store oppgaver på en god måte.   
 
Snøgg Fotball er en klubb i utvikling. For kvinnefotballen er klubben fortsatt den fremste i 
Telemark, selv om Odd nå satser på toppfotball for kvinner. Bortsett fra Odd ballklubb 
kvinner i Skien er det ingen andre klubber i Telemark som har kvinnefotball som vedtatt 
hovedsatsing. Dette er noe å være stolte av – samtidig som Snøgg Fotball fortsatt skal være 
en klubb der alle fotballspillere – uansett kjønn og alder – har et godt trenings- og 
kamptilbud. Arbeidet med ny sportsplan har involvert både SU, trenere og styre gjennom 
2021 og bør fullføres i 2022. God forankring og kommunikasjon mellom SU, styre og trenere 
må prioriteres i arbeidet videre.  
God økonomistyring og sikring av sponsoravtaler har vært høyt prioritert i 2021og arbeidet 
må fortsette i 2022. Bjarne Sørensen har gjennom 2021 tatt rollen som markedssjef og har 
fulgt opp sponsorer. Mange avtaler er videreført, nye er kommet til.  Det er jobbet med 
langsiktige avtaler pga ny draktavtale og behov for trykking av sponsormerker på 
draktsettene. Dette har vært et stort løft for klubben.  
 

  



AVSLUTNING 
Styret ønsker igjen å takke foreldre, trenere og lagledere som stiller opp for barn og unge 
som ønsker å spille fotball. Uten deres bidrag hadde ikke Snøgg Fotball eksistert. Klubben har 
flere gode samarbeidspartnere som gjør det mulig å opprettholde en god og forsvarlig 
aktivitet. Alle disse er viktige støttespillere for det arbeid som Snøgg fotball utfører i 
lokalsamfunnet. Vi takker seniorspillere for innsatsen for aldersbestemte lag og for klubben, 
i tillegg til den sportslige innsatsen.  
  
 
 
Notodden, 02.03.2022 
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