
Skille ut Toppfotballen fra fotballen som egen avdeling  
  
Forslagstillere: Tom Brinck-Mortensen, Arnt Ellingsen, Trond-Morten Lindberg 
 
Bakgrunn 
  

• Stor finansiell utvikling i kvinnefotballen de senere år 
o Krevende å behold plassen i toppfotballen uten ytterligere profesjonalisering 
o Øhil har hatt (og har) et lavt budsjett sammenlignet med de vi konkurrer med 
o Ny mediaavtale vil kunne gi økte tilskudd fra toppfotball kvinner fra 2023 
o Våre beste spillere blir løpende kontaktet av konkurrerende klubber  

▪ Gir behov for proffkontrakter i tillegg til å profesjonalisere tilbudet 
o Selv om situasjonen er krevende, har vi på sikt som mål at Øhil toppfotball skal være 

selvfinansierende 
  
Utgangspunkt for utskilling av Toppfotballen 
  

• Vi er fremdeles en klubb! 
o Satsing på Toppfotball skal ikke medføre at barn og ungdom får et dårligere sportslig 

tilbud – ei heller økning i treningsavgifter 
o Det må etableres en tydelig arbeidsfordeling mellom avdelingene – en tydelig clean 

cut for alle involverte trenere og øvrig støtteapparat 
o Toppfotballen vil ha egne mål, men ikke en egen strategi 
o Toppfotballen vil ha eget styre og eget budsjett 

   
Forslag til vedtak 
 
Fotballavdelingen ber om GF sin tilslutning til at Toppfotballen skilles ut som en egen avdeling på lik 
linje med øvrige idretter. Dette vil bidra til toppfotballen får et eget dedikert styre som vil ha dette 
som sitt eneste fokus og samtidig gi nødvendig fleksibilitet til å kunne møte morgendagens 
utfordringer på best mulig måte. 
 
 
Hovedstyrets innstilling:  
 
Forslaget støttes.  
 
Det har pågått en prosess rundt denne utskillelsen som hovedstyret har vært informert om og 
involvert i det siste året.  
 
Det er utfordrende å ha en ambisjon om å være en del av toppfotballen i Norge, og utskillelsen er vel 
så viktig for å sikre forutsigbarhet og fleksibilitet i den øvrige fotballaktiviteten i ØHIL; for begge 
kjønn og på alle ambisjonsnivåer.  
 
Det å ha en toppfotball-satsning har mange positive sider for ØHIL og spesielt fotball-avdelingen. Det 
gir våre yngre spillere noe å strekke seg etter, øker interessen fra publikum, samarbeidspartnere og 
ressurspersoner, samt bidrar til å gjøre klubben attraktiv for skolerte trenerkrefter og med det et 
solid fagmiljø.  
 
 


