
 Informasjon om oppstart av damelaget 
 �l Årvoll 
 Klubben har startet en dameavdeling for første gang i historien. Lagene skal spille i 4. divisjon i årets 
 sesong. Her finner dere informasjon om bakgrunn og klubben tanker og planer rundt denne 
 oppstarten. 

 De�e ini�a�vet er i hovedsak et �ltak for å bevare/styrke ungdomsavdelingen på jentesiden. Vi har 
 lansert et damelag for å gi jentene i klubben som ønsker å spille fotball, også e�er at de er fylt 19 år 
 (junior fotball), mulighet �l det. Det er også et �ltak for at de jentene som ønsker å utvikle seg skal få 
 en arena for de�e i Årvoll, slik at de kan bli værende lenger i egen klubb fremfor å må�e by�e klubb. 
 Vi tror også at de�e vil øke sjansen de store jentekullene som er på vei oppover i ungdomsfotballen 
 spiller fotball lenger. 

 Hvorfor skal barne- og ungdoms avdelingen starte opp de�e? 

 Per i dag har ikke A-laget på herresiden kapasitet �l å starte opp de�e. Derfor ble vi den naturlige 
 igangse�er av et slikt prosjekt i Årvoll. 

 Vi har i en årrekke sa� av penger i budsje�et under posten jentesatsing i Årvoll. Denne posten har i 
 hovedsak gå� �l å gjøre ekstra �ltak for å styrke jentesiden i klubben vår - alt fra turer, cuper, 
 treningsleir og ekstra treningsressurser. 

 I 2021 ble de fleste sosiale �ltak avlyst, og det ble beslu�et å samle trenerresursene på juniorsiden 
 for å kunne starte opp et �lbud for dem over 19 år i Årvoll. E�erspørselen e�er et slik behov ble 
 undersøkt, og for å ha nok spillere �l å starte opp et slikt lag, må�e vi også rekru�eres spillere 
 utenfra. 

 Overveldende respons 

 Responsen lot ikke vente på seg. I løpet av noen uker hadde vi få� såog si et lag, med spillere som 
 hadde langt høyre ferdighetsnivå enn vi trodde var mulig å få gjennom et slikt ini�a�v. De�e førte 
 igjen �l at vi, for å oppnå ønsket effekt, så muligheten �l også å starte et rekru�lag. Det gjør at vi nå 
 har en dameavdeling i Årvoll fotball. 

 Hvem består damelagene av? 

 4 stk 04/05 Årvolljenter fast ta� opp på damelaget 
 6 stk 02/03 Årvolljenter fast ta� opp på damelaget 

 4 hospitanter fra 04/05 som får på rullering prøve seg på trening 
 1 stk keeper rekru�ert (har �dligere spilt i Årvoll) 
 3 stk 1999-jenter som hadde ha� �lknytning �l Årvoll 

 Totalt består lagene av 14- 18 jenter med Årvoll-�lknytning. I �llegg har vi få� inn 4 – 6 jenter fra 
 klubber i nærområdet som ikke kan s�lle lag. 

 Vi har samlet noen trenerressurser i kombinasjonen junior/A-lag på samme måten som vi gjør på 
 gu�esiden. 



 ALLE betaler treningsavgi� i Årvoll 

 For å gi de�e prosjektet «fødselshjelp», ble det beslu�et å ikke kreve treningsavgi� i oppstartsåret 
 2022. De�e skal realiseres ved at A-lag spillere skal få mulighet �l å jobbe inn treningsavgi�en ved å 
 gjøre jobb for B&U fotballen mot barn og ungdom i klubben. Det vil si at i 2022/2023-sesongen 
 betaler  alle  treningsavgi� i Årvoll. 
 2021 er ikke et oppstartsår, og da vi ikke sender ut treningsavgi� e�er 1.10 �l noen spillere uanse�. 
 Vi jobber med flere dugnadsbaserte prosjekt for å gi dame og herrelagene kan ha muligheter for å 
 tjene inn treningsavgi�ene i frem�den. 

 Spillerne med fast �lknytning �l damelaget har også få� en bag med treningstøy for å skape 
 �lhørighet �l klubben vår. 

 NFFs regler om A-lag versus barne -og ungdomsfotballen 

 Årvoll B&U skal ikke finansiere de�e slik at det går på tvers Idre�sforbundet regler om at 
 barneidre�en ikke skal finansiere et senior A-lag. Spillerne skal blant annet jobbe inn treningsavgi�en 
 i år ved å s�lle opp gra�s som trenere på for eksempel lørdagstrening, fotballcamper og drive kiosk 
 gjennom året. 

 Vi skal legge en god plan med Hovedstyret og styret i Årvoll senior om hvordan de�e laget kan 
 organiseres videre i Årvoll  . 

 Vil du bidra? 

 Har du lyst �l å bidra inn mot de�e prosjektet, eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt. 

 Følg Årvolls damelag her: h�ps://www.facebook.com/arvollkvinner 


