Forslag 5: AaFK Fortunas forslag til endring av § 12-7 (8) Divisjonsinndeling - 2.
divisjon kvinner
Dagens bestemmelse:
Forslag til ny tekst:
§ 12-7 (8) Forbundsstyret fastsetter hvor mange lag
som skal spille i 2. divisjon kvinner og deler disse inn
i avdelinger. Ved sammensetningen av avdelingene
skal forbundsstyret ta geografiske hensyn. Det kan
være flere avdelinger i samme krets, men avdelingene
kan også settes sammen kretsvis eller regionalt. To
lag rykker opp i 1. divisjon etter kvalifiseringsspill
fastsatt av forbundsstyret. Nedrykk skjer etter
kretsens bestemmelser.

§ 12-7 (8) 2. divisjon kvinner består av to avdelinger
à 12 lag. Avdelingsvinnerne rykker opp i 1. divisjon.
Lag nr. 10, 11 og 12 i hver avdeling rykker ned i 3.
divisjon.

Motivering:
Kvinnefotballen er i stor utvikling, nasjonalt og internasjonalt. I 2020 ble det innført et nytt
seriesystem, med kun 20 lag i toppfotballen. Spissingen av toppfotballen har som mål å gjøre
kvinnesiden mer konkurransedyktig internasjonalt. Likebehandling mellom kvinner og menn
står sentralt gjennom dette forslaget og det vises til den nye strategiplanen hvor det blant
annet står:
«En særlig satsing på flere og bedre jenter i fotballen har vært en sentral prioritering i de to
siste planperiodene. Det vil det også være i 2020-2023. Kjernen i satsingen er et styrket
tilbud fra barnefotball til senior, topp og bredde, med mål om å få flere jenter og kvinner i
fotballen, på og utenfor banen.»
Ny seriestruktur fra 2020 fører til at resten av norsk kvinnefotball ikke harmonerer med
toppfotballen. Skal norsk toppfotball på kvinnesiden styrkes, må vi ha en seriestruktur som
henger sammen på de tre øverste nivåene, og at det må være mulighet for maksimal sportslig
utvikling både på nivå 2 (1. divisjon) og nivå 3 (2. divisjon).
Med den nye serieordningen er det hele 75 lag på nivå 3 (2. divisjon) på kvinnesiden i Norge.
Det som kjennetegner nivået i dag er store forskjeller mellom lagene og ulike sportslige og
økonomiske forutsetninger. Nivå 3 vil slik det er organisert i dag ikke henge sammen med
resten av spissingen i norsk kvinnefotball. I tillegg er dette et nivå der mange aldersbestemte
landslagsspillere har sin konkurransearena sammen med flere ambisiøse lag og klubbmiljøer.
Flere toppklubber på herresiden er nå også i gang med spennende satsing på damelag, som er
et avgjørende argument for å sørge for et snarlig løft på nivå 3 på kvinnesiden. Vi må sørge
for at 2. divisjon kvinner blir et nivå for god utvikling og en mulighet for at satsingsmiljøene i
hele Norge som ønsker og vil, kan få en tilfredsstillende konkurransearena.
Med ca. 75 lag på nivå 3 og enorme forskjeller i satsing og kvalitet, ser vi at det på nivå 4 (3.
divisjon) i kvinnefotballen er for få lag til å fylle opp fullverdige serier på 12 lag i de fleste
kretser.
Vi tror at vårt forslag til endring av nivå 3 vil styrke norsk kvinnefotball, både i bredde og ikke
minst kvalitet. Vi får et nivå 3 som vil være en meget god utviklingsarena for unge spillere og
tilpasset styrkeforholdet blant lagene. Samtidig styrker vi de lokale krets- og fylkesseriene på
nivå 4. Totalen mellom de ulike nivåene i norsk kvinnefotball vil bli bedre og mer fornuftig.
Et seriesystem som henger mer sammen fra bredde til topp og sikrer likebehandling.
Det vil være nødvendig med en overgangsordning i 2021, samt tilrettelegging for økte
reiseutgifter fra 2022. Med et fornuftig oppsett av avdelinger i forhold til geografi og en
fornuftig deling på utgiftene mellom klubbene og forbund, mener vi at dette vil være levelig
for klubbene. Ved en slik endring av 2. divisjon kvinner ser vi også behovet for at dette nivået
blir vurdert lagt under toppfotballen på kvinnesiden.

NFF har tatt over administreringen av 2. div. kvinner og da bør det være naturlig at 2. div.
kvinner legges inn under Kampreglementet – der alle andre serier administrert av NFF
ligger. Under arbeidet med gjenåpningen av fotballen i 2020 i de ulike fasene så har 2. div.
kvinner blitt «likestilt» med 3. div. menn, har deltatt på felles møter, etc.
Hvorfor fremme dette forslaget akkurat nå – hvorfor ikke vente?
•

•
•

•
•
•

Det er nå gått 2,5 år siden Espelundutvalgets rapport ble lagt fram. I denne ble det
pekt på en rekke faktorer som kunne være med på å påvirke kvinnefotballen
framover. 2. divisjonsnivået var også behandlet i denne rapporten – selv om akkurat
det nivået ikke fikk den største oppmerksomheten. Men det ble i alle fall foreslått
endringer.
Disse forslagene til endringer ble etter innspill fra kretser og klubber trukket av
Forbundsstyret rett før behandlingen på Tinget i 2019. Mange forventet likevel at en
ville fortsette å drøfte hvordan 2. divisjon skulle organiseres. Det skjedde ikke.
Derfor foreslo FK Fortuna, nå AaFK Fortuna fram et konkret forslag til
Forbundstinget i 2020 om ny organisering av 2. divisjon. Dessverre fikk ikke klubben
tilbakemelding på at dette da måtte meldes inn som et lovendringsforslag – dermed
kunne det ikke realitetsbehandles under Tinget. Klubben valgte derfor å trekke
forslaget og i stedet prøve å få det behandlet gjennom Breddeutvalget – som da ble
oppgitt som riktig instans.
Men Forbundstinget 2020 ønsket fokus på dette og vedtok derfor å sette ned et utvalg
som skulle legge fram en helhetlig sak til tinget i 2021. Utvalget skulle bestå av en fra
Forbundsstyret, en fra Toppfotball kvinner, to fra krets og to fra berørte klubber.
Så vidt AaFK Fortuna kjenner til er ikke dette utvalget satt ned, i alle fall ikke kommet
i gang med noe arbeid.
Det betyr i praksis at dersom ikke Forbundstinget konkret behandler AaFK Fortuna
sitt forslag nå, så vil det bety at en evt. justert 2. divisjon kvinner først vil kunne være
etablert i 2023, fem og et halvt år etter at Espelundutvalget la fram sin rapport – og
først i år 12 av totalt tre planperioder der jente/kvinnefotballen har vært et prioritert
satsingsområde.

Forslag overgangsordning sesongen 2021 ut i fra sist gjennomført sesong i 2019:
Forslag ny 2. divisjon fra 2022 med 2 avdelinger a 12 lag - Totalt 24 lag
Topp 6 i avdelingene 1, 2 og 4 går inn i ny 2. divisjon = 18 lag.
Topp 4 i avdeling 6 går inn i ny 2. divisjon = 4 lag.
Fra avdelingene i Nord (avd. 9 + avd. 7 + avd. Hålogaland) går 2 lag inn i ny 2. divisjon = 2
lag.
Resten av lagene i dagens 2. divisjonssystem går ned i sine fylkes- kretsvis 3. divisjoner.
Sesongen 2021 vil danne utgangspunkt for ny serieordning fra 2022.
Forslag - Økonomi:
Alle lagene i divisjonen betaler inn 50.000,- i ei felles reisekasse = 1.200.000,NFF/NTK går inn med 1.800.000,- i reisestøtte til divisjonen.
Dette gir totalt totalt 3.000.000,- til fordeling mellom laga etter reisebelastning.
Forslag 2. lag
Vi mener at kun 2. lag til toppserieklubbene kan delta i en eventuell ny 2. divisjon.
La oss sammen ta nye steg inn i fremtiden – for hele norsk kvinnefotball!

