
 

  

 
Møtereferat 30.11.2016 
 
Til Stede: Anne Wiik Stamsø, Kari Kaggerud, Halvor Thommesen, Inge Kaggerud, Jan 
Syvertsen, Edrun Olaisen, Torgeir Selle, Hans-Jacob Beck, Thor Eriksrød, Steinar Skilhagen, 
Ingrid Grandum Berget, Tor Suhrke, Yngvar Lohne, Berit Midtgaard, Kjetil Østlie, Geir Gjømle, 
Erik Eriksen, Helge Grande 
 
 

Kveldens foredragsholder:  
Kjersti Stordalen – Hvorfor er Odd så gode? 
 
Odds Hjemmeside med mer informasjon: http://www.odd.no/ 
 
 

      
 
 
Bakgrunn 
Odd er Norges eldste fortballklubb, Stiftet 1894 
1998 etablerte de samarbeidet mellom Pors og Odd 
Odd Ballklubb ønsker å være en klubb for hele fylket. At dette allerede er tilfellet så man i 
programmet: Telemarkskanalen minutt for minutt – folk hadde pyntet med norske flagg 
sammen med Odd-flagg langs hele vannveien oppover 
 

Langesund  
Rotaryklubb 



Strategiplan 2013-2017 
Sunn økonomi. Har tatt kollektivt lønnskutt på 10% 
Ta vare på de frivillige –  
Norges mest miljøvennlige fotballklubb 
 
Status 2016 

 God økonomi 
 Sponsorene banker på døra 
 Jager medalje i serien årlig. Bronse i 2014 o 2016 
 Deltar jevnlig i Europa 
 Over 8000 tilskuere i snitt 
 Klart og tydelig Telemarksprofil 
 Telemarks sterkeste merkevare 
 Norges mest miljøvennlige fotballklubb 

 
Suksesskriteria: 

 Telemarksmodellen: utvikling av egne spillere fra fylket 
o Espen O Sæther: «made in Telemark» – Odd fortjener all mulig suksess med 

sine hjemmelagede fotballspillere 
o Kapital mot Utvikling (Molde-Od) 

 Partnerutvikling. Bruker ca 40 Mill NOK 
 Æresgjester: bringer politikere og idrettsledere sammen på kampene hvor de får 

anledning til »å snakke om mange ting». Har gjort dette i 4 år. 
 Samarbeider med Røde Kors, som får gratis billetter til fordeling. Alle disse 

gratisbillettene gir veldig gode følelser. 
 Miljøvennlighet 

o Solceller på taket av stadion 
o Kildesortering på Stadion 
o Lanserte «sykle til kamp»  

 
Utfordringene videre 

 Jobbe med å gjøre smarte ting mhp  
o Restitusjon 
o Bibehold av toppform over lengre tid 
o Beholde sulten hos spillerne på å nå nye høyder 
o Må få bedre prestasjoner av spillerne 
o Satser på gode trenere 

 Kommentar til kne-skliing og annen feiring ved scoring: spillerne er instruert til at de 
skal markere scoring og fellesskap/kameratskap over så lang tid som dommeren 
tillater 

 Språkbruken fra publikum er et problem. Ikke egnet å ta med et barnebarn på kamp 
 Hva gjør man for å få unge spillere til å holde seg på jorda. Dag Eilev er en fantastisk 

omsorgsperson? Tar det på alvor 
 
 
Referent: Helge 


