Årsmelding 2020
Hovedutvalg for fotball
Det har vært gjennomført 6 møter i hovedutvalg for fotball i 2020.
Hovedutvalg for fotball har bestått av;
Ronny Ekren
Yvonne Johnsen*
Oddvar Arefjord
Jarle Skage*
Hattun Rune Bø
Knut Inge Sylta
Kim Straume
Inger Lise Sekkingstad

Leder
Nestleder
Senior damer
Ungdomsansvarlig/senior herrer
Dommeransvarlig
Økonomiansvarlig
Ansvarlig for arrangement
Ansvarlig barnelag

*Yvonne Johnsen og Jarle Skage trakk seg fra utvalget i løpet av høsten.
Roy Inge Pettersen har fungert som ansvarlig for Senior. Olav Sanden har også bistått
gruppen i markedsarbeid inn mot 2021

Hovedutvalgets arbeid
Gruppen har i 2020 hatt hovedfokus på;
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablere nytt apparat rundt a-lag herrer
Organisering av aktivitet i pandemien
Sikker gjennomføring av aktiviteter
Sportslig utvikling og mestring
Gjennomføring av sommercup
Etablering av akademi
Gjennomføring av klubbmesterskap i eFotball
Kompetanseheving

Hovedutvalg for fotball tok over en idrettsgruppe med store utfordringer. Alle ansatte var
permittert, og fotballen ble holdt gående av velvillige foreldretrenere. Uten disse ville
situasjonen vært enda verre.

Trener for a-lag herrer og det øvrige apparatet valgte å si opp sine stillinger og klubben stod
nå med et fåtall spillere på kontrakt og uten apparat.
Etter en kort og intens jakt på nytt team rundt a-lag herrer,
ble klubben historisk da vi ansatte Renate Blindheim som
trener. Aldri før hadde en kvinne vært hovedtrener for et
herrelag i norsk toppfotball. Klubben fikk mye positiv
omtale, og Renate sin første sesong ble dokumentert
gjennom en dokumentar i VG/BT. Da Renate var på plass
fikk vi bygget opp et godt apparat rundt a-lag herrer, og
signert en god tropp til ligastart.
Covid-19 har gjort 2020 til et år vi aldri kommer til å glemme. Ikke bare i samfunnet
generelt, men også idretten. Mye av utvalgets tid har gått med til å tilpasse aktivitet og
kommunisere retningslinjer ut til klubbens medlemmer. Fotballen var tidlig ute med å
utvikle funksjonalitet for registrering av tilstedeværelse på anlegget. Dette ble erstattet av
et system implementert av klubben.
Da myndighetene signaliserte gjenåpning av ungdomsfotballen var vi raskt på plass, og fikk
arrangert en sommercup for ungdomsfotballen. Dette ble en av få kamparenaer ved siden
av en avkortet
fotballsesong for
ungdommene.
Det ble jobbet
gjennom høsten
med å etablere et
akademitilbud til
spillere i klubben og spillere utenfor klubben. Dette ble lansert i januar 2021, og teller nå
over 60 utøvere.
Utfordringer med å få frivillige til å ta på seg oppgaver og forpliktelser fører til at mye arbeid
faller på få mennesker, og det ble derfor jobbet med å få på plass en ny struktur på SU og
hvordan disse skal kunne formidle behov og utført arbeid i hovedutvalget.
Det ble valgt nye SU inn av trenere og lagledere på trenermøter i januar 2021
Trenere for 2013 fikk tatt første delkurs på trenerstigen.
2 gjennomførte FLK 2
2 gjennomførte FLK 1
Renate gjennomfører UEFA A
Sportslig utvalg jenter
2020 ble amputert på grunn av pandemien, og det ble ikke gjennomført noen spesielle
jentetiltak fra sportslig utvalg sin side.
Trenerkabalen for jentelagene var klar tidlig i januar, og sportslig utvalg var i ferd med å
planlegge første Jentedag i fotballhallen da samfunnet stengte ned og slike tiltak ikke lot seg
gjennomføre.

Utvalget har hatt flere møter i 2020, men det siste halvåret har det bare vært digitale møter.
Mot slutten av året ble utvalget foreløpig oppløst, i påvente av en ny organisasjonsstruktur
for fotballen i Sotra SK. Et nytt sportslig utvalg for jenter er blitt etablert i starten av 2021,
først og fremst med tanke på å følge opp jentelagene på ungdomssiden.
I 2020 satt følgende personer i sportslig utvalg jenter:
• Reidun Duesund
• Lars Erik Løvaas
• Stine Hesjedal
• Vidar Kleppe
• Johnny Yndesdal
• Torstein Pederse
• Espen Hanuren
Oddvar Arefjord har vært hovedutvalgets representant i utvalget.
Sportslig utvalg gutter
Sportslig utvalg sitt arbeid i 2020 har bestått hovedsakelig i generell drift av fotballen i Sotra
SK, og støtte i prosessen med ansettelse av ny hovedtrener for a-lag herrer.
Sportslig utvalg har også jobbet med utfordringer med å stille lag i G15 samt oppfølging av
sportsplanen i forbindelse med deltakelse i cuper og hospitering.
Sportslig utvalg gutter fikk også i oppdrag å sørge for trenere i ungdomsfotballen, og gav
innspill til ansettelse av utviklingsansvarlig og treneveileder for ungdomsfotballen.
I 2020 satt følgende personer i sportslig utvalg gutter:
• Marcus Jetmundsen
•
• Roy Nymark
•
• Roy Stamnes
•

Jørgen Midttveit
André Lilletvedt
Stian Larsen

Sportslig utvalg vil ha følgende struktur i 2021:
Sportslig Utvalg Ungdom:
Jarle Skage (Leder)
Vidar Kleppe
Renate Blindheim (Utviklingsansvarlig)
Tom Aasen (Trenerveileder)

Sportslig Utvalg Barn:
Inger Lise Sekkingstad (leder)
Shanthy Hanuren.
Roy Inge Nymark (Trenerkoordinator)

Underutvalg for ungdom - gutter:
Jarle Skage (Leder)
André Toft
Fredrik Borgmann

Underutvalg for 3er og 5er:
Shanthy Hanuren (Leder)
Pål Johannesen
Roy Stamnes
Stine Hesjeda

Underutvalg for ungdom - jenter:
Vidar Kleppe (Leder)
Marita Andresen
Espen Hanuren

Underutvalg for 7er og 9er:
Inger Lise Sekkingstad (Leder)
Jørgen Midtveit
Vegard Havikbotn
Christian Stiegler

Medlemsutvikling
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Til tross for covid-19 har fotballen hatt en liten økning i medlemmer. Ungdomsfotballen har
en negativ utvikling. Dette er ikke en ønskelig situasjon, og bør få fokus i årene fremover.

Økonomi
Fotballen fikk et lite underskudd i 2020 på kr. 27,034 -. Dette er som i tråd med budsjett (19.044,-) som er justert pga covid-19.
Økonomien har også vært spesiell i år. Det har vært gjort inngripende tiltak gjennom
sesongen. Alle spillere og trenere har gjennom en periode vært permittert. Dette har vært
nødvendig på bakgrunn av sviktende inntekter.

Fotballen har på
inntektssiden hatt dårligere
uttelling på sponsorsiden
enn planlagt, og vi har i
tillegg mistet inntekter som
følge av at en del
arrangementer ikke har
vært mulig å gjennomføre.
Fotballen har også fått
reduserte inntekter
gjennom klubbens avlyste
messeaktivitet.

INNTEKTER FOTBALL
SPONSOR
22 %

OFF. TILSKUDD
27 %

ANNET
3%
MEDLEMSAVGIFT
36 %

MESSER
EGEN AKTIVITET 4 %
8%

Tilskuddsordninger gjennom statens krisepakker har hjulpet på gjennom høsten.
Fotballens inntekter fordeler seg slik;

KOSTNADER FOTBALL

Redusert aktivitet og en
innkortet sesong for alag herrer gjøre at
driftskostnadene er
lavere enn forventet.
Dette skyldes i stor grad
reduserte cup- og
reisekostnader og
dommerutgifter.

Kamp og
trening
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2%

Lønnskostnader
54 %

Materiell/utsty
r
7%
Annet
10 %

Fotballens kostnader
fordeler seg slik;

Krets/forbund
9%

Kostnader og arbeid i forhold til klubbens visjon/målbilde.
Det er forbundet høye kostnader med ett A-Lag i 2 div på herresiden. Det stilles krav og
forventninger til personell, lønn, reisekostnader og medisinske utgifter.
Målsettingen om en større andel av «egenutviklede» spillere er fortsatt ikke oppfylt, men
det jobbes godt med dette nå.

Idretten
I 2020 stilte Sotra SK med 65 lag fordelt som følger:
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Sesongen 2020 – senior herrer
En spesiell sesong, der seriespillet startet 12 juli. Spillerne hadde i x tid vært permitterte,
og var tilbake i trening i midten av juni. Nytt trenerteam på plass 19 juni.
Spillerstall
Grunnet en vanskelig vår med korona, permitteringer og dermed færre på kontrakt enn man
burde ha ble det en nødvendighet å raskt få på plass et passende antall spillere i løpet av
juni. En god del spillere var allerede i gruppen, og det eneste som gjenstod var å få
underskrevet kontrakt. Takket være et godt samarbeid med Åsane sikret vi flere sentrale
spillere på lån derfra. Spillerstallen i 2020 var kort oppsummert bestående av unge,

fremadstormende spillere som ønsker å utvikle seg. Koronarestriksjoner og det at vi var en
del av toppfotballprotokollen gjorde det etter hvert naturlig med fast hospitering fra blaget. Vi var på det meste hele 25 spillere totalt på trening i løpet av sesongen. Et stort antall
spillere er viktig for oss, for å sikre best mulig treningskvalitet (11v11).
Lokale spillere
Det var og er hele tiden et mål for oss å være så lokal som mulig. Gjennom hospitering og
kontrakter til spillere fra klubbens lag håper vi å bidra til å motivere yngre spillere i egen
klubb, og styrke kvaliteten på arbeidet som gjøres i yngre lag.
Seriespill
12 juli startet
seriespillet, som i år
hadde litt andre
rammer. 13 kamper, før
topp 7 skulle spille
opprykksluttspill og
bunn 7 nedrykksluttspill.
En svært god start på
sesongen med 5 seire og
en uavgjort på de første
6 kampene, ga
tabelltopp.

Deretter ventet de antatt beste lagene i avdelingen, og det ble brått noe tøffere motstand.
Spillemessig gode prestasjoner ble levert også her, men uten at det ble spesielt mange
poeng. 03/10 skulle det hele avgjøres, om det ble topp 7 eller bunn 7, og takket være mange
poeng i starten av sesongen og litt hjelp fra Vard Haugesund endte det med 7 plass.
Nedrykksluttspillet ble avlyst, og bare det at vi her sikret videre kampaktivitet var viktig i en
litt annerledes og tung sesong. Sluttspillet bar etter hvert preg av lite å spille om, men rent
spillemessig var både trenerteam og spillergruppe ganske fornøyd.
Toppfotballprotokoll og koronarestriksjoner
Det var en rekke tiltak i forbindelse med trening og kamp, og både spillere og trenere hadde
et begrenset liv utenom fotballen. Man var så langt det lot seg gjøre i fritidskarantene
utenom trening og kamp, store deler av sommeren og høsten. De aller fleste spillerne hos
oss jobber og/eller studerer utenom fotballen, og gode rutiner for melding av symptomer,
testing etc. Sørget for at vi stort sett unngikk spillere i karantene. Mot slutten av sesongen
ble en i trenerteamet koronasmittet, og laget var i 10 dagers karantene.
Mediedekning
Gjennom hele sesongen ble vi tett fulgt av lokale medier, landsdekkende medier og enda
tettere fulgt av VG/BT som laget en tv-serie. Stort sett all oppmerksomhet var positiv, og vi
som trenerteam og spillergruppe mener vi har vært gode ambassadører for klubben.

Menn rekrutt og junior
Vi starter positivt med en stor gruppe. Og en klar målsetning om å rykke opp til 4.div
Laget har noen få treningskamper mot Mathopen og Åsane jr med varierende resultat. Men
gode prestasjoner.
Når fotballen stenger ned, så blir det vel åtte uker med egentrening. Spillerne velger selv
hva de ønsker å ha fokus på, og sender inn hva de har trent. Og får tilbakemelding på
gjennomføringen.
Vi kommer etter hvert tilbake i trening med avstand. Noe som er etterlengtet for mange. Og
vi har en periode på sommeren (der vi håper at det blir halv sesong) med meget høyt nivå
på trening.
Når det ikke blir sesong så omstiller gjengen seg sammen med Robin - Ny målsetting er å
rykke opp i 1.div jr fra 2.div. Der leverer gjengen som bare det. Noe som gjør at vi har et
meget godt tilbud til gjengen våren 2021.
Jobben som er gjort av Robin og Ole med å holde gjengen samlet gjør at det egentlig ikke
har vært noe frafall i gruppen. Alle ønsker å være med videre. Noe som gjør at vi nå står
med den største og bredeste juniorstallen vi har hatt på mange år. Og kan stille med fire
juniorlag i vårsesongen nå. Det er knallsterkt.
Vi går inn i 2021-sesongen som kjempeoptimister.
Sesongen 2020 – damer senior og J19
Den gode 2019-sesongen ble dessverre ikke fulgt opp på samme måte. På grunn av
Korona-pandemien ble det satt en stopper for all voksenfotball i mars, og damelagene fikk
ikke spilt en eneste tellende kamp i 2020.
Damer senior begynte sesongoppkjøringen i januar med det samme opplegget som tidligere
sesonger, og hadde en felles tropp for Damer A og Damer B. 28 spillere fra 16 til 35 år
tilhørte troppen, og i tillegg hospiterte 7-8 spillere fra yngre lag i klubben på treningene med
damelaget.
Treningsoppmøte og innsats var meget bra i januar og februar, og resultatene i
treningskampene var gode. Treningsleiren til Tyrkia rett før påske var som vanlig en sentral
del av sesongforberedelsene, men denne gangen måtte den dessverre avlyses etter at
samfunnet stengte ned i midten av mars.
Kontakttrening forbudt
Etter en lengre periode der det ikke var lov å trene i det hele tatt, ble det i løpet av våren
åpnet for at voksne spillere kunne få trene med minimum 1 meters avstand. Vi
gjennomførte derfor såkalte Korona-treninger i mai og juni, og oppmøtet blant spillerne var
ganske bra. Motivasjonen i spillergruppen var god, men usikkerheten rundt en eventuell
seriestart og hva som kom til å skje med sesongen 2021 gjorde sitt til at mange ble mer og
mer motløse etter hvert. Vi klarte likevel å holde troppen i gang gjennom høsten også, selv
om det ikke ble åpnet for kamper i det hele tatt. Et veldig godt miljø i spillergruppen har

bidratt til at de aller fleste fortsetter å spille fotball, selv etter en svært lang periode uten
vanlige treninger og kamper.
Ingen kamper
I september kom beslutningen om at
seniorfotballen ikke ville komme i gang
med kamper, og sesongen 2020 ble
dermed avlyst. En merkelig situasjon,
men det var likevel noe spillerne etter
hvert hadde forberedt seg på ville
komme til å skje. Vi ble enige om å løfte
blikket og se fram mot 2021 og satte
oss et mål om å forberede oss best
mulig til neste sesong, ut fra de gitte
forutsetningene.
Forbudet mot kontakttrening og kamper for spillere over 20 år ble opprettholdt gjennom
hele 2020, og det er fortsatt ikke åpnet for vanlig trening og kamp for disse spillerne. Så det
er grunn til å anta at også 2021 i hvert fall blir en amputert sesong.
J19-kamper
I høst ble det åpnet for at barne- og
ungdomsfotballen kunne få spille
kamper,
så vi meldte på et lag i J19-serien.
Omtrent halvparten av spillerne i
dametroppen var 20 år eller yngre, så
da fikk i hvert fall den delen av troppen
muligheten til å spille noen
seriekamper. Etter en lengre vurdering
valgte vi å melde oss på i J19 1.divisjon,
og dermed fikk vi veldig tøff matching.
Lagene i den divisjonen bestod hovedsakelig av spillere fra 2.div og 3.div kvinner, mens vårt
J19-lag stort sett var spillere som var tiltenkt å spille på vårt B-lag i 4.divisjon. Vi tapte de 6
kampene vi spilte, men vi så en klar forbedring i prestasjonen fra første til siste kamp, så vi
skal være fornøyde med spillernes utvikling i perioden.
Spillerutvikling
På slutten av året tok vi opp fem nye spillere (15-17 år) fra egen klubb til troppen vår, og vi
kommer til å ha noen flere på hospitering når oppkjøringen starter i januar. Som vanlig
hadde A-lagstreneren et møte med lovende spillere og foreldrene og trenerne deres i løpet
av 2020. Målsettingen med et årlig informasjonsmøte er å vise spillerne at de har en framtid
i klubben, og gi dem et inntrykk av hvordan damelaget jobber og hva som kreves for å
komme med i troppen. Vi skal passe på å ikke hente opp spillere for tidlig, de skal få utvikle
seg i det rette tempoet og i et trygt miljø. Samtidig er det viktig å gi dem utfordringer
underveis, etter hvert som de er klare for det. I 2021 vil det være spillere på både J15- og

J17-lagene i Sotra SK som vil få hospitere med dametroppen på trening og forhåpentligvis få
prøve seg i kamper i 4.divisjon.
Dugnad og arrangementer
Damegruppen har deltatt på klubbens dugnader, men Sartor inne-cup måtte avlyses på
grunn av pandemien. Vi er klare til å ta ansvaret for det arrangementet igjen neste år. I
tillegg har damelaget hatt egne dugnader for å jobbe inn ekstra penger til lagets budsjett.
Ungdomsfotball
13 årsklassen:
Sotra SK hadde 3 lag i 2020 sesongen med 36 spillere. Kullet ble kretsmester i 2020, og var
blant de beste i sine respektive divisjoner.
Til tross for at Brann hentet tre av spillerne i denne gruppen, har antallet spillere økt med
fire, og teller nå 40 spillere i 2021. Gruppen drives godt med kompetente trenere.
Jentene berømmes for måten de har håndtert de uforutsigbare rammene som har preget
oss alle i fjor! Tiltross for utfordrende forhold i sesongen har de trent godt og tatt store steg
både som enkeltspillere og som lag. Etter endt seriespill havnet de tilslutt på delt 2.plass
med både lik poengsum og målforskjell som Loddefjord, det er resultat vi er veldig fornøyde
med.
Nå skal disse lovende spillerne spille 11'er fotball fremover.
14 årsklassen:
Sotra stilte ikke med jentelag i klassen i 2020.
Guttene sin spillergruppe består av 38 spillere fra 2006 og 1 spiller fra 2007.
Gruppen har holdt seg stabil gjennom året.
Laget har hatt 3-4 treninger i uken, og under nedstenging ble det gjennomført
styrketreninger på teams.
Det ble også gjennomført treninger med 5 utøvere pr 1 voksen. Ekstra foreldreressurser blir
hentet inn for å kunne gjennomføre treningsøkter.
Treningene har vært gjennomført gjennom hele året, også i skoleferiene.
Fra januar – medio mars ble det gjennomført en del treningskamper mot lag fra regionen,
på nivå 1 og 2. Motstandere var
Os, Flaktveit, Nest Sotra, Gneist
og Åsane.
I serien stilte vi med 1 lag i hver
divisjon; 1, 2 og 3 divisjon.
Det ble gjennomført kamper etter
oppsatt program. Den siste

seriekampen ble avlyst på grunn av ny nedstenging i høst.
Vi endte på 3. plass med vårt 1. lag og fikk to 8.plasser for lag 2 og 3.
15 årsklassen:
Sotra stilte ikke med guttelag i klassen i 2020.
Jentene startet sesongen med 23 spillere. 9 spillere født i 2006 og 14 spillere født i 2005.
Etter gode treningsmåneder i januar og februar ble det spilt treningskamper mot de beste
04-lagene i kretsen. Dette gjorde vi for å matche oss inn mot 1. kvallikrunde til NM for jenter
16 (2004). Gode prestasjoner
på trening og i kampene,
gjorde at vi var veldig
optimistiske til kampen i NM.
Jentene gjorde en veldig god
kamp, men tapte 0-1 mot et
godt Bønes-lag og røk
dessverre ut av NM.
Jentene var utrolig flinke til
egentrening under selve
nedstengningen ifm korona. Vi arrangerte også felles online styrkeøkter ledet av
profesjonell instruktør og hadde gode "korona-fotballøkter". Utrolig kjekt når jentene
endelig fikk lov å starte opp med seriekamper etter sommerferien.
Vi hadde ett lag påmeldt i 1.div og ett lag i 3.div (7'er).
Høydepunktet i serien i 1. divisjon ble den aller siste kampen, som faktisk ble kampen om
kretsmesterskapet mot Fyllingsdalen, som jentene dessverre tapte knepent. 7'er laget endte
på en fin 2.plass i din avdeling.
Jentene var også veldig fornøyd med at de omsider fikk spille den utsatte Lerøy jentecup.
Her spilte jentene festfotball der 18 jenter rullerte mht spilletid. Utrolig gøy at vi omsider
fikk spille finale i denne cupen, som jentene også tilslutt vant mot Loddefjord. Utrolig
profesjonelt arrangement av Sandviken og veldig gøy for jentene.
Hele 7 av disse jentene spiller på Hordaland sine kretslag.

16 årsklassen:
Her hadde vi ett lag som havnet på 7. plass i 1 div og ett som plasserte seg på en fin 4. plass i
3. div og begge lagene hadde en fin sesong.

17 årsklassen:
J17 hadde en fin sesong i 2020 med mange jevne og spennende kamper. Til tross for de
begrensningene pandemien ga oss, så var det et fantastisk oppmøte på trening og god
stemning. Årets høydepunkt skulle vært en treningsleir i Spania, men den ble dessverre
avlyst pga covid-19.
19 årsklassen:
Det var i utgangspunktet meldt på 4 lag på guttesiden, men det ene laget ble trukket.
Klubben hadde 2 lag i 2. divisjon som gjorde det veldig godt. Sotra 1 vant avdelingen sin, og
sikret dermed spill i 1. divisjon i 2021. Sotra 4 plasserte seg midt på tabellen i 3. divisjon
På jentesiden ble det meldt på et lag i 1.divisjon. Motstanderne bestod hovedsakelig av
spillere fra 2.div og 3.div kvinner, og laget fikk knallhard matching. Vi tapte de 6 kampene vi
spilte, men så en klar forbedring i prestasjonen fra første til siste kamp. Vi er veldig fornøyde
med spillernes utvikling i perioden.
Barnefotball
Sotra sportsklubb har i en krevende periode klart og holde fotballen i barne og
ungdomsavdelingen i gang under store deler av korona perioden i 2020. Sportsklubben har
vært flinke til å informere, tilrettelegge, følge opp trenere og lag i koronatiden. Som vi ser
det, har dette igjen bidratt til at vi har lite frafall av medlemmer i fotballen for 2020.
2015
Kullet startet opp 26 januar 2021, og er nå 55 spillere fordelt på en jentegruppe og fire
guttegrupper. Trenere er på plass, og venter å ta første trenerkurs så snart det lar seg gjøre.
Har god oppfølging av Trenerveileder. Skal ikke spille seriespill i 2021

2014
Kullet hadde Kick off 23. september og samlet ca. 80 jenter og gutter, kullet fikk
gjennomført to interne
turneringer på høsten 2020.
Trenere er på plass, og venter å
ta første trenerkurs så snart det
lar seg gjøre.
Har god oppfølging av
Trenerveileder

2013
Kullet fikk gjennomført fire serieturneringer på høsten, dette fungerte fint. Trenere fikk tatt
første delkurs på trenerstigen, og venter på at nye kurs starter opp igjen. Medlemstallet er
stabil fra i fjor og det fungerer fint i gruppene
2012
kullet Gruppen fikk spilt serie på høsten 2020 og drives godt, med kompetente trenere.
Medlemstallet er stabilt fra i fjor.
2011
Kullet Gruppen fikk spilt serie på høsten 2020 og drives godt, med kompetente trenere.
Medlemstallet er stabilt fra i fjor.
2010
Kullet Gruppen fikk spilt serie på høsten 2020 og drives godt, med kompetente trenere.
Medlemstallet er stabilt fra i fjor.
2009
Kullet Gruppen fikk spilt serie på høsten 2020 og drives godt, med kompetente trenere.
Medlemstallet er stabilt fra i fjor.
2008
Kullet fikk spilt høstserien, og hadde med hele 7 lag i klassen. Kullet er på ca.80 spillere.
Trenere er på plass i alle barnelagene for sesongen 2021.

eFotball
Klubben gjennomførte sitt første klubbmesterskap i eFotball. Prebz stilte opp og
gjennomførte turneringen sammen med hovedutvalget. I årets klubbmesterskap ble det
konkurrert i FIFA21 på PS4, og på grunn av covid-19 måtte
turneringen gjennomføres fra utøvernes eget hjem.
Sotras første klubbmester i eFotball ble Noah Ro.
Klubbmesterskapet var også uttak til klubbens lag i
kretsmesterskapet i NFF Hordaland og kvalifisering til NM.
På grunn av minimumsalder for KM/NM ble de beste
spillerne over 14 år tilbudt plass på laget i KM/NM.
Her gjorde spillerne det bra, og kunne med uttelling i siste
runde ta seg videre til sluttspillet i KM. Dessverre viste det
seg at OS TF ble for sterke. En flott innsats av guttene.
Det hører for øvrig med til historien at våre overmenn, OS
TF, ble historisk som Hordalands første Kretsmester i
eFotball.

Dommere
Ny dommeransvarlig i 2020
I februar gjorde Hattun Bø comeback som dommeransvarlig i klubben etter å ha vært 3 år i
Sogn som student. Dommere har ellers i år gjennomført en meget spesiell fotballsesong,
sesongen startet som kjent med å bli utsatt og endte med å bli kansellert.
Oppstart dommertreninger
Da det ikke ble noe sesong på våren, startet dommergruppen med ukentlige løpeturer.
Dette for å opprettholde et aktivitetsnivå i en tid med mye restriksjoner, samtidig å skape en
møteplass utendørs der en kan følge gjeldende smittevernsregler. Dette har fungert bra. De
mest interesserte har deltatt aktivt, og for flere av de faste deltakerene har den ukentlige
løpeturen blitt til en fast rutine.
Klubbdommere - barnefotball
Selv om det ble en utsatt sesongstart med mye usikkerhet, klarte vi å arrangere et
klubbdommerkurs før barnefotballen ble startet. Det var svært få som var interesserte i kurs
denne gangen. Dette førte til at de som var på kurs og de som meldte seg på årets sesong
har fått langt flere dommeroppdrag enn i en tidligere normal sesong.
Tatt i betraktning at det bare ble en halv sesong for klubbdommerne i barnefotballen, var
det flere som tok store steg og hadde en veldig fin utvikling som dommere.
Det ble laget dommeroppsett for barnefotballen uke for uke, og vi har hatt nok dommere til
å dekke så å si alle kampene. Noen unntak har det riktignok vært, men de har vært få.
Kretsdommere - ungdomsfotball
Sotra SK har i år hatt dommere med i NFF Hordaland sine utviklingsgrupper. Dette kan
sammenlignes med å delta på kretslagssamling for spillere. Dette er et ekstratilbud fra
kretsens side, for å gi utvalgte dommere større utfordringer og ekstra veiledning. Kombinert
med god oppfølging fra klubbens side vil vi som i år, og i årene fremover, fortsette med å
legge til rette for at de som vil bli gode dommere skal få muligheten til det.
Vi ser nå konturene av et bra dommermiljø i klubben og dette gleder vi oss til å se
fortsettelsen på.

