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Oppstartsmøte for 2015 

For foreldre og barn vil det være oppstartsmøte 
for fotball og håndball i idrettsparken. 

På oppstartsmøtet  blir det informert om  
klubben, opplegg for aktivitetene, når og hvor vi 
starter opp—i tillegg til at vi håper at noen av  
foreldrene vil melde seg for innsats rundt laget/
partiet. 

Basert på tildelte treningstider på skolene vil det 
bli satt opp treningstider for alle grupper/lag. 

_____________________________________ 

 

Oppstartsmøte håndball 

21. september kl. 17:30-18:30  

Sted: Sotra Arena bane 2. 

 

Oppstartsmøte fotball  

28. september kl. 17:00-18:00  

Sted: Fotballhallen  

 

Ta med barna så blir de aktivisert mens 
foreldre får informasjon.  

 

Velkommen!  

 

For oppstart i andre aktiviteter, se 
sotrask.no, eller ta kontakt med oss.  

Dette gjelder også dersom du har spørs-
mål om oppstart innen andre idretter, el-
ler spørsmål om aktivitet for spillere/ ut-
øvere på eldre klassetrinn. 

Kom i aktivitet 

Idrett er gøy 



Oppstart nye lag 
Sotra Sportsklubb har mer enn 130 lag fordelt 

på idrettene våre. 

Nå ønsker vi å etablere nye lag og partier for 

høstens 1. klassinger både i fotball og håndball. 

 

Lagene får tildelt treningstider i  

Straume Idrettspark eller på skolene som de 

tilhører. 

Sotra Sportsklubb er driftet av frivillige, og vi er 

derfor avhengig av at foreldrene til de nye  

utøveren stiller opp på forskjellige oppgaver 

Til hvert lag trenger vi; 

• Trener 

• Lagleder 

• Foreldrekontakt 
 

De som kan tenke seg å være med å bidra vil 

få god opplæring og informasjon fra klubbens 

trener– og lagansvarlig. 

Se neste side for mer info om oppstartsmøter. 

Hvor vi er 
Sotra Sportsklubb holder til i Straume  

Idrettspark, som består av;  

• Sotra Arena, Flerbrukshall 

• Fotballhall 

• Turnhall 

• 3 kunstgressbaner 

• Sandhåndballbaner 

• Turveier 

• Utendørs treningspark/treningsapparater  

• Bokserom 

 
 
 Hvem vi er  

Sotra Sportsklubb er det største idrettslaget vest 

for Bergen, og har 2.900 medlemmer fordelt på 

idrettene; 

• Fotball 

• Håndball 

• Basketball 

• Boksing 

• Friidrett / Mosjon 

• Turn 

• Dans  

Vår historie 

Sotra SK ble stiftet i 1945 under navnet  

IL Øygard. I 2009 slo de 3 klubbene Brattholmen, 

Foldnes og Øygard seg sammen, og ble Sotra 

Sportsklubb. 

Klubbens  visjon er; 

En klubb for alle med idrett i et godt miljø 

Klubben skal tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i 

alle aldersgrupper 

Kontakt oss 

Sotra Sportkslubb 

Idrettsveien 50 

5353 STRAUME 

99 38 88 88 (tastevalg 1) 

post@sotrask.no 

Besøk oss på nettet: www.sotrask.no 

Straume Idrettspark med Sotra Arena og fotballhallen 


