
Årsmelding Friidrett- / mosjon- og Marathon 
1. Medlemsutvikling 
Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra SK i 
2015. Gruppen har et relativ stabilt medlemstall med 21 betalende medlemmer i 2021. 
Løpegruppen har egen Facebook side, «Løpegruppen Sotra SK med venner», der det 
legges ut informasjon om treninger. Her kan alle bli medlemmer, og pr 2021 var det 96 
medlemmer av denne gruppen.  Vi har også åpnet for at man kan delta på treningene våre 
uten å være betalende medlem. Det dukker derfor med jevne mellomrom opp nye potensielle 
medlemmer på våre treninger. Løpegruppen håper på å kunne starte opp igjen samarbeide 
med turn & dans, med tanke på basis-/styrketrening for våre betalende medlemmer. 
2. Økonomi 
Friidrettsgruppen har i 2021 gått med et overskudd på 29.000,-. Største årsaken til 
overskuddet er inntekter fra Straumemila, som friidrettsgruppen har ansvar for. Overskuddet i 
2021 er betraktelig mindre enn i 2019, da vi hadde rekorddeltakelse på Straumemila, med 
622 deltakere mot 262 i 2021. Vi håper på at deltakelsen i 2022 vil ta seg betraktelig opp. 
 
3. Gruppen visjon og oppgaver 
Løpegruppen/Friidrett dekker en gruppe mosjonister som ellers ikke har noe organisert tilbud 
i nærområdet og er dermed en viktig faktor i klubbens mål og visjon om å få flere i aktivitet. 
Gruppen har ansvar for turløypene i Idrettsparken og har i 2021 hatt to dugnader i 
forbindelse med at Sartor Maskin la på ny drenering og dekke i forkant av Straumemila. 
Dette bidrog også til at vi fikk fem løyperekorder i forbindelse med arrangementet. 
Hovedfokuset til Friidrettsgruppen vil fortsatt ligge i å tilrettelegge for mosjonister som ønsker 
å trene i en sosial ramme, sammen med likesinnede. 
Friidrettsgruppen deltok i 2021 både på Bergen City Marathon, Jølster Maraton og med 
løpere i privat regi i Valencia Marathon, der begge våre medlemmer klarte å komme under 
den magiske tre timer grensen. 
 
Friidrettsgruppen vil også i 2022 ha Bergen City Marathon som sitt største mål. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/852982424716455/




 

 

 


