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Årsmelding 2021 

 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg Fotball 
 

Det har vært gjennomført 7 møter i hovedutvalg for fotball i 2021.   

Hovedutvalg for fotball har i 2021 bestått av; 

 

Susanne Johnsen  Leder/ Økonomiansvarlig  

Ronny Ekren  Nestleder, senior herrer 

Oddvar Arefjord  Senior damer  

Hattun Rune Bø  Dommeransvarlig  

Kim Straume  Ansvarlig for arrangement og anlegg 

Olav Sanden  Markedsansvarlig  

Mai-Helen Hansen Tilsynsordninger 

Anita Vindenes Foreldre- og spillerkontrakter, Norway Cup 
 

*Mai-Helen Hansen kom inn i Hovedutvalg Fotball Q4 2021 
 
 

 
 Hovedutvalgets arbeid 
 

 

Gruppen har i 2021 hatt hovedfokus på; 
 

• Organisering av aktivitet i pandemien 
• Sikker gjennomføring av aktiviteter 
• Sportslig utvikling og mestring 
• Gjennomføring av sommercup 
• Etablering av akademi for jenter 
• Kompetanseheving 
• Markedsarbeid 
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Hovedutvalg Fotball har gjennom året bestått av totalt 7 personer. Det har også i år vært et krevende 
år da vi har hatt en pandemi rundt oss, så stor honnør til alle involverte. Vi fikk et lederbytte etter 
årsmøte 2021 hvor Susanne tok over  som Leder Fotball, og Ronny gikk inn som nestleder. Overlevering 
av oppgaver har gått knirkefritt. I desember kom Mai Helen inn i gruppen etter å ha lest om vårt arbeid 
på hjemmesiden, og hun ønsket å bidra med fotball arbeid.  
 
 
Vi har gjennomført jevnlige møter, og de fleste fikk vi utført sammen på møterom på anlegget, men 
selvsagt under gitte restriksjoner. Det er viktig å prøve og ta vare på det sosiale i pandemi tider. Mot 
høsten startet vi opp med ukentlige arbeidsmøter for å komme i mål med alle arbeidsoppgavene våre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært viktig å sette seg inn i smitteverntiltak og nye restriksjoner for hvem som får trene, men 
god koordinering har gjort at dette har gått meget fint. Gruppen har tydelig rollefordeling og det 
forventes at alle drar lasset sammen. Sportlig Utvalg Barn og Sportslig Utvalg Ungdom har også en fin 
fordeling på deres arbeid og har gitt Hovedutvalg jevnlig oppdatering. Vi har arrangert Sotra 
Sommercup med lag lokalt i kommunen, og cupen ble en stor suksess og alle var kjempe glade for å 
kunne spille mye fotball igjen før sommerferien. 
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Etter sommeren har vi jobbet endel med jentefotballen i klubben. Vi var på besøk hos Skjergard for en 
samtale rundt deres organisering av samarbeidslaget i kommunen. Vi satt ned en gruppe som skulle 
jobbe med jentetiltak og vi fikk inn Alvhild Berge som ny representant for Sportslig Utvalg Jenter. Vi har 
opprettet et eget jenteakademi, alle jentene i ungdomsfotballen har fått utdelt goodiebags fra Coop og 
året ble avsluttet med at J13 fikk en stor tilstrøm av spillere slik at de kan gå over til 11er fotball.  
 
Vi kan også stolt meddele av Nora ble tatt ut til Equinors landslagssamling i Porsgrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I august skrev Hovedutvalg Fotball under på en toårig avtale med Øygarden kommune som gjaldt 
tilsynsordninger for Fjell Ungdomsskole og Hjelteryggen Barneskole. Dette sikrer gode inntekter til 
barne- og ungdomsfotballen, og styres av Mai-Helen ved at hun sender ut vaktlister til lagledere.  
 
  
Det har også blitt jobbet med å få på plass foreldre- og spillerkontrakter til neste sesong for å sikre at vi 
har gode foreldretrenerne som kan støtte hovedtrenerne. Disse er laget av Anita og vil bli tatt i bruk på 
nyåret. 
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Markedsarbeid 
 
 
Markedsarbeid har vært et stort fokusområde i gruppen og Olav som er vår markedsansvarlig har fått 
signert inn en rekordstor sum på markedsarbeid på fotball. Vi var selvsagt svært stolte når vi kunne 
fortelle at Coop gikk inn som sponsor i høst. Sartorbanen ble døpt om til Coop banen, og logo skal 
trykkes på alle drakter i neste sesong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid fra Coop forteller at Coop er stolt over å støtte SSK, som i så stor grad engasjerer og motiverer 
barn, ungdom og voksne til idrett og aktivitet, på mange ulike nivå. Coop ser frem til både små og store 
øyeblikk med SSK. Coop heier på alle! 
 
Coop var også interesert i vårt tiltak for jenter og gav oss 70 goodie bags som vi delte ut til alle våre 
jenter i ungdomsfotballen. Akademiet har blitt til Coop Akademi og vi skal i tillegg arrangere en årlig 
Coop Knøttecup for de minste i klubben.  
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Sportslig Utvalg 2021 
 
 

Sportslig Utvalg Jenter 
 
2021 har også være preget av et år i pandemi. Trenerkabalen for jentelagene var klar tidlig i januar. 

 
Utvalget har hatt noen møter i 2021, og på høsten gav medlemmene av Sportlig Utvalg beskjed om 
at de ønsket å trekke seg for å kunne fokusere på treningarbeidet og Alvhild Berge gikk inn som ny 
leder for jentesiden. Høsten var vi på besøk hos Skjergard for informasjon rundt deres jente 
samarbeid, og alle jentene har fått goodiebags fra Coop. 

 

I 2021 satt følgende personer i Sportslig Utvalg jenter: 

 

• Vidar Kleppe (Leder, trakk seg høsten 2021) 

• Espen Hanuren 

• Marita Andreasen 

• Alvhild Berge (Inn høsten 2021) 

 

Oddvar Arefjord har vært hovedutvalgets representant i utvalget. 

 

 

Sportslig Utvalg Gutter 
 

 
Sportslig utvalg gutter sitt arbeid i 2021 har bestått hovedsakelig i generell drift av fotballen i Sotra    
SK, og støtte i prosessen med ansettelse av nye trenere i ungdomsfotballen. 
Sportslig utvalg har også jobbet med oppfølging av  sportsplanen i forbindelse med deltakelse i 
cuper og hospitering. Gruppen har vært på møte hos Telavåg da det var ønske om å inngå 
samarbeid mellom klubbene. Telavåg ønsket da å kunne få mulighet til å gå på våre trenerforum, 
trenerkurs, samt få låne spillere. 

 
I 2021 satt følgende personer i sportslig utvalg gutter: 

• Jarle Skage (Leder) 

• Andre Toft 

• Fredrik Borgmann 
 
 
  I tillegg har Renate Blindheim (utviklingsansvarlig) og Tom Aasen (trenerveileder) vært med     i 
utvalgene og dannet Sportslig Utvalg Ungdom.  
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Struktur for fotball i 2022 
 

For 2022 har vi valgt å omorganisere på Sportslig Utvalg Ungdom. Tidligere har vi hatt en inndeling med 
jenter og gutter, men ønsker for neste sesong er at dette samles til en enhet for å knytte lagene tettere 
sammen.  
 

I SU barn skal følgende sitte i 2022: 
 

• Roy Nymark (Rekruttering og trenerveileder barn) 

• Birte Algrøy Foldnes 

• Shanty Sheila Hanuren 

• Stine Hesjedal 

• Vegard Haavikbotn 
 

 
 I SU Ungdom skal følgende sitte i 2022: 
 

• Svein Rune Ellingsen (Administrativ del) 

• Renate Blindheim (Utviklingsansvarlig) 

• Tom Aasen (Trenerveileder) 

• Alvhild Berge (Jenter) 

• Fredrik Bergsvik (Jenter) 

• Andre Toft (Gutter) 

• Fredrik Borgmann (Gutter) 
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Medlemsutvikling 
 
  

FO
TB

A
LL 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-5 år 2 1 1 2 26 3 1 

6-12 år 393 440 439 425 445 457 524 

13-19 år 309 286 292 294 277 299 248 

20-25 år 82 58 59 74 45 62 61 

Over 26 år 164 153 167 249 232 218 267 
        

SUM 950 935 968 1044 1025 1039 1101 

 
 

Til tross for covid-19 har fotballen hatt en økning i medlemmer. Økningen er i hovedsak i de aller yngste 
klassene 0-12 år. Dessveere har ungdomsfotballen en negativ utvikling etter å ha lagt nokså stabilt i 
mange år. Aldersgrupen 13-19 år er nok den gruppen som har blitt mest påvirket av alle restriksjonene 
de siste årene. Utviklingen er uansett ikke en ønskelig situasjon, og bør få fokus i årene fremover. 

 

Økonomi 
 

Fotballen fikk et lite overskudd i 2021 på kr. 8 931,- som er ihht budsjett for 2021.  

 
Økonomien har vært spesiell også i år, det har ikke vært behov for permitteringer i 2021 og vi har 
kunne hatt alle trenere på feltet.  

 

 

 

Inntekter fotball 
 

Fotballen har mistet inntekter 
som  følge av at en del 
arrangementer ikke har vært 
mulig å gjennomføre grunnet 
restriksjoner. Flere planlagte 
cuper har derfor måtte avlyses.  
 
 
Fotballen har også fått 
reduserte inntekter gjennom 
klubbens sponsorarbeid. 
 
 
 
Tilskuddsordninger gjennom statens krisepakker har hjulpet på gjennom høsten. 
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Kafe og 
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Medlemsavgifter
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Kostnader fotball 
 
 
 
Aktivitetskostnadene for 2021 er lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes i stor grad reise-
og cupkostnader, samt dommerutgifter.  
 
 
Fotballen har et høyt lønnsbudsjett da vi fra 
ungdomsfotball  setter inn   betalte 
hovedtrenere og assistent til hvert årskull. 
 
Andre driftkostnader er kostnader til krets. 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader og arbeid i forhold til klubbens visjon/målbilde.  
 
Kostnaden med ett A-Lag i 2 div på herresiden er meget stor både med lønn, reisekostnader og 
medisinske utgifter. Målsettingen om en større andel av «egenutviklede» spillere er fortsatt ikke 
oppfylt.  
 
For damelagene og breddelag er vi noenlunde i henhold til budsjettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetskostnader 
28%

Lønnskostnad 
58%

Andre driftskostnader 
14%
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Idretten 
 

I 2021 stilte Sotra SK med 58 lag fordelt følgende: 
 

 

J7 G7 J8 G8 J9 G9 J10 G10 J11 G11 J12 G12 J13 G13 J14 G14 J15 G15 G19 Kvinne Menn  

1 1 1 6 2 6 2 4 1 6 1 3 1 3 0 2 1 4 3 2 3 

 
 
 

Sesongen 2021 – senior herrer 
 
For sesongen 2021 var målet at a-lag herrer skulle arbeide videre med å etablere seg som et stabilt lag 
på nivå 3, Postnord-ligaen. 
 
2021 startet som 2020 sluttet. Det ble en spesiell pre-season hvor seriestarten ble utsatt en rekke 
ganger. A-lag herrer fikk heldigvis lov å trene hele veien, men en lang og uviss oppkjøring preget alle. 
Laget fikk trent godt, men måtte improvisere litt når det gjaldt innhold osv. Det ble spilt en god del 
internkamper, og alle var nok etter hvert godt mettet på å spille mot hverandre.  
 
Grunnet en rekke utsettelser av seriestart, og kamprestriksjoner, fikk man kun gjennomført to 
treningskamper før første seriekamp. Første kamp ble gjennomført borte mot Florø, og den andre 
borte mot Vard Haugesund. To gresskamper. 
Mot Florø markerte laget, med drakter fra lokale 
klubber, sin støtte til breddefotballen som ikke 
fikk starte opp pga covid. Borte mot Vard 
Haugesund gikk laget på et solid 6-0 tap. Her 
spilte laget en fryktelig svak fotballkamp. 
Heldigvis trenger ikke en slik prestasjon og 
resultat å være kritisk, men kanskje også 
fungerer litt som en vekker også. Sett vekk fra en 
dårlig prestasjon i treningskampen følte man 
relativt godt forberedt til seriestart, og alle var 
ekstremt klare for å komme i gang.  
 
19 juni kunne a-lag herrer endelig starte seriespillet, og serieåpnet borte mot Fløy. En litt trøblete 
busstur dagen før, men ellers en veldig fin oppladning til kamp. Laget fikk med seg ett poeng, noe man 
så på som et relativt sterkt poeng. Sett i ettertid (Fløys resultater i 2021) var det nok et helt ok resultat, 
men helst en kamp der man burde hentet 3 poeng. De to neste rundene endte med tap, og det ble 
dermed en ganske tøff start på sesongen. Heldigvis kom laget på sporet av slik man ønsket å spille, og 
tok en meget sterk 3-poenger hjemme mot Skeid.  
 
Som følge av at det skulle gjennomføres full serie fra 19. juni til 14. november ble kampprogrammet 
både tett og tøft. 2 kamper stort sett hver uke ga liten mulighet for spesielt mye mer enn litt lett fotball 
på øktene mellom. Det krever gode forberedelser, en god del video og tydelighet i gjennomgang på felt 
når man sjeldent får gjort mer enn å jogge rundt på trening for å kjenne på hvordan laget skal se ut i de 
ulike fasene. Ut fra lagets forutsetninger, der stort sett alle spillerne våre jobber/studerer fullt ved 
siden av, må man kunne si at laget kom seg fint gjennom det. Det preger naturlig restitusjonen at 
spillerne våre skal på jobb, når mange av våre konkurrenter er fulltid eller nesten fulltids-fotballspillere.  
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Det svingte godt i løpet av sesongen. 
På bortebane sliter laget en del med 
å få det helt til. Man  leverer ok 
prestasjoner i noen kamper, men 
sliter med å ta poeng. I andre 
kamper leverer laget  generelt langt 
under pari, og sliter vel litt med å 
finne helt ut av hvorfor forskjellene 
er så store hjemme og borte. Mot 
topplagene leveres det ekstremt 
gode prestasjoner hjemme mot lag 
som Skeid, Egersund og Arendal. 
Laget er både gode og heldige som får med seg poeng mot Fram Larvik hjemme, en ekstremt viktig 
kamp. I returoppgjøret mot Øygarden snur laget 0-2 til 3-2, og det står nok hos de aller fleste igjen som 
det absolutte høydepunkt i 2021. Fantastisk stemning på tribunen, etter hvert godt prestasjoner på 
fotballbanen og 3 poeng som man gjerne innerst inne vet at sikret plassen. 

 
Ved sesongslutt viste fasit 33 
poeng etter 26 spilte kamper. 
A-lag herrer har aldri tidligere 
tatt flere poeng på et så høyt 
nivå.  

 
I første runde i NM, 24 juli, 
møtte laget Fana. Som følge 
av tett kampprogram og 
viktige kamper både før og 
etter, valgte man å la de som hadde spilt lite i seriespillet starte denne kampen. De mest etablerte 
spillerne fikk fri, og et litt yngre og mer uerfarent mannskap fikk sjansen. Viktig at alle får kjenne på det 
og bidra, i tillegg til at man ikke ønsket å risikere for høy belastning på den mest etablerte gjengen. 
Laget leverer prestasjonsmessig en god fotballkamp, der mange viser seg frem positivt. Laget hadde 
med flere spillere fra rekrutt-laget på denne kampen også. Det ender dessverre med, i våre øyne, et 
ufortjent 2-1 tap. Det ble dermed et kort cup-eventyr, men med kampprogrammet i serien, var det 
kanskje ikke så dumt.  
 
Ut fra de økonomiske ressursene som er tilgjengelig for laget er dette å anse som en god prestasjon. 
Sportslig sett har A-lag herrer levert på de mål som var satt for sesongen. 
 

Spillersammensetning 
Det er et uttalt mål fra fotballens sportsplan at klubbens naturlige nedslagsfelt for spillerrekruttering er 
Hordaland, men at vi ønsker å få frem flest mulig spillere gjennom egen utviklingsavdeling. 
Å utvikle egne spillere er en tidkrevende prosess, samtidig som det er vanskelig å unngå at lag med 
høyere divisjonsstatus henter spillere i en alder hvor de enda ikke er aktuell for seniorfotball. Følgene 
av dette er gjerne at de største talentene hentes i tidlig ungdomsalder, og at antall spillere med klart 
toppfotballpotensial er begrenset i eldre ungdomsklasser. 

 

Spillerutvikling 
I 2021 har 3 spillere fra klubbens utviklingsavdeling fått sin debut på A-laget i sesongen.  
Klubben har også solgt en spiller, Sander A. Haugen, til en klubb høyere i divisjonssystemet. 
 



 
13 

 

Det har vært en fin dialog med trener på rekruttlag i sesongen 2021. Sander Wik og Adrian Arefjord ble 
permanent flyttet opp i A-stallen. Håkon Herdlevær har fast trent med A-laget. Videre har en rekke 
spillere fra rekrutt-/junior-lag vært innom på hospitering og ved behov. Det oppleves som viktig at 
trener på rekrutt har en del å si for hvem som fortjener å hospitere, og føler at man har lykkes i 
dialogen her. Inn mot kommende sesong vil denne bli enda enklere og bedre som følge av rollen Tom 
har som assistenttrener på a-lag herrer og hovedtrener rekrutt herrer. 

 

Representasjon av spillere fra egen klubb 
A-lag herrer  har gjennom sesongen hatt flere unge spillere fra egen utviklingsavdeling med i trening og 
kamp, og representasjonen av spillere som har barne- og/eller 
ungdomserfaring fra klubben (egenproduserte spillere) er god. I 
klubbens 26 seriekamper og 1 NM-kamp har i snitt 37% av troppen 
bestått av egenproduserte spillere.  
 
I sesongens a-lagstropper har 63% av spillerne  vært egenutviklede 
spillere og spillere fra Hordaland. Som minimum har 53%, og 
maksimum 75% tilhørt denne kategorien. 
Når man ser troppssammensetningen totalt sett, så oppfyller denne 
sportsplanens målsetning om at klubbens Senior menn A -lag skal 
hovedsakelig bestå av egenutviklede spillere og spillere fra 
Hordaland. 
Klubbens langsiktige mål er fremdeles at 50% av klubbens spillere 
skal være egenutviklet.  
 
Laget  hadde som tidligere år en veldig fin gruppe i 2021-sesongen. En fin blanding av eldre, etablerte 
spillere og yngre spillere som ønsker å ta steg. God stemning og at alle synes det er kjekt å komme på 
trening er viktig, og man føler at man har lykkes på dette området. Før kommende sesong er teamet 
rundt laget opptatt av å få inn spillere i gruppen som tar litt plass og byr på seg selv, og dette skal 
allerede være på plass. Mengden sosiale tiltak og sammenkomster har båret preg av 
koronarestriksjoner, og alle håper at man i enda større grad kan være god på dette området i 2022. 
 
Et soleklart mål for inn mot 2022 er å få på plass stallen så tidlig som mulig, for å kunne jobbe lengst 
mulig og best mulig med de som skal være her i den sesongen. Store deler av kartleggingsjobben ble 
derfor gjort før jul sammen med ny sportsjef Andreas Sagstad.  
Laget skal jobbe videre med å stabilisere seg som et lag midt på tabellen, og er derfor helt avhengig av 
en noen bredere stall. Litt mer konkurranse i enkelte posisjoner og ikke minst for å heve 
treningskvaliteten.  
Laget ønsker å videreutvikle spillestilen og ser på det man gjør med ball som lagets sterkeste side. Det 
er ingen hemmelighet at motstanderne bruker mye tid på hvordan de skal ta vårt lag ut gjennom sitt 
høye press, og at det er ekkelt å komme på Straume. Det blir viktig for å utvikle deler av spillet laget er 
mindre gode på; hvordan man flytter press og eget høyt press. Dette vil det brukes mye tid på i 
treningsarbeidet. Videre må det være et soleklart mål at laget sammen skal bli bedre på bortebane, og 
knekke noen koder her for hvordan prestere bedre borte og ikke minst hvordan ta flere poeng. 
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Sesongen 2021 – senior damer 
 

2021 ble også et svært spesielt år, og damelagene fikk ikke starte med aktivitet før på    høsten. Etter 
halvannet år med Korona-restriksjoner fikk vi heldigvis gjennomført en halv  sesong. 
Damer senior fikk nok en gang en spesiell sesongoppkjøring, og det ble tidlig klart at det ikke ville bli 
tillatt å spille kamper i vårsesongen. Vi gjennomførte likevel treninger og spillerne var flinke til å holde 
motivasjonen oppe. I juni ble det endelig åpnet opp for kontakttreninger og kamper, og det ble klart at 
vi kunne gjøre oss klar til å spille høstsesongen. 
 
Damer A gjennomførte en godkjent høstsesong, og vi var lenge med i kampen om å vinne 3.divisjon, 
men 2-1 tap mot Åsane 2 i en av de siste kampene gjorde at vi ikke klarte den målsettingen. 
Prestasjonen i kampene var bra, men som mange andre var vi preget av at vi hadde gått nesten 2 år 
uten å spille fotballkamper. 
Damer B kjempet helt i toppen i 4.divisjon og endte på en 3.plass, noe som var en sterk prestasjon av et 
ganske ungt lag. 
 
Gjennom pandemien har vi opplevd at spillerne har holdt motivasjonen, og de aller fleste har blitt med 
videre. I høst fikk vi en del nye spillere, både studenter og spillere fra naboklubbene. Dette medførte at 
vi var oppe i 36 spillere i troppen i høst, og i samarbeid med fotballstyret har vi bestemt at dette må 
justeres neste sesong. Dette tallet er så høyt at det blir svært vanskelig for trenerne å få fulgt opp 
spillerne på en god nok måte. Målsettingen for neste sesong er å få etablert en egen B-lagstropp med 
et eget trenerteam. 
 
Vi har hatt 5-6 hospitanter fra klubbens J15-lag med på trening gjennom sesongen, og flere av dem er 
aktuelle for å spille kamper i seniorklassen fra sesongen 2022. Samarbeidet med de yngre lagene har 
fungert bra, og det kommer en del lovende årganger i klubben de neste årene. I 2021 har det vært litt 
tynt rett bak damelagene, fordi Sotra SK ikke har hatt J19- og J17-lag, men det kommer til å bedre seg 
etter hvert. 
 
Damegruppen har deltatt på klubbens dugnader, og i høst fikk vi gjennomført Sartor Cup igjen inne i 
fotballhallen. Den turneringen ble en stor suksess med hele 389 deltagende lag, noe som er ny rekord. 
Turneringen ga dermed Sotra SK et stort overskudd økonomisk. Vi er klare til å ta ansvaret for dette 
arrangementet igjen neste år.  
 
I tillegg til Sartor Cup har damelaget hatt egne dugnader for å jobbe inn ekstra penger til lagets 
budsjett. 
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Menn rekrutt 
 

Rekruttlaget gjorde en glimrende sesong i 2021 og er klart for spill i 4. div i 2022. Dette har vært 
målsetningen for klubben en stund, og laget har vært så nær man kan være i to sesonger. Trener 
Joachim Forthun er meget fornøyd med å endelig ha nådd målet de har satt seg. Joachim trekker frem 
hele troppen når han forklarer hvorfor de klarer dette nå. Alle har hatt et ønske om å rykke opp, og det 
har vært høyt nivå på treningen fra dag 1. Guttene har virkelig levert på det man har vært enig om. 

I en gruppe er det alltid noen som ikke får spille, eller være med i troppen i hver kamp, men hele 
gjengen har møtt opp og levert fra øverste hylle på hver trening. En fantastisk innstilling, og et 
velfortjent opprykk til hele troppen. For spillerne i troppen betyr dette mye med tanke på å spille seg 
inn på a-laget. En divisjon opp gjør at steget fra rekrutt til a-lag blir mindre. 4. divisjon er en ypperlig 
treningsarena der guttene får brynt seg på de nest beste til Åsane, og flere gode a-lag med unge 
spillere. 
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Ungdomsfotball 
 

13 årsklassen 
 

Gutter 

Sotra G13 har i sesongen 2021 bestått av ca. 42 spillere. Tom Aasen startet som midlertidig 
årskullansvarlig for Sotra G13 i januar, men Eivinn Bendiksen tok over som årskullansvarlig i 
februar. Tommy Duesund har vært assistent, og de øvrige foreldretrenerne har vært Henning Osa, 
Oddgeir Hov, Rune Myrseth, Chris Mcconnachie og Per Inge Blytt som foreldretrenere. Oddgeir Hov har 
kjørt keepertrening én gang i uken med de fire målvaktene. Lagleder/foreldrekontrakt er Mai-Helen 
Hansen. 

Sotra G13 deltok med tre lag i den lokale corona-serien for G13-lag våren 2021. Sotra G13 hadde også 
tre lag påmeldt i serien i høst. De var påmeldt i nivå 1, i nivå 2 og i nivå 3. Alle tre lagene har spilt 2-5-
1. Eivinn Bendiksen har hatt ansvar for å lage treningsopplegg, lede treningene og styre lagene i 
kamper. Han har hatt hovedansvar for Sotra G13s førstelag, sammen med Tommy Duesund, og han har 
også vært til stede på flere av de andre to lagenes kamper.   

Sotra G13 trente to ganger i uken gjennom hele sommeren. Eivinn Bendiksen hadde ansvar for 
treningene alene i sommer.  

Sotra G13s førstelag var påmeldt i Adidas Cup. De vant alle kampene i det lokale gruppespillet. I 16.-
delsfinalen var laget vertskap for Nes fra Ringsaker. I 8.-delsfinalen spilte Sotra G13 mot KFUM Oslo. 
Kampen ble avviklet på Gol. Det ble gjort til en sosial happening, og hele spillergruppen ble med til 
Hallingdal. De som ikke spilte Adidas Cup deltok i treningskamp mot Ål G14. Sotra G13 røk ut i 
kvartfinalen på hjemmebane mot Bjarg. 

Kullansvarlig har vært opptatt av å skape sportslig utvikling hos guttene, men like viktig har det vært å 
skape et godt og trygt sosialt miljø.  

Sosiale tiltak; Eivinn Bendiksen har arrangert video og pizzakveld med laget, mens foreldrekontaktene 
har arrangert felles kvelds og sesongavslutning.  

2021-sesongen ble avsluttet med Lagunen Cup. Sotra G13 stilte med to lag i cupen. Førstelag stilte i 
G14-klassen, hvor de kom til 8.-delsfinalen, mens andrelaget stilte i G13-klassen.  

 

Jenter 

J13 har stort sett bestått av 12 spillere gjennom hele året. Noen nye spillere har vært innom på 
treningene, men kun en spiller ble mer eller mindre fast.  

I vårsesongen fikk vi litt tøff motstand. Laget spilte 9er-kamper mot jenter som var et til to år eldre. Til 
tross for dette klarte laget å oppnå resultater som man er meget fornøyd med. 

Høstsesong i 2. divisjon var derimot veldig oppløftende med 4 seire, 4 uavgjort og kun 1 tap. Det ble til 
slutt en flott fjerdeplass med hele 16 poeng.  

På cupfronten dro laget til Kalandseid for å delta på sin første "virkelige" cup. Hardtarbeidende 
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Sotrajenter klarte med flott innsats og fint spill å vinne KIL- cup      . Dette var selvsagt stor stas for både 

spillerne og trenerne         

Senere på høsten deltok laget i Lagunen fotballfestival. Her møtte man igjen meget tøff motstand fra 
lag som spilte høstsesongen en klasse opp. Det var derfor ikke veldig overraskende at hverken målene 
eller pokalene gikk lagets vei denne gangen. Spillerne fikk likevel vist at de som lag, er på god vei i riktig 
retning. Et lag som jobber for hverandre, og som setter samspill høyt. Gjennom hele året hadde man 
foreldre som "backet" laget i tykt og tynt. J13 er veldig fornøyd med sesongen.  

I 2022 spiller laget 11er fotball og på grunn av mange nye spillere fra både Sund og Bjorøy, så ser det 

meget lovende ut. Laget gleder seg også til Norway cup       

 

 

14 årsklassen 
 

Gutter 
 
Trenerteam til 2007 kullet har i 2021 bestått av følgende trenere: 
Kullansvarlig: Roy Nymark 
Trenere: Andrè Hellesøy, Thomas Hansen og Svein-Rune Ellingsen 
Lagleder: Anders Ekanger 

 
Kullet har bestått av 48 spillere som ble fordelt i to treningsgrupper etter differensieringsprinsippet 
Treningsgruppe 1 (TG1) besto av totalt 28 spillere (Roy/Andrè). 
Treningsgruppe 2 (TG2) besto av totalt 20 spillere (Thomas/Svein-Rune). 
Har totalt sett fungert greit, men skal sies at vi har vært for få trenere for å få optimalisert 
treningshverdagen.  
 
Kullets fire keepere har hatt regelmessig keepertrening gjennom sesongen. 
 
Covid med tilhørende bestemmelser satte en stopper for en godt planlagt forsesong, men kullets 
størrelse gjorde at dette kunne løses på en god måte gjennom internkamper, og lokale kamper mot 
både jente- og guttelag. 
 
Gjennom forsesongen har man jobbet med forebyggende trening med øvelser og fokus på fysikk  
 
Kullet har hatt hospitering fra 2008 (èn spiller). Denne spilleren går inn i TG1 og har etter hvert fått en 
plass på kretslaget. En annen 2008-spiller har spilt fast i årskullet over flere år. Tre spillere har hospitert 
opp til juniorlag.  
 
På grunn av smittesituasjon ble det besluttet å lage lokalt seriespill første halvdel av sesongen.  
 
G15 Vår 2. div avd Øygarden:                                                                                                                                 I 
TG1 lager vi to differensierte lag, som kommer på en imponerende 1. og 2. plass i G15-serien. 
 
G14 Vår 2. div avd Øygarden:                                                                                                                                 
TG2 er representert med ett lag som tar seg til en fin 3. plass i G14-serien. 
 
I midten av mars deltok kullets tre lag i en turnering i Sotrahallen, mot lokale lag. En flott turnering, 
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med gode resultater for kullet. Et av TG1-lagene vinner G15-klassen. De to andre lagene leverer gode 
resultater også.  
 
Kullet hadde frivillige treninger gjennom hele sommerferien, med godt oppmøte. 
I forbindelse med en trening hadde kullet en sosial samling med grilling og bading i Gjeitevika. 
 
I midten på august ble TG1 meldt på Bergen cup. Her ble det stilt med en bred tropp, der hele 
treningsgruppen fikk mye spilletid. Laget spilte seg frem til finale og vinner denne mot Fana.  
Et lag deltok også i Adidas-cup, og ble puljevinner. I sluttspillet ryker laget ut i en jevn bortekamp mot 
Førde, som senere blir uoffisielle norgesmestere 
 
I høstens seriespill stiller kullet med lag i følgende klasser: 
 
G15 Høst 1. div. avd. 01 
G14 Høst 1 .div. avd. 02 
G14 Høst 3. div avd. 03 
 
TG1 spilte i de to 1. divisjonene (differensiert). I G15-serien lå laget i posisjon til å kunne ta 
seriemesterskapet halvveis inn i nest siste kamp. Men mot slutten ble både Gneist og Fana for tøffe. 
I G14-serien lå laget også an til å vinne serien, men endte på 2. plass, ett poeng bak Askøy FK. Meget 
bra gjennomført sesong av guttene. 
 
Høydepunktet denne sesongen er kanskje seriemesterskapet til TG2-gjengen i 3. div. Det har vært kjekt 
å følge utviklingen og engasjementet til guttene i TG2 gjennom sesongen.  
 
På høsten fikk alle tilbud om reisecup og reiste med differensierte grupper til hhv Bauge Elite Cup (1.-3. 
okt) og Regy Cup (24.-26. sept) Begge cup`ene lokalisert i Haugesund og på noenlunde samme 
tidspunkt. Fantastiske cupopplevelser, med semifinaleplass i begge turneringene. 
 
På slutten av sesongen ble det meldt på to lag i Lagunen Cup og ett lag i Askøy Cup. Her var planen at 
deler av tg1 skulle spille Askøy Cup, og de som ikke var med på Askøy Cup skulle delta i Lagunen cup 
med TG2. Da Askøy Cup ble avlyst, ble det bare cupspill på TG2 og deler av TG1-gjengen. Nok en kjekk 
cupopplevelse for guttene der ett, av lagene tok seg videre til A-sluttspill. 
 
I slutten på november hadde kullet sesongavslutningsfest i lokalene til Vest Næringsråd, med 
Pizza/brus, kahoot, prisutdelinger og hyllest av seriemesterne i 3. div. Veldig kjekk kveld der alle var 
samlet og hadde en super avslutningsfest. 
 
Kullets trenere og støtteapparat er veldig godt fornøyd med gjennomføring av sesongen. Det har vært 
litt utfordrende pga. få trenere, og veldig mange spillere, men alt i alt er man fornøyd med hvordan 
man har løst det. Også veldig godt fornøyd med å se hvordan guttene har utviklet seg som 
fotballspillere, ikke minst hvordan de fungerer som fellesskap. Det viser seg at dette årskullet har blitt 
flere spillere, samtidig som det har vært  veldig lite frafall de siste sesongene. Det ser vi på som et godt 
tegn. Har stor tro på at dette årskullet vil ta nye steg i året som kommer. 
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15 årsklassen 
 

Jenter 
 
Sotra J15-laget bestod i 2021 kun av 14-15 spillere, så med ambisjon om å hevde seg i toppen av 1. 
divisjon visste man at dette kom til å bli en tøff sesong. Alle korona restriksjonene gjorde at laget ikke 
fikk gjennomført treningskampene sine som planlagt, men treningshverdagen var god med fire faste 
treninger i uken. I tillegg hadde laget et veldig godt samarbeid med både G2006 og G2007 hvor 
spillerne fikk både hospitere og spille noen internkamper. 
  
Når det åpnet opp igjen for kamper i innad i kommunen valgte man å melde laget på i G14 serien 
sammen med de andre guttelagene fra Øygarden kommune. Her ble det som ventet knalltøff motstand 
og mye juling, men samtidig kjempelærerikt for alle sammen. Så når laget fikk spille kamper igjen i juni 
på tvers av kommunegrensene var jentene godt rustet til gruppespillet i Adidas cup. Med seier mot 
Askøy og uavgjort mot Åsane og Smørås klarte laget andreplassen i en veldig sterk gruppe og gikk 
videre til sluttspillet. 
  
Etter sommerferien begynte det å normalisere seg ift Korona, og man startet opp med vanlig seriestart 
for J15 samt å delta på cup’er igjen. Laget startet med å vinne Bergen Cup med finaleseier 1-0 over 
Nore Neset, og deretter var de med i Bauge Elite cup i Haugesund. Her møtte laget knallgode lag fra 
Rogaland, og etter flere gode kamper måtte jentene gi tapt i straffesparkkonkurranse mot Sandes-Ulf i 
semifinalen. Det gjorde derfor godt med seier mot Klepp i bronsefinalen slik at laget fikk med seg en 
medalje hjem i bagasjen. I Adidas cup møtte laget Egersund i 1/8-dels finalen og måtte igjen ta turen til 
Rogaland. Etter mange tøffe seriekamper hadde laget kun 11 friskmeldte spillere igjen, så selv om 
kampen kunne tippet begge veier gikk jentene tom for krefter på slutten og tapte 0-2 og var ute av 
cupen litt tidligere enn man hadde håpet. 
  
I J15 serien 1. divisjon gikk det over all forventning. Her gjorde laget reint bord med kun seire og 39-1 i 
målforskjell og ble soleklar seriemester. Men kretsmestertittelen i denne klassen ble avgjort med 
cupspill mellom de fire beste lagene fra serien, og etter å ha slått Åsane i semifinalen skulle laget nok 
en gang møte Smørås til kretsmesterfinale på Slåtthaug stadion. Alle kampene mot dette laget hadde 
vært jevne, og denne ble intet unntak. Jentene til Sotra leder gjennom hele kampen og leder 2-1 da det 
gjenstår 2 minutter. Men da klarer Smørås å utligne, snur kampen til 3-2, og jentene går på tidenes 

sureste tap    .  
  
Men alt i alt er laget og apparatet kjempefornøyd med sesongen 2021. Laget hadde tre kretslagsspillere 
ved start, og ved årsslutt hadde ytterligere tre jenter kommet inn i varmen i 06- og 07 kretslagene. Så 
selv med alle utfordringene laget har hatt, så viser det 
seg at de har både fått trent godt, og at alle jentene 
på laget tatt store steg. Så satser vi på at fremgangen 
fortsetter for disse unge spillerne når gruppen nå 

fortsetter som årets Sotra J17 års lag      . 
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Gutter 
 
Spillergruppen består av 35 spillere fra 2006 og 1 spiller fra 2005 (har spilt med dispensasjon). 
Gjennom sesongen har 3 stk sluttet pga manglende motivasjon, og det er tilkommet en ny spiller.  
 
Trenergruppen har bestått av følgende; 
Markus Jetmundsen har vært hovedtrener 
Henning Osa, Trond Brekke, Olav Sanden, Rune Televik, Kjell Andreas Hansen og Roy Ommedal har 
vært foreldretrenere. 
 
Laget har 4 treninger i uken utenom sesong og 3 treninger i sesongen. Det settes opp en plan for 
treningen hver uke med ulike fokusområder. Treningene kalles inn via Spond. Det har vært godt 
oppmøte på treningene. 
Det differensieres på 2 ulike nivå på treninger. Treningene har vært gjennomført gjennom hele året, 
også i skoleferiene. 
 
Første del av serien ble det gjennomført kamper med lokale lag fra Sotra. Det ble spilt kamper mot 
andre lokale lag fra både 2007 og 2005 kullet.  
Etter sommeren fikk man delta i seriespill overkommunegrensene, og kullet hadde 3 lag påmeldt, et lag 
i hver divisjon.  
 
I mars arrangerte laget en egen innendørs cup. Restriksjonen mot å spille mot andre lag fra andre 
kommuner gjorde cupen noe utfordrende. Det ble derfor invitert lag fra 2005 – 2007, både jenter og 
gutter. Kullet deltok med 3 lag og fikk mange gode kamper.  
 
Laget deltok i Adidas Cup med lag 1. Her fikk laget spille 2 kamper før reisen endte etter en spennende 
straffekonkurranse. 
I august deltok kullet med 2 lag i Bergen Cup. Det ble kun en kamp på lag 1, da disse havnet i korona-
karantene, mens lag 2 fikk spille hele cupen. 
 
4-5 spillere har hospitert opp til juniorlaget i trening. Noen av spillerne har også fått vært med på 
kamper med juniorlaget.  
 
Det ble gjennomført en treningsleir i Eidfjord i begynnelsen på august.  
Med oppsparte midler klarte man å holde en lav egenandel pr spiller. Overnatting i Eidfjordhallen, med 
alle måltider på hotellet som ligger like ved. Det ble gjennomført flere treningsøkter for dagen. På 
kvelden var det stort fokus på det sosiale i gruppen. Totalt 21 spillere og 5 trenere deltok på samlingen. 
 
Hele laget ble invitert til et styrketreningskurs på NR1 Fitness. Her fikk spillerne opplæring i hvordan 
man best kan trene opp styrke i et treningsstudio.  
 
I desember ble laget forespurt om å være flaggborg på Brann Stadion på årets siste hjemmekamp. Her 
stilte 28 spillere, og etterpå fikk de se Brann vinne over Sarpsborg. En flott opplevelse for alle.  
 
Det er gjennomført en del dugnadsarbeid i form av salg av produkter og innsamling av flasker for pant. 
Laget jobber mot en treningsleir i Spania våren 2022, og er godt i gang med innsamling av penger. Alle 
spillere er påmeldt og skal delta på turen. 
 
Det er en flott gjeng med ungdommer og alle gleder seg til sesongen 2022.  
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19 årsklassen 
 
Gutter 
 

47x ulike spillere har vært innom junior-laget i løpet av sesongen (inkl 5x 2005-spillere). Stort frafall i 
begynnelsen av sesongen. Dette har flere årsaker, og mangel på trygghet i en stor ny gruppe, 
videregående og andre prioriteringer er de vanligste. 
 
Kullet har hatt 2 hovedtrenere + 1 assistenttrener. Hovedtrenerne har vært unge, men med stort 
potensiale, som klubben anbefales å kurse/skolere videre. Det har vært en svært travel tid for 
apparatet, og dette har gitt noen utfordringer med lagledelse da det har blitt mange kamper på 2 lag 
kombinert med treninger. 
 
Kullet har gjennomført 4 ukentlige treninger utenfor sesong, med brukbart oppmøte. Dette har variert 
mer gjennom sesongen. Kullet har hatt et brukbart samarbeid med rekruttlaget, og flere spillere har 
trent med rekruttlaget 
 
Hospitering: 4-5 spillere fra G15 og 3 spillere fra G14 har hospitert. 10-15 har deltatt på treninger på 
rekrutt-laget. 3 spillere har fått prøve seg på A-lagstrening. 
 
Vårsesongen ble gjennomført lokalt på Sotra (2. plass. Lik poengsum som rekrutt-laget).  
Høstsesongen ble gjennomført med 2 lag (1. div og 2. div). Her har kullet levert meget god resultater, 
tross knallhard konkurranse. På grunn av tidlig sesongslutt på seniorlagene, ble motstandernes 
juniorlag i 1. div og 2. div «toppet» med juniorspillere som ellers spiller seniorfotball.  
 
En veldig godt gjennomført sesong. 
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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 2021. 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 barnefotballen for 2021. 

 
 
2016 
 
Kullet startet opp 26 januar 2022, og skal etter planen trene tirsdager i fotballhallen.  
Det blir inndeling etter skolekrins. De skal ikke spille seriespill i 2022. Arbeid med kartlegging av trenere 
og kursing er pågående nå. 

 
2015 
 
Startet opp med fotball I februar 2021 etter idrettskolen høsten 2020. Er nå ca 60 jenter og gutter på 
kullet fordelt på 14 lag.  

 
2014 
 
Dette kullet består av ca.90 jenter og gutter, som har trent hver onsdag/torsdag i 2021.  
Dette utgjør ca. 19 lag. Vi er ca. 25 trenere 
Disse har spilt serieturneringer i utvalgte helger dette året, organisert av klubbene i Øygarden 
kommune. 
Vi har god dekning på trenersiden og mange har tatt kurs, så vi er innafor krav i dette kullet. 

 
2013 
 
Kullet består av ca. 65 jenter og gutter, og vi har på dette årskullet 14 trenere. 
Lagene har spilt serieturneringer tirsdager/torsdager i 2021, organisert av klubbene i Øygarden 
kommune.  
Fotballkretsen ønsker å ta kontroll over 5er fotballen, og kjøre serieturneringer i helg også i denne 
klassen, noe som ikke er ønsket av klubbene i Øygarden kommune. 

 
2012 
 
Kullet består av ca.65 jenter og gutter, og vi har 20 trenere på dette årskullet.  
Disse har spilt serieturneringer tirsdager/torsdager i 2021, organisert av klubbene i Øygarden 
kommune.  
Fotballkretsen ønsker å ta kontroll over 5er fotballen, og kjøre serieturneringer i helg også i denne 
klassen, noe som ikke er ønsket av klubbene i Øygarden kommune. 

 
2011 
 
Kullet består av ca. 60 gutter og jenter og vi har i 2021 hatt 6 lag i seriespill. 
Vi har på dette trinnet 15 trenere. 
Seriespill gjennom krets, og vi har hatt kampdager tirs/torsdag. 
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2010 
 
Kullet består av ca. 65 gutter og jenter og vi har i 2021 hatt 6 lag i seriespill. 
Vi har på dette trinnet 15 trenere. 
Seriespill gjennom krets, og vi har hatt kampdager tirs/torsdag. 

 
2009 
 
Jørgen M og Ole B fungerte som kullansvarlige for to store grupper på guttesiden 
Det er total 36 gutter på dette kullet. 
Terje Hatlelid og Gry Ekerold har vært trenere på jentesiden. 
Det er totalt 20 jenter på dette kullet.  
På gutte siden er laget slått sammen til en stor gruppe for 2022 med Jørgen Midtveit som kullansvarlig. 
På jentesiden har laget fått inn ekstern trener, Marie Molland, som sammen med Terje og Gry skal 
følge laget videre. 
Kullet går over til ungdomsfotball 2022, og barnefotballen ønsker dem lykke til inn i ungdomsfotball.  
 
 
 
Barnefotballen i Sotra SK har deltatt på to hjemmecuper dette året; 
 
Sotra Sommercup 2021 som ble arrangert i juni 
Sartor Innecup 2021 som ble arranger i oktober/november 
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Dommere 
 

Kretsdommere 
 
Sesongen startet med kun aktivitet på våren i ungdomsfotballen der det var mange om beinet på de 
kampene som gikk i kretsregi og i snitt få kamper på hver dommer. Da sesongen for hele bredden 
startet hadde vi to representanter som ble plukket til å være med i å avvikle Nasjonal serie for klubblag 
i G14. Dette ble en fin læringsarena for våre to representanter. På slutten av sesongen fikk vi beskjed i 
fra NFF Hordaland om årets mest fremgangsrike dommer, og årets dommer i 6. div begge hadde 
klubbtilhørighet til Sotra SK, samtidig hadde vi også en dommer som rykket opp i fra ungdomsfotball til 
6. divisjon. Dette medfører at vi kommende sesong har dommere på alle nivåer fra ungdomsfotball opp 
til og med 4.divisjon. Klubben kommer også til å ha egen NFF-godkjent instruktør for dommerkurs fra 
og med neste sesong. 
 
Utenom sesongen har vi ellers arrangert treninger, slik som innført forrige sesong, enten i turløypene 
rundt Ebbesvikvatnet, lysløypen mellom Foldnes kirke og Hjelteryggen og ikke minst intervaller i 
Kystbygarasjen. Vi har også innimellom hatt søndagsturer opp på fjell festning. 
 
Totalt antall oppdrag i krets utført av dommere fra Sotra SK var i 2021, 328 oppdrag fordelt på 12 
dommere.  
 

Klubbdommere 
 
Rekruteringen av klubbdommmere har gjennom 2021 vært god, men vi har i forbindelse med Covid-19 
hatt mangel på sosiale møtesteder for klubbdommerene. 
I 2021 har vi testet nettbasserte regelgjennomganger på Teams og Messenger. Dette har resultert i 
langt flere deltakere enn med tradisjonelle fysiske kurs. Vi har generelt hatt lite dekning på kampene i 
12 årsklassen, der flesteparten av kampene har benyttet rekruteringsdommere, enten i fra egen klubb 
eller lånt i fra en av naboklubbene. 
 
 

 
 
Andreas Bjørklund, 
«Årets mest fremgangsrike» dommer. 
 
 
                                Hattun Bø, «Årets dommer 6. divisjon»


