
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 22 betalende medlemmer i 2022. 
Løpegruppen har egen Facebook side, «Løpegruppen Sotra SK med venner», der det 
legges ut informasjon om treninger. Her kan alle bli medlemmer, og pr 2022 var det 106 
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 åpnet i høst opp igjen samarbeide med turn & 
dans, med tanke på basis-/styrketrening for våre betalende medlemmer. Dessverre har det 
vært litt lite oppmøte og sykdom i denne perioden, så det har ikke blitt så mange treninger 
som ønskelig. 
2. Økonomi 
Friidrettsgruppen har i 2022 gått med et overskudd på 14.517,-  Største årsaken til 
overskuddet er inntekter fra Straumemila, som friidrettsgruppen har ansvar for. Overskuddet i 
2022 er en god del mindre enn i 2019, da vi hadde rekorddeltakelse på Straumemila, med 
622 deltakere mot 437 i 2022. Vi ønsker også å redusere overskudd, i form av å bruke dette 
til å gjøre arrangementet bedre og mer profesjonelt. Antall deltakere i 2022 var likevel mye 
høyere enn 2021 som var preget av Covid-19. Vi håper på at deltakelsen i 2023 vil ta seg 
ytterligere opp fra 2022. 
 
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 2022 hatt en dugnad i forkant av 
Straumemila. . 
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 2022 både på Bergen City Marathon, Jølster Maraton og med 
løpere i privat regi i Valencia Marathon, Amsterdam Marathon og Medóc Marathon, i tillegg til 
blant annet løp i Maratonkarusellen og Askøy på langs. 
 
Friidrettsgruppen vil også i 2023 ha Bergen City Marathon som sitt største mål. 

 

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