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INNLEDNING
Glede, mestring, inkludering og kameratskap er våre verdier, selve grunnmuren i all vår aktivitet. I løpet 
av korona-året 2020 har våre verdier hatt ekstra stor betydning – hvordan vi sammen er sterkere og 
hvordan vi bryr oss og tar vare på hverandre og menneskene rundt oss! Tusen takk for at nettopp DU 
bryr deg!

Vi legger bak oss et år som vi aldri før har opplevd. Til tross for vanskelige omstendigheter, føles det som 
om klubben har kommet styrket ut av det hele.

En amputert sesong sportslig for alle våre lag. Verst har det vært for våre seniorlag som aldri kom i gang 
med trening med kontakt eller kamper. I den litt «roligere» tiden har klubben jobbet godt med 
Kvalitetsklubb nivå 2 og anlegg som vi alle vil få gleden av i 2021 – samtidig som vi har arrangert 
Hordalands beste TINE Fotballskole 2020. 

Sist men ikke minst er det utrolig kjekt å få lov til å jobbe i en klubb hvor flere og flere bryr seg og flere 
og flere drar i samme retning, ikke bare på det som skjer på gresset men på andre områder, både for 
Smørås og nærmiljøet. Vi er, og vi skal være en viktig aktør i vårt nærmiljø, vi skal bruke fotball som 
verktøy til å skape gode mennesker med gode holdninger som vi alle kan være stolte av.

Smørås IL er mer enn bare fotball! Dette er drømmen, dette er grunnen til at jeg gleder meg til å gå på 
jobb hver dag. Ikke for å skape den ene landslagsspilleren, det er bare en bonus – men for å skape det 
trygge, gode og utviklende oppvekstmiljøet med plass til alle!

Sportslig hilsen

Thomas Natland
Daglig leder

Året 2020 med nedstengninger og restriksjoner p.g.a Covid 19 har vært særdeles krevende for klubben.
Skiftende regler fra uke til uke har ført til at planlegging og drift har vært en stor utfordring.
Imidlertid har ansatte, trenere, lagledere, spillerne, samt styret klart å holde fokus og vært særdeles 
tilpasningsdyktige.
På den måten har vi kunne opprettholde en god sportslig treningsaktivitet og stå best mulig rustet når 
fotballkampene for alle lagene er tilbake for fullt.
Det er også med stor glede vi kan konstatere at klubben har tatt steget opp og blitt sertifisert som 
Kvalitetsklubb nivå 2.
Administrasjonen har sammen med styret hatt ekstra fokus på økonomi og klart å opprettholde en sunn 
og trygg drift gjennom pandemien.

Styret vil takke alle for en kjempeinnsats gjennom det vanskelige året 2020.

Vennlig hilsen

Svein Aksel Schrøder Saure
Styreleder
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ORGANISASJON

Klubben har haZ mange gode prosesser gående i 2020. Med en stor medlemsmasse, større krav fra forbund 
og større ak^vitet er en profesjonalisering av organisasjonen nødvendig.

Styret har saZ strategi på agendaen, og klubbens fem års plan er under revidering – vi har også store 
visjoner på anleggs-siden. Vi er i stadig utvikling og ønsker å komme i kontakt med enda flere av dere som 
har lyst å bidra. I en klubb som Smørås er det behov for masse frivillighet – og veldig mye av det vi har 
behov for hjelp ^l krever ingen fotballkompetanse! Ta kontakt hvis du har noe du har lyst å bidra med. 

Vi benyZer anledningen ^l å takke alle som har vært en del av disse prosessene, dere har alle gjort en 
kjempejobb! 

Utstyr 
Vi har haZ gode sponsorer som bidrar ^l at de fleste lag har floZe drakter og treningstøy. Klubben 
viderefører linjene med Blå/Rød striper på draktene. Klubben føler at en har god kontroll på innkjøp av 
anvendelse av utstyr ^l klubbens behov. Vår utstyrsavtale med Macron ble i 2019 forlenget og gjeldende ^l 
2025. Vi vil i 2021 åpne egen klubbu^kk i klubbhuset.

IdreJ Bergen Sør 
Smørås har videreført samarbeid med klubbene Fana IL, Bjarg, Gneist og Kalandseid. I 2012 dannet 
klubbene en forening med navn IdreZ Bergen Sør (IBS). IBS siZ formål er å jobbe for felles prosjekter der alle 
klubbene har fordeler. 

Vi konkurrerer på banen og samarbeider utenfor. 

DeZe samarbeidet inkluderer møter mellom de daglige lederne i klubben på jevnlig basis. I ^llegg har 
styrelederne en møteplass 4-6 ganger pr år. Smørås håper deZe samarbeidet vil kunne styrke klubben på 
kort og lang sikt 

Organisasjonsplanen i Smørås IL er fremtidsrettet, og skal gjenspeile den aktiviteten som er i klubben. Styret 
er representert i utvalgene og holder den røde tråden for hvordan klubben driftes. Vi ønsker oss flere 
frivillige i våre utvalg, så hvis du er interessert i å bidra i et inkluderende idrettsmiljø ser vi frem til at du tar 
kontakt. Organisasjonskartet er revidert og ny forbedret utgave vil bli lagt frem på årsmøtet.



SPORT
Seniorfotball
På lik linje med resten av Norge har det vært en trist sesong for seniorfotballen også i Smørås. Skryt ^l lagene 
som har holdt ak^viteten i gang sesongen gjennom selv med begrensninger. Senior B har prestert å arrangere 
flere treninger i 2020 enn i normalåret 2019. Vi håper alle at vi snart kan komme i gang med normal 
treningsak^vitet og i løpet av våren også komme i gang med kampak^vitet. Sist men ikke minst håper vi alle våre 
seniorspillere klarer å holde mo^vasjonen i ^den fremover slik at vi unngår for mange frafall.

Ungdomsfotball
I ungdomsfotballen har våre lag skapt gode minner for veldig mange ^l tross for halvert sesong. Flere av våre 
ungdomslag har vist god fremgang og har haZ en høstsesong med lite frafall og gode resultater i seriespill. Vi 
gratulerer vårt G13-lag med puljeseier og vårt J15 og G16-lag med gode prestasjoner i 1.div. Takk ^l alle våre 
trenere og støZeapparat som har lagt ^l reZe for god ak^vitet i trygge omgivelser.

Barnefotball
Også barnefotballen har haZ en ugordrende sesong, men har med god hjelp av dyk^ge trenere og foreldre lagt 
^l reZe for god og trygg ak^vitet gjennom neste hele året. Heldigvis fikk også de fleste av våre lag spilt liZ 
kamper i løpet av høsten. 

Stjernelaget
Klubbens stjernelag styres med stødig hånd av Even Andre Størdal, laget består av 4-6 faste spillere og ønsker 
seg gjerne noen nye medspillere – Vi er utrolig stolt av å være en del av NFF Hordaland siZ velfungerende 
program for ^lreZelagt fotball. Begrenset ak^vitet for en utsaZ gruppe og svært gledelig at vi fikk være arrangør 
av en serieturnering på høsten.

Høstcup
Klubbens tradisjonsrike høstcup måZe dessverre avlyses grunnet pandemien.

Trenerveiledere
Vi er stolte av å ha utdannet tre trenerveiledere – som skal være der for våre trenere, en god samtale- og 
diskusjonspartner. Nå er det opp ^l våre trenere å benyZe seg av våre trenerveilederes kunnskap, spørre om råd 
og hjelp – eller spørre om de kan gjennomgå øvelser i Supercoach. Veilederne vil bli enda mer synlig i 2021.

Smørås Akademiet
Klubbens ekstratrenings-^lbud Smørås Akademiet er godt etablert med ca 80 deltakere. Vi jobber knallhardt 
ukentlig for at deZe ^lbudet skal bli enda bedre. Utrolig kjekt å se opp mot 80 barn og ungdommer i ak^vitet på 
banen tre dager i uken. Vi er kjempestolt av å ha ekstra^lbud som er åpent for alle – uavhengig av ferdigheter, i 
Smørås skal alle ha samme muligheter. Det eneste som kreves er at man har det gøy og har lyst å trene ekstra. Vi 
er utrolig stolte av våre trenere og sammen skal vi gi deltakerne våre gode referanser på gode treninger og gode 
holdninger.  Akademiet har gjennom året fulgt retningslinjer fra NFF og arrangert ^lpassede treninger så lenge 
det har vært mulig. Korona har dessverre gjort at deltakerantallet har sunket noe, vi håper antallet s^ger igjen i 
løpet av kommende år.



SPORT
Trenerutdanning
I løpet av 2020 har dessverre de fleste kurs bliZ avlyst/utsaZ. Gledelig at Ola Wilhelmsen har fullført UEFA B-
lisens Keeper.

Sommertur
Alle sommerturer ble i 2020 avlyst grunnet pandemien

Dommere
Også for våre dommere har det vært et kjedelig år med minimalt med kamper å dømme. Våre klubbdommere 
og krets/rekruZdommere fikk heldigvis noen kamper å dømmer i løpet av høsten.

Smørås eFotball
NyZ i 2020 var klubbens satsing på eFotball. Vi arrangerte klubbmesterskap som også var kvalifisering ^l vårt 
eFotball-lag som skulle representere Smørås IL i NFFs Kretsmesterskap og mulighet for å kvalifisere seg ^l NM. 
Vinner av klubbturneringen ble Snorre Corneliussen Kaas. Smørås eFotball var representert i KM med vinner av 
klubbturnering i ^llegg ^l Casper Andre Trengereid Bruvoll, Stefan Kris^ansen og Abbe Morgan. Smørås ønsker å 
legge ^l reZe for eFotball satsing i klubben og vil arrangere interne turneringer og delta i turneringer i regi av 
NFF.

Styret jobber eZer å oppnå visjonen om ”flest mulig lengst mulig”.



ARRANGEMENTER

• SR-Bank Cup

• KICK-OFF

2020 ble dessverre et år med mange avlyste arrangementer

Før pandemien stoppet ak^viteten arrangerte vi vår tradisjonsrike barnefotballturnering i Vestlandshallen, 
SR-Bank Cup, sammen med Sund SK. Vellykket turnering og stor dugnadsinnsats fra begge arrangørklubber.

Vi fikk også arrangert vår årlige KICK-OFF, med nærmere 60 engasjerte trenere og ledere i klubbhuset 
arrangerte Sportslig utvalg nok en gang et strålende arrangement med både interne og eksterne 
foredragsholdere. De ulike temaene denne dagen var; Fair play, Kvalitetsklubb, Esport, Kommunikasjon og 
Bry Deg – si nei ^l narko^ka.

Ramudden Cup i mai og Lagunen Fotballfest i november måZe dessverre begge avlyses. Samme skjebne led 
også Smørås-dagen i november.

På høsten har noen barnelag arrangert mini-serieturneringer innenfor smiZevernkravene og vi fikk æren av å 
arrangere kretsens eneste serieturnering for Stjerneserien.

Klubben har i løpet av året arrangert to fotballskoler, og to ungdomscamper.. Vår tradisjonsrike TINE 
fotballskole i forbindelse med skolesluZ i juni og skolestart i august, og ungdomscamp i starten av juni og i 
august. Alle fire ble arrangert med stort fokus på mestring, glede og trygghet/smiZevern. TINE Fotballskole i 
juni ble kåret av TINE og NFF Hl Hordalands beste TINE Fotballskole.

Smørås IL er avhengig av mange frivillige for å gjennomføre disse arrangementene. Vi benyZer anledningen 
^l å takke alle som har bidraZ ^l å gjøre deZe mulig. 

• TINE Fotballskole

• Smørås Ungdomscamp

• Serieturnering  barn høst

• Serieturnering Stjerneserien



NFF Kvalitetsklubb
Smørås IL ble ser^fiser Kvalitetsklubb nivå 1 vinteren 2018.

Hvorfor Kvalitetsklubb?
En ser^fisering som «Kvalitetsklubb» innebærer at Smørås som klubb oppfyller 20 faste kriterier som 
representerer god kvalitet i klubbdrilen vår. Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å 
s^mulere ^l god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb.

Fotballklubber som driver et strukturert arbeid skaper sportslig utvikling, s^mulerer ^l mer frivillighet og gir 
kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

Smørås IL har jobbet målreZet med prosjektet siden oppstarten våren 2016. Vår vik^gste jobb var ikke å 
oppfylle de formelle kravene og ferdigs^lle ser^fiseringssøknaden raskest mulig, men å implementere klubbens 
nye retning ^l alle våre lag og medlemmer. Her er det vik^g at vi alle drar i samme retning, og sammen skapet 
et fotballmiljø alle kan være stolte av å være del av!

Det å være ser^fisert som Kvalitetsklubb nivå 1 innebærer at vi som klubb jobber strukturert og målreZet i 
drilen av idreZslaget, og at det foregår en betydelig kompetanseheving for våre trenere og ledere. Effekten av 
ser^fiseringen vil være betydelig for stabilitet og rød tråd i Smørås, og støZe prinsippet om klubben som sjef 
for ak^viteten.

I 2019 hadde vi vårt første årlige møte med NFF Hordaland, hvor alle 20 kriteriene ble gjennomgåZ og 
^lbakemeldingene var gode, vi har ikke kun skiltet hengene på pynt, vi driver klubben på en fornulig og 
ansvarsfull måte med et høyt og godt ak^vitetsnivå.

Høsten 2019 besluZet klubbens styre at vi som klubb er klar for ugordre neste nivå, en ny styringsgruppe ble 
etablert og jobben mot Kvalitetsklubb nivå 2 ble ferdigs^lt høsten 2020. Vi vil holde alle våre medlemmer 
oppdatert på jobben som gjøres og håper mange har lyst å bidra ^l at Smørås IL skal bli et enda bedre, 
tydeligere og tryggere klubb for alle i vårt nærmiljø.

14/1-2020 er Smørås IL ser1fisert som Kvalitetsklubb Nivå 2, som tredje klubb i Hordaland!



FAIR PLAY
Fair play-utvalget har i 2020 beståJ av:
• Jonatan Svemo (spiller, b-lag)
• Ok-Hini Rønning (styret, lagsansvarlig G16)
• Jan Runar Trandal (trener, J11)
• Johanne Bjørklund Johansen (spiller, J17)

Planene for året 2020 var gode, og vi kom godt i gang med et innlegg på KICK-OFF 
i januar. Som resten av klubben ble videre ak^vitet deZe året svært begrenset av 
den pågående pandemien. LiZ har likevel bliZ gjort.

Det oppsto en mobbesak mellom noen barn på lag i klubben i mai-juni som FP-
utvalget ble gjort oppmerksom på. Denne saken ble taZ på alvor av utvalget og 
belyste behovet for en handlingsplan for håndteringen av slike saker. En slik 
handlingsplan har bliZ utviklet og ^l sluZ godkjent av styret i klubben. Planen for 
siste halvdel av 2020 var å opplyse om denne handlingsplanen - i første omgang ^l 
lagledere og trenere. DeZe lot seg ikke gjennomføre i 2020, men vil bli forsøkt i 
2021.

Utvalget deltok på et foreldremøte ^l de minste i klubben i august/september. 
Fair Play-skiltene er nå montert og synlige på anlegget. Ellers har utvalget deltaZ 
NFF Hordaland sine faglige samlinger.

For 2021 vil hovedtemaet for FP-utvalget siI arbeid være "an1mobbing/trivsel



MARKED
Det har vært nok et innholdsrikt år på markedssiden i Smørås. På tampen av 2019 ble markedsutvalget etablert 
på nyZ, og deZe har vi virkelig dradd nyZe av i 2020. Flere gode kreler har jobbet sammen for å oppnå klubbens 
mål.

Det har blant annet ført ^l at vi i løpet av 2020 med god margin har fåZ inn rekordhøye summer gjennom 
søknadsordninger og s^lelser. Summen i 2020 endte på nærmere 500.000 kroner som er en kralig oppgang fra 
^dligere år. God struktur og at flere kan bidra har nok vært mye av nøkkelen for suksessen her.

Det er også gledelig at de aller fleste av våre samarbeidspartnere som hadde avtaler som skulle fornyes ved 
årsskilet, valgte å bli med videre. Flere av dem også på forbedrede avtaler. Til tross for ^dvis krevende 
arbeidsforhold mtp. korona, har vi i løpet av året også fåZ fem nye samarbeidspartnere. Den ene, Coop, på en 
stor og svært vik^g avtale. På tampen av året fikk vi inn flere nye samarbeidspartnere gjennom en planlagt aksjon 
mot bedriler i vår nærmiljø.

I august ble sponsorturnering gjennomført for tredje året på rad. Det begynner å bli en fin tradisjon og svært 
vik^g for å oppreZholde god kontakt med være samarbeidspartnere.

Markedsansvarlig var for øvrig permiZert fra midten av april ^l starten av juni. 

På tampen av året fikk vi også involvert ennå flere i markedsdrilen gjennom vår julekampanje. En svært nyog 
erfaring og kjekt når flere frivillige vil bidra. DeZe skal vi nok dra enda mer nyZe av fremover. I forkant av 
julekampanjen hadde vi også stand på Lagunen for å promotere klubben og skaffe flere støZemedlemmer.  

Vennlig hilsen
Fabian M. P. Throndsen 
Markedsansvarlig



ANLEGG
Smørås IL har i 2020 hatt tilhold på Slåtthaug (11-er og 7-er bane) og på Apeltun (9-er og 7-er bane) og Smørås 
skole (5-er bane). Med disse banene på plass ser styret at banekapasitet er god i den kommende perioden. 

Klubbhuset har gjennomgått mindre vedlikehold, i tillegg til at alle garderobene er revet og bygget opp igjen 
etter vannskade.

Anleggskomiteen har jobbet blant annet med å planlegge utvidelse av klubbhuset med flere garderober og 
mulighet for treningsrom, tak over tribune, bedre plass til utstyr og muligheten for fotballhall på eksisterende 
7er bane på Slåtthaug i tillegg til toalettfasiliteter på Øvre Apeltun.

Byggesøknad til utvidelse av klubbhuset ble sendt inn i desember og planlagt oppstart vinter 2021. Planer om 
tribune, fotballhall og toalett på Øvre Apeltun ligger litt lengre fremme men utvalget jobber videre sammen 
med både Bergen Kommune og entreprenør og vil forhåpentligvis komme et langt stykke på vei med 
planleggingen i løpet av 2021.

Etter nærmere 1,5 år med anleggsvirksomhet rundt klubbhuset ble parkeringsplassen, turstien rundt 
Tranevannet, sykkelstien til Osveien og Tufteparken åpnet i slutten av november.

Tusen takk til alle våre naboer for tålmodigheten i denne tiden for å ha måttet slite med masse biler i sitt 
nærmiljø.



ØKONOMI

Det har vært et stramt år hvor de fleste kroner er snudd opp ^l flere ganger hver eneste uke. Vi har vært 
nøysomme med våre utgiler og jobbet knallhardt for å skape inntekter. Takk ^l alle som har betalt sine 
medlemskon^ngenter og treningsavgiler selv om året ikke har giZ oss like mye ak^vitet som i et normalt år. 

Styret har vært siZ ansvar bevisst, trenere og administrasjon har vært permiZert, diverse støZeordninger er 
søkt og vi har i løpet av året fåZ god kontroll på klubbens økonomi. Vi vet at 2021 også kommer ^l å bli tøl, og 
med god kontroll inn i det nye året gir oss stor tro på at klubbens økonomi skal fortseZe å være under kontroll 
og ^l det beste for klubbens mange medlemmer også neste år.

Administrasjonen med markedsansvarlig i spissen jobber målreZet med å strukturere, fornye og følge opp våre 
samarbeidspartnere. Sponsorinntekter er en vik^g inntektskilde for å drile klubben, og det er meget vik^g at 
alle medlemmer, foreldre og venner av Smørås IL støZer opp om våre sponsorer dersom vi skal klare å beholde 
og utvikle et godt forhold ^l disse. 

Alle medlemmer har ansvar for å være nøysom og holde kostnadene våre på et minimum. Fokus ^l styret 
gjennom året har vært å seZe tæring eZer næring. Basert på at en nå har større faste forpliktelser har det vært 
et ønske om å ha en ^lstrekkelig likviditet ^lgjengelig for å skape en sikker arbeidsplass. 

Regnskapet viser at klubben har god økonomisk kontroll og har snudd et svakt økonomisk resultat for bare to år 
siden ^l et posi^vt resultat for andre året på rad.

Gledelig punkt er at klubbens markedsutvalg har strukturert arbeidet med å sende søknader på spesifikke 
prosjekter, noe som har resultert i nærmere 500000,- i støZe ^l spesifikke prosjekter.

Klubben har et eget støZefond, Smørås-for-alle, gledelig å se at deZe ble brukt i større grad i 2020 enn 
^dligere. Vi ønsker at alle som ønsker skal få muligheten ^l å spille fotball, uavhengig av familiens økonomiske 
situasjon. Her kan man søke klubben om midler ^l ak^viteter og utstyr.



FREMTIDEN
Smørås IL – 2026
Styret har med god hjelp av nærmere 30 frivillige i klubben startet jobben med å videreutvikle klubbens 
strategiplan. Det er svært vik^g for en klubb i stadig utvikling å ha gode mål og ambisjoner for frem^den – og 
vik^g for styret å holde tråden i klubbens frem^dige strategi. Korona-året 2020 har saZ en liten bremse på 
deZe og blir 2021 sin vik^gste strategiske målsetning – ferdigs^lle ny strategiplan.

Den blårøde tråden
Klubbhåndbok og sportsplan er vik^ge verktøy for felles forståelse av klubbens strategi slik at vi alle kan dra i 
samme retning. En felles strategi for både klubbutvikling og sportslig utvikling er vik^g for å løle klubben ^l 
nye høyder – sammen! 

UFORDRINGER FOR 2021:
• Øke inntektene ^l Smørås IL slik at vi kan utvide ^lbudet og sikre kon^nuerlig dril.
• Sørge for et fortsaZ sportslig fokus i klubben og sørge for at vårt hovedmål - Gi et godt sportslig og sosialt 

.lbud .l alle medlemmer, uavhengig av ferdigheter, slik at flest mulig ønsker å fortse;e i Smørås IL – kan 
gjennomføres

• Sikre en god oppstart for våre førsteklassinger med fokus på inkludering, mestring, glede og kameratskap.
• Sikre god overgang fra barnefotball ^l ungdomsfotball og fra ungdomsfotball ^l voksenfotball.
• Øke rekruZeringen ^l utvalg, komiteer og prosjekter i klubben
• Få enda flere ^l å bidra både rundt lag og i klubb
• Bedre kommunikasjonen og bli mer synlig
• Ta vare på anleggene og sørge for at disse nyZes mest mulig ^l formålene de er laget for.
• Planlegge anleggsutvidelse


