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ÅRSMELDING
Sotra Sportsklubb er en breddeklubb med sportslig aktivitet innen Fotball, Håndball,
Basketball, Turn, Dans, Boksing, Friidrett/mosjon og idrettskole
Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark.
Klubbens sportslige aktivitet er primært i Straume Idrettspark, men det er også en vesentlig
aktivitet i Bildøyhallen og på de nærmeste skolenes gymsaler.

HOVEDSTYRET OG ORGANISASJONEN
Hovedstyret har i 2018 bestått av 11 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder og 2
varamedlemmer.
4 av styremedlemmene representerer idrettsgrenene fotball, håndball, turn og øvrige idretter,
representert ved friidrett.
Rikard Toft Ledang
Cecilie Dahl
Øystein Bredholt
Svein Olav Sørensen
Siv Øye Carlsen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kenneth Lervik
Stian Mikkelborg
Per Magne Handegård
Frid Sage
Anders Greni Askeland
Lisbeth Hjelle

Leder Fotball
Leder Håndball
Friidrett/felles
Leder Turn
Varamedlem
Varamedlem

Styrets arbeid
Det er avholdt 13 styremøter i perioden.
Hovedoppgaven til styret i 2018 har vært ny strategiplan for klubben for de neste 4 årene.

Organisasjon
Dan Christensen
Irene Herdlevær:
Jeanett Marthinussen:
Jonny Rufus:
Erlend Schuman
Oliver Hermansen

Daglig leder, 100%
Klubbsekretær, 100% stilling.
Arrangements- og markedsansvarlig, 100%
Leder FFO, 40% stilling
Leder AFO, 50% stilling
Leder kafè og cateringdrift, 100% stilling

Totalt har vi 31 ansatte i full- ogf deltidsstillinger innen trenerveiledning, vakthold og kafè..
Stillingene utgjør til saman 14 årsverk (utenom trenere).
Inkl. trenere med kontrakt har klubben ca. 22 årsverk.
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Klubben har 2.895 medlemmer registrert som aktive.. Det har vært en liten økning i alle
idrettene i 2018, men det er turn som har størst økning – ikke helt unaturlig med tanke på
nye turnhallen.
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Totalt

2.895

Medlemsutvikling klubb
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Sotra Sportsklubb nå 2.895 medlemmer.
Dette gir en vekst på hele 14,5% fra 2017.
Alle gruppene våre har økt, men det er turn som tar største hoppet, noe som skyldes den
nye turnhallen
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Frafall
I overgangen fra barne- til ungdomsidrett opplever hele idretten et stort frafall. Det som har
bekymret mest de siste årene er den store økningen i frafallet.
Blant lagidrettene har frafallet i håndball alltid vært størst. For 2018 får vi en ytterligere
økning i frafallet i håndball, mens i fotball får vi en liten nedgang.
For individuelle idretter er det naturlig at frafallet er høyere enn i lagidrettene. Det er likevel
urovekkende høy frafallsprosent for turn – men det gledelige er at turn også går rette veien
med et lavere frafall i 2018 enn i 2017.
Det må legges til at frafallet er målt fra aldersgruppen 6 – 12 år mot 13-19 år
Dette gjør at vi får med frafallet helt opp til 19 år gamle medlemmer. Det ideelle ville vært en
aldersgruppe fra 13 til 16 år, men klubbens historiske tall er ikke detaljert nok til å kunne lage
en oversikt som isolerer til denne aldersgruppen.
Trenden og utviklingen blir likevel riktig, selv om prosentsatsene blir høye som følge av
aldersgruppen som måles.
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Jobben med å redusere frafallet er en av idrettens største oppgaver, og dette gjenspeiler seg
også i Sotra Sportsklubb hvor dette er en av klubbens viktigste arbeidsoppgaver de
kommende årene. Dette vises i klubbens nye strategidokument hvor mottoet er;
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«FLEST MULIG – LENGST MULIG»
VISJON
En klubb for alle med idrett i et godt miljø
Klubben har jobbet godt med å etterleve vår visjon, og har også dette som den viktigste
rettesnoren i årene som kommer.
Det vil alltid være utfordringer i det å skulle være en klubb for alle – bl.a. på trenersiden hvor
visjon og målsetting krever mer ressurser enn det klubben til tider har tilgjengelig. Det
viktigste er likevel at vi jobber mot det samme målet – med respekt for hverandre.

Sotra SK har definert seg selv til å være en breddeklubb med tilbud for alle. Dette betyr at
klubben skal gi et like godt tilbud til de som ønsker å satse hardt på idretten og til de som er
med for å ha det kjekt i fritiden.
Dette skal gjenspeiles i aktivitet og økonomi, og er gruppestyrenes ansvar å forvalte på en
god måte.
Til å utføre det daglige arbeidet med oppfølging av klubbens lag har gruppene egne
trenerveiledere og sportslige ledere (se mer info under hver gruppe)

Enhetene har i sine sportsplaner en målsetting om å avansere i divisjonssystemet.
Satsingen skal først og fremst skje gjennom egen rekruttering og talentarbeid, noe som gjør
at målet vil ta lengre tid å nå enn om målet skulle nås ved bruk av mer penger.
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Klubbens Strategiarbeid
Klubbens forrige strategi- og handlingsplan gikk fra 2011 til
2016. Vi var dermed godt på «overtid» når klubbens nye
strategiplan for 2019-2023 ble presentert i 2018, men det er
noe som heter «..aldri så seint, så er det godt for noe…» - og
det kan vi også si om klubbens nye plan.
Det har vært en omfattende og meget god prosess, og det er
nok ingen plan i klubben som det har vært jobbet mer med
enn denne.
Arbeidet startet i januar 2017 med samling av alle styre- og
gruppemedlemmene. Samlingen ble holdt over en helg på
Voss og dannet et viktig grunnlag for arbeidsformen i det
videre arbeidet. Det viktigste enkeltbidraget fra samlingen var
at hovedfokus for videre strategiarbeid skulle være klubbens
sportsplaner – Idretten i fokus.
Alle klubbens trenere, styre- og gruppemedlemmer ble
invitert til Klubbseminar 10.mars. Hele 80 deltakere gjorde dette til en dag hvor entusiasmen
for planarbeidet steg betydelig.
Viktige spørsmål som ble diskutert var;
· Hva er viktig for at en sportsplan blir lest, fulgt og etterlevd?
· Hvordan kan vi – gjennom sportsplanen – legge til rette for mer fellesbruk av
ressurser og anlegg som klubben samlet disponerer?
· Kan idrettene gjøre ting sammen – på en bedre måte – for å sikre en bedre
rekruttering?
· Bør det være
konsekvenser for lag
som ikke følger
klubbens sportsplan?

Sportsplanen stod sentralt i
hele arbeidet, og selv på
spørsmålet om; Hva skal til
for at klubben blir mer
Klubbstyrt! - så var svaret;
En tydelig og godt kommunisert
Sportsplan!
Klubbseminaret ble fulgt opp med et nytt Styre- og gruppeledermøte i april hvor bl.a. Trond
Mohn holdt et godt foredrag. På dette møtet ble alle oppsummeringene gjort, og grunnlaget
for Strategiplan 2019-2023 ble klar.

Hovedstyret er stolt av å ha gjennomført en omfattende og involverende prosess som har
gitt klubben en meget god strategiplan og dermed et godt verktøy for de kommende styrene
til å lede klubben i riktig retning.
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FAIR PLAY utvalg
Hovedstyret har med bakgrunn i sak fra årsmøte i 2018 vedtatt at det skal etableres ett FAIR
PLAY utvalg i Sotra Sportsklubb. Utvalget skal bestå av 5-6 personer og oppnevnes av
Hovedstyret for ett, gjerne to år. Utvalget skal bestå av minst én representant fra hver
idrettsgren, fortrinnsvis sportslig leder. Utvalget har følgende ansvarsområder;
·
·
·
·
·

Bidra i planlegging og gjennomføring av Fair Play-tiltak i klubben.
Oppfølging av kampverter
Delta på medlemsmøter - og ev. foreldremøter ved behov - for å fortelle hva vi legger i
Fair Play og hvordan vi ønsker at medlemmer i klubben skal forholde seg til det.
Delta i samtaler og møter som måtte være nødvendig etter at ev. uønskede episoder har
funnet sted.
Gjennomføre årlig møte med spillergruppen på ungdomslagene hvor bl.a. innhold i Fair
Play-kontrakt gjennomgås.

I tillegg er det opprettet rutiner for oppfølging av andre typer varsling og konflikter som ikke
kan løses i Fair Play-utvalget og/eller disiplinærsaker. Ansvar for oppfølging ligger til
hovedstyret og administrasjonen, (det oppnevnes ikke et eget utvalg for dette). Rutinen for
varsling følges, og det er utarbeides et eget skjema.
Sotra Sportsklubb ønsker, som nevnt i klubbens visjon, å være en klubb for alle, og ønsker
med dette å legge til rette for at tilbakemeldinger, varsel og kritikk blir håndtert på en
konstruktiv måte. Et åpent ytringsklima er positivt for alle i klubben, og skaper engasjement
og involvering. Ordningen er basert på rutiner fra NIF, NFF og NHF og vil bli implementert i
løpet av våren 2019

9—

Hovedstyrets Årsmelding

Andre hendelser
Trond Mohn Games
22.august hedret hele idretten Trond Mohn ved å arrangere Trond Mohn Games på Fana
Stadion.
Sotra Sportsklubb
oppfordret alle våre
medlemmer å stille opp,
og vi fylte dermed opp
begge bussene våre for
å være med på
hyllesten til vår desidert
største giver.
Selv om været ikke var
på arrangørens side så
var det lite å si på
stemningen – og for
mange av våre
medlemmer ble det en helt
ny opplevelse å se på et friidrettsstevne.
Besøk fra SørKorea
I april fikk vi besøk fra vår nye vennskapsklubb i SørKorea – SK Sugargliders. Dette er en
klubb som er «eid» av et av SørKoreas største selskaper.
Laget har flere landslagsspillere, og de har lenge hatt lyst til å komme til Norge for å lære litt
om den norske håndballkulturen.
Under MøbelringenCup fikk vi besøk av 2 representanter fra laget, og i løpet av dagene på
Sotra bestemte de seg for at de ville besøke oss med hele laget sitt i 2018.
Laget trente i Sotra Arena og spilte kamper i hele Bergensområdet i løpet av de 10 dagene
de var på besøk.
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FOTBALL
(Komprimert utgave. Se mer detaljer i fotballens egen årsmelding)
Fotballstyret har hatt 8 møter i 2018 i tillegg til å være ansvarlig for gjennomføring av
Innecupen 2018
Ledergruppen Fotball;
Kenneth Lervik

Leder

Per Morten Flatebø

Nestleder

Simen Birkelund *

Senior herrer

Stine Hesjedal

Senior damer

Henning Osa

Ungdomsfotball

Yvonne Johnsen

Barn

Marita H Andresen

Arrangement

Luis Betancor

Dommeransvarlig

Fotballgruppens Arbeid
Gruppen har i 2018 hatt hovedfokus på
·
·
·
·
·
·

Kommunikasjon mellom lagene
Fordeling av ressurser
Sportslig utvikling og mestring
Rollefordeling
Rapportering
Samhold / sosialt

I løpet av vinteren jobbet en prosjektgruppe fram en strategiplan for jentesiden i klubben.
Arbeidet ble lagt fram for fotballstyret i april, og skal være retningsgivende for jentefotballen
de neste årene. De viktigste punktene som ble framhevet i planen var:
·
·
·
·
·
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Trenerutvikling
Rekruttere/beholde spillere
Sportslig utvikling
Samarbeid
Synlighet

Hovedstyrets Årsmelding

Sportslig utvalg
2018;
Roy Nymark
Joachim R Fortun
Markus Jetmundsen
Tom Anthun
Tommy Knarvik

Fra 1.01.2019;
Roy Nymark
Jørgen Midttveit
Joachim R Fortun
Markus Jetmundsen
Tom Anthun
Andre Lilletvedt

Sportslig utvalg sitt arbeid i 2018 har bestått hovedsakelig i utarbeidelse av den nye
Sportsplanen som nå er implementert.
I løpet av året ble det etablert et eget sportslig utvalg for jenter i Sotra SK. Utvalget jobber
først og fremst med samarbeid mellom årsklassene, trenerutvikling og oppfølging av
rekruttering. Det ble også arrangert en ny utgave av Jenteløftet, der alle jentelagene i
klubben var med på en felles trening med instruktører fra damelaget, J19 og J15.
Sotra SK tok også initiativ til et samarbeidsprosjekt på jentesiden mellom alle klubbene på
øyen, og det ble gjennomført fellestreninger for noen årganger.
Prosjekt «Lagleder»
Et uttalt mål for fotballgruppen har vært å få en tydelig rollefordeling mellom trener og
lagleder. Dvs. at trenere skal jobbe med treneroppgaver, noe som igjen betyr at de ikke skal
bruke mye tid på adm oppgaver. Det har derfor vært viktig at alle lag får på plass en lagleder
for å frigjøre tid for trenerne og skape et trenerteam.
Trenerveiledere
2 nye trenerveiledere er på plass for å sikre god sportslig utvikling i Sotra SK. Teamet består
nå av Roy Nymark, Joakim Fortun og Marcus Jetmundsen.

Medlemsutvikling
Medlemsutviklingen i fotballgruppen har de foregående årene vært svakt negativ, men i 2018
snudde dette og vi fikk en liten økning i medlemstallet på 48 medlemmer
Det er først og fremst i aldersgruppen 13 til 19 år at vi ser vekst. Dette er spesielt gledelig
mht. frafallet som ellers er spesielt stort i denne aldersgruppen.
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Økonomi
Fotballgruppen har snudd mange års underskudd til et overskudd i 2018 på 167.080,-.
Økonomi som en viktig bærebjelke i alt vi gjør og ønsker å gjøre har vært viktig å ha kontroll
på, dette for å sikre den videre positive utviklingen i fotballgruppen.
Kostnadene til fotballgruppen fordeler seg ca 50/50 mellom A-lag og Bredde. Det ble brukt
2,09 Mnok på A-lagene, som er ca 5 % mindre enn fjoråret, herrelaget brukte ca 1,82 Mnok
mot ca 2 Mnok året før.
Budsjett / Videre satsning
Som følge økte reisekostnader ved opprykk til 2. divisjon er det budsjettert med økte
kostnader til herrelaget i 2019. Fotballgruppen håper at opprykket i tillegg til å gi økt sportslig
interesse også vil gi økte inntekter gjennom sesongen.
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1 000 000
500 000
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Kostnad kamper Cup/treningsleir Utstyr/materiell
2012

2013

2014

2015

Lønn
2016

Krets og forbund Andre kostnader
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2018

Fotballens kostnader fordeler seg slik; (2018=budsjett)

Kostnader og arbeid i forhold til klubbens visjon/målbilde.
Med økte kostnader til våre A-lag, og spesielt A-lag herrer er det en utfordring å holde
klubbens målsetting om fordeling av de økonomiske ressursene, noe vi så spesielt i 2017. I
2018 har vi imidlertid klart å snu den negative trenden, og vi ser en reduksjon i forbruket
rundt A-lagene og tilsvarende økning i «bredden».
Det jobbes målrettet for at denne trenden skal fortsette, selv om vi ser at det neppe blir en
tilsvarende forbedring i 2019 siden vi har herrelaget i 2.divisjon – noe som krever økte
ressurser til bl.a. reiser.
Målsettingen om en større andel av «egenutviklede» spillere er ikke oppfylt.
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A-lagene

Idretten

Senior
2.DIVISJON HERRER
Mot alle odds så klarte A-laget bragden med å rykke opp fra 3 divisjon til 2 divisjon. Dette
markerer et historisk opprykk, der Sotra SK
for første gang på herre siden er så høyt
oppe.
A-laget har bevist valgt å ha en ung profil,
der snitt alderen har lagt på 21,6 år, noe
som var blant de yngste i divisjonen.
A-laget ser nå fremover mot en veldig
spennende sesong i PostNord ligaen der
mange utfordringer står i kø både sportslig
og økonomisk.
3.DIVISJON DAMER;
Med nytt trenerteam brukte damelaget litt tid på å finne formen i 2018-sesongen. Laget tok 8
poeng på våren, men var uheldige i flere kamper. I høstsesongen ble det 21 poeng på 11
kamper, og da var laget helt på høyde med de beste i divisjonen. Det lover godt foran en
spennende 2019-sesong.
Troppen har bestått av en god blanding av voksne og unge spillere, der de aller fleste er
oppfostret i egen klubb.
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5.divisjon - B-lag damer
Også i 2018 stilte vi med to seniorlag, og B-laget hevdet seg i toppen av 5.divisjon gjennom
hele sesongen. Det holdt ikke helt til opprykk, men det ble en fin 3.plass på laget som i
mange av kampene stilte med et ganske ungt lag.

Rekrutteringslagene
Sesongen 2018 ble et kjekt, lærerikt og spennende år for rekruttene med opprykkskamp som
varte helt til siste runde. Flere spillere tok store steg i løpet av sesongen.
Tre spillere fikk sin a-lagsdebut i løpet av 2018, og flere har fått sjansen nå i vinter. Det store
sosiale høydepunktet var NorwayCup. Der hadde vi en fin uke som endte med en kvartfinale
i A-sluttspillet.
I løpet av sesongen har vi klart å gjøre oss attraktive for unge, talentfulle spillere på Sotra.
Troppen vår teller nå 25 sultne spillere som er klar for et nytt år med mye utvikling.
JUNIOR KLASSEN:
I G Juniorklassen deltok G19 laget i junior NM men ble slått ut i 1 runde av Voss. I serien ble
det nedrykk til 2 divisjon til høst, og der endte laget på en 9 plass. I Norway Cup gikk laget til
kvartfinale

Aldersbestemt
Året 2018 i ungdomsfotballtrinnet endte med noen oppturer og noen nedturer for
Sotralagene.
13 årsklassen:
Vant både Gutter og Jenter hver sin 2.divisjon og ble Mestere. Gratulerer!
14 årsklassen:
Ble det en fin 3 plass i 1 divisjon.
15 årsklassen:
Ble Guttene Vinnere av Varegg Cup og kom på en sterk 2 plass i 1 divisjon.
16årsklassen:
G16 klassen ende også med nedrykk til 2 divisjon, hvor laget endte på 10 plass
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Andre hendelser
Landslagsspiller
Mathilde Sangolt har i flere år vært blant de fremste spillerne i kretsen i sin årgang, og i 2018
fikk hun sin første landskamp da hun spilte for J15-landslaget mot Sverige. Mathilde scoret
også ett mål i landslagsdebuten.
Kretslagsspillere
På jentesiden har vi sett en god utvikling de siste årene, og i høst ble hele 6 Sotra-spillere
tatt ut på kretslagene. Dette er det høyeste antallet vi har hatt noen gang, og klubben er en
av de aller fremste i kretsen på dette området.
Sartor Cup
I år igjen ble cupen en sportslig suksess. Det var som vanlig mange lag som deltok I tillegg
så er det også en fantastisk rekrutering og treningsarena for dommerne i Sotra SK.
Økonomisk er cupen ikke en suksess, og en må i 2019 se på konseptet.
Sotra Inne-cup
Inne cupen for 5 og 7`er fotball ble en stor suksess i år også. Det totalt 217 lag påmeldt, inkl.
Sotra SK lag.
Barn i alderen 6 til 10 år storkoste seg med fotball inne i hallen, og ble godt oppvartet av en
super dugnadsgjeng, som stod på fra morgen til kveld hele helgen. Vi har fått sponset 2 stk.
3`er baner til av Hordaland Fotballkrets v/SP1 og en sponsor som dekket egenandelen.
Trenerveilederne
Roy er nå inne i sitt åttende år som trenerveileder (tidligere Trenerkoordinator)
Tiden med trenere på feltet er den
viktigste, og gjennom sesongen har Roy
rukket å besøke alle de 77 lagene vi
hadde i 2018. På feltet følger Roy
treneren i en økt, så evalueres økten
sammen i etterkant.
Roy kurser også trenere i UEFA C-lisens,
barnefotballkurs og ungdomsfotballkurs. I
2018 hadde vi mellom 20-30
kursdeltakere som tok ett eller flere av
disse kursene i klubben.
Dommere
Ny leder for dommerne er Luis Betancon. Han har rik erfaring fra dømming og organisering
av dommere på klubbnivå, og har gjort en flott jobb så langt.
Hans mål er at Sotra SK til enhver tid skal ha nok dommere tilgjengelig i forhold til kretsen
sine krav til Sotra SK og Sotra sin evne til å stille dommere på alle nivå.
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HÅNDBALL
(Komprimert utgave. Se mer detaljer i håndballens egen årsmelding)
Ledergruppen i håndball 2018;
Stian Mikkelborg

Leder

Paal T. Lilletvedt
Trude Lillehauge Solberg

Gruppemedlem / Sportslig leder
barnehåndball
Gruppemedlem / Sekretær

Aina Larsen

Gruppemedlem / Dommeransvarlig

Marianne Skarholm

Gruppemedlem

Håndballgruppens arbeid
Håndballutvalget har gjennom året bestått av totalt 9 personer, men har til enhver tid ikke
bestått av flere enn 5 personer. Det har vært gjennomført månedlige møter og i tillegg
gjennomført en del arbeidsmøter utover dette.
Hovedfokus har vært å få på plass ny Sportsplan for håndball. Det har vært forsøkt å reetablere Sportslig utvalg, men dette har vist seg vanskelig. Anders Fältnäs har derfor
ivaretatt sport for Junior/Senior og Paal Teodor Lilletvedt for barnehåndball.
Før sesongstart gjennomførte klubben en opptelling av seniorspillere for sesongen. Antallet
var så lavt av vi så at det ikke ville la seg gjøre å stille lag i vårt 3 div. Det ble besluttet å
inngå av avtale om Sammensatte lag sammen med Kjøkkelvik og Mathopen. I denne
forbindelse så overtok Kjøkkelvik Sotra sitt 3.div lag.

Medlemsutvikling
Antall Jenter 6-12 har hatt en god økning av medlemmer og det er vi fornøyd med. Når det
gjelder guttesiden så er den fremdeles sårbar, statistikken viser at en relativt stor
guttegruppe har gått fra aldersgruppe 6-12 til 13-19.

Vi mener de grep som er tatt de siste årene skal hjelpe på rekrutteringen. Vi ser positivt på
enda mer dialog med fotballgruppen og vi ser på dette som en god arena for å utvikle
jentefotballen og guttehåndballen.
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Økonomi
Resultat for året gir et overskudd på 272.188,- kr. Det ble utbetalt betydelig mindre i
bilgodtgjørelse enn budsjettert, samtidig som ikke oppgave pliktig reisekostnad gikk over
budsjett. Alt i alt er vi fornøyd med balansen i budsjettet.
Håndballens kostnader har i 2018 blitt fordelt slik;
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Kostnader og arbeid i forhold til klubbens visjon/målbilde.
Håndballens samlede bruk av pengene anses å være i tråd med klubbens visjon og målbilde
der klubben er tydelig på å være en klubb for alle.
Seniorlagene, Lerøy og Bring får tildelt en høyere sum pr. spiller – noe som er naturlig sett i
forhold til kostnadene på disse lagene, men «breddens» andel utgjør fremdeles en langt
større andel av totalbudsjettet og viser derfor også håndballens satsing på aldersbestemte
lag.
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2018

A-lagene

Idretten

Senior
Herrer 2.div. Sotra
Før sesongstart så overtok Sotra SK Kjøkkelvik sitt lag med spillere og var en del av
grunnlaget for Samarbeid i Sone 6. Det ble laget Partner/Prestasjons-avtale med lag i sone
6. Laget har i år bestått av en blanding av spillere fra Sotra, Kjøkkelvik, Mathopen, Fyllingen
og Bergen Vest. Ligger pr 22/2-19 på 4. plass i 2 div. Satser friskt videre, ønsker å danne en
mer etablert treningsgruppe.
Trenere for gruppen har vært Sturle Milde og
Tore Andre Lunde.
Herrer 3.div Sotra2
Ligger på nedre del av tabellen. Har bestått i
stor grad av Sotra sitt G18 års lag.
Trenere for denne gruppen har vært Anders
Fältnäs og Ulrik Risberg.

4.div. Sotra 3
Ligger midt på tabellen i 4 div. Har i stor grad bestått av seniorspillere med lang og god
erfaring
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G35/G40 Sotra
Har deltatt på veteran NM. Har ikke lag i den regionale serien.
Damer 3.div. KIL/SSK/MIL
Ligger på øvre del av tabellen. Avtalen om sammensatte lag opphører ved sesongslutt, da
Sotra pr definisjon har nok spillere til å delta på seniornivå. Det formelle lagsamarbeidet
opphører, men vi fortsetter sone samarbeidet.
Trenere for denne gruppen har vært Sebastian Aam og og Erlend Aam
Damer 4.div SSK/KIL/MIL 2
Ligger på nedre halvdel av tabellen. Når avtalen om sammensatte lag opphører etter
sesongen så overtar Sotra dette lag. En del av Sotra SK sine spillere har benyttet seg av
tilbudet. Det er uvisst hvor mange fra evt Kjøkkelvik/Mathopen som blir med til Sotra SK.
KIL/MIL tilbudet vil være 3, 5 og 6 div.
Trener for denne gruppen har vært Sebastian Aam
Damer 5.div KIL/MIL/SSK 3
Ligger på nedre halvdel av tabellen. En del Sotra spillere har deltatt i seriespill.
Trener for denne gruppen har vært Joakim Irgens
J35 Sotra
Ligger på øvre halvdel av tabellen. Har deltatt på Veteran NM og deltar i Regionserien.

J40 Sotra
Har deltatt på veteran NM med mye morro og god innsats

Rekrutteringslagene
J2002 Sotra J16
Har deltatt på regional serie med lag på A og B serie samt at noen spillere har hospitert med
3.div og 4.div I løpet av sesongen ble det besluttet å trekke B-laget. Spillere fra J15 har også
hospitert i årsklassen. Laget klarte å kvalifisere seg til Bringserien(nasjonal serie 16 år).
Trenere for gruppen har vært Sijle Eliassen, Henriette Leinæs og Erlend Aam

J2000 – 2001 J18
Spillere i denne aldersklassen har deltatt på et av senior samarbeidslagene sammen med
Kjøkkelvik og Mathopen. Sotra har ikke stilt med eget lag i denne aldersgruppen da antall
utøvere var for få.

G2002 Sotra G16
Har deltatt på regional serie, men det er ingen med bakgrunn i Sotra som har deltatt på dette
laget. Laget kom i stand som en del av samarbeidet i Sone 6. Laget klarte å kvalifisere seg til
Bringserien (Nasjonal serie 16 år).

G2000-2001 G18
Spillere i denne aldersgruppen har deltatt i regionsserie, kvalifisert seg til Lerøy samt vært
hovedgruppen i Herrer 3 divisjon.
Trenere for denne gruppen har vært Anders Fältnäs og Ulrik Risberg.
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Aldersbestemt
J2003 / 2004 / 2005
Jobbes med å aktivt hospitere på tvers av aldersgruppene. For sesongen 2019-2020 så vil
det settes restriksjoner på bruk av løpelag i aldersbestemt håndball. Det vil bli viktig for
gruppene å gjennomføre Sportsplanen.
Mange spillere har deltatt på ulike SUM samlinger i regi av regionen

G2003 / 2004 / 2005
I hele sone 6 så har de ulike lag ulikt antall spillere i de ulike aldersgruppene. Klubbene vil
gjennom sone-samarbeidet i Sone 6 jobbe for at alle barn skal få spille i den aldersgruppen
som de tilhører.
Flere spillere har deltatt på ulike SUM samlinger i regi av regionen

Barnehåndball Jenter
Vi har på jentesiden lag i alle årskull fra 6 år og oppover. Årskullene varierer noe i størrelse.
2006 årsklassen ble før sesongstart slått sammen til en treningsgruppe med 36 spillere.
Treningsgruppen har vært stabil med lite frafall.
For 2007 kullet har vi lag på Kolltveit/Ulveset, Brattholmen og Foldnes. Det er nærmere 50
jenter fordelt på disse tre lagene og de vil fra høsten av bli slått sammen til en
treningsgruppe.
Jenter 2008 gruppen består av lag fra Foldnes, Hjelteryggen, Kolltveit og
Brattholmen/Ulveset.
For jenter født i 2009 har vi lag på Kolltveit, Foldnes og Brattholmen/Hjelteryggen og dette er
et av de minste årskullene på jentesiden. Så her er det ønskelig med mer aktiv rekruttering.
2010 årskullet er det lag på Brattholmen, Foldnes, Kolltveit og Ulveset.
Det er mange aktive jenter i 2011 årskullet og vi har nå lag på Hjelteryggen, Kolltveit,
Foldnes, Knappskog og Ulveset. Dette er således et av de største årskullene og har hele 11
påmeldte lag til miniserien!

Barnehåndball gutter
Vi har guttelag i alle årskull fra 6 år og oppover. Vi har gjennom sesongen opplevd litt
nedgang i spillergruppene i 2007 og 2008. I årsklassene 2009, 2010 og 2011 er det stabile
grupper med økende antall medlemmer. Vi har i løpet av februar slått sammen
treningsgruppene 2007 2008 Brattholmen og 2008 Foldens til en stor gruppe med 27
spillere. Enkeltvis ble treningsgruppene for små. Vi har startet opp store guttegrupper på
Brattholmen og Foldnes i 2012. Vi har to til tre lag per årskull opp til 11 år, og opplever
stabile tall, men ønsker enda bedre rekruttering.
Det økende samarbeid med fotball bør nevnes i denne forbindelse. Vi har gjennom
sesongen opplevd raushet og vilje til samarbeid fra fotballgruppen på en måte som gir håp
om bedre forhold for gutte-rekruttering i fremtiden, og rom for barn å drive med flere idretter,
lengre, i SSK.
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Tilrettelagte lag Håndball “Gullserien”
Gruppene trener på Danielsen og i Sotra Arena. Gull Mini ble etablert som gruppe gjennom
året og er økt til 10 aktive spillere. Gullserien stiller med to lag i seriespill og har stilt fast på
Landsturneringen som arrangeres hvert år. De jobber for å rekruttere spillere som faller
utenfor det vanlige tilbudet i idretten.
Gull Mini 6-15 Trener på Danielsen Torsdag 18:00 – 19:00
Gullserien Junior/Senior Trener i Sotra Arena Bane 3 Torsdag 18:30 – 20:00

Andre hendelser
Dommerarbeid
Fra sesongen 18/19, ble det innført obligatorisk barnekamplederkurs for klubbens 15 åringer.
Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Foruten at spillerne får en forståelse for
regler og hvordan det er å dømme, håper vi også at det kan være med til å bidra til økt
rekruttering av dommere.
Det har så langt denne sesongen vært holdt 1 kurs. 12 spillere deltok på teorikurset, 10 av
dem har i tillegg hatt praksis og dømt på mini-kampene der Sotra har vært arrangør.
Keeperarbeid
Keepere er sammen med dommerne noen absolutter som må være med på en
håndballkamp. Klubben har sammen med Ulrik Risberg tatt et initiativ der Ulrik kommer
månedlig innom de ulike aldersgrupper og påser at keepere får fokus og påfyll av øvelser.
Håndballtreneren i Sotra SK
Anders Fältnäs og Ulrik Risberg laget «Sotra Treneren» og «Sotra Coachen» som en kan
finne i Sportsplanen. Hoveddelen er at alle skal bli sett og hørt, alle skal få utfordringer
tilpasset sitt nivå og alle som er på benken skal spille like mye slik at det ikke blir unødig mye
belastning og forventinger til enkeltspillere og lite spilletid på andre. Det er også laget egne
for Håndballspilleren i Sotra og ikke minst Håndball forelderen i Sotra!
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Turn & Dans
(Komprimert utgave. Se mer detaljer i turn sin egen årsmelding)
Ledergruppen for turn i 2018 har vært;
Frid Sage

Leder

Birthe Nipen Larsen

Nestleder (Apparatturn

Ulf Lundekvam

Økonomiansvarlig

Vibeke Nesse

Styremedlem

Gunn Mari Høyem

Styremedlem (Tropp)

Jannicke Gjertsen Steinsland

Styremedlem (Sund)

Emilie Hauge

Styremedlem (dan)

Helge Tøssebro

Styremedlem *

Anders Greni Askeland

Varamedlem

Turngruppens arbeid
Turn & Dans har siste året arbeidet med integreringen i Sotra Sportsklubb og den nye
Turnhallen
Integreringen går fint og vi føler oss som en del av klubben med godt forhold til alle grupper.
Ny turnhall har stått på ønskelisten i 15 år (minst) og i romjulen fikk vi endelig komme i gang
med trening.

Vi startet med Romjulsleir for Turn Kvinner i samarbeid med Hordaland Gymnastikk Krets.
Det var utøvere fra Bergen, Fana og Laksevåg
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Det er avholdt 9 gruppemøter i tillegg til flere arbeidsmøter.
Gruppen har også avholdt to trenermøter (høst og vår) og har vært representert på
foreldremøter i de fleste gruppene. Det var også 4 representanter fra klubben på kretsens
Samarbeidsmøte.
Styret har fortsatt arbeidet med å få struktur og system i alle ledd. I tillegg har det vært fokus
på ny hall og nye trenere.
Medlemmer med verv i overordnede ledd
Hordaland Gymnastikk og Turn Krets – Breddeutvalget
: Emilie Hauge
Hordaland Gymnastikk og Turn Krets – Apparatturn Kvinner : Leif Sandtorv

Medlemutvikling
Sotra SK Turn & Dans hadde pr 31.12.2018 et medlemstall på 957 medlemmer. Av disse var
det 784 jenter/ kvinner og 173 gutter/ menn. Hovedvekten av medlemstallet er i
aldersgruppen 6-12 år.

Økonomi
Turngruppens økonomi anses som god, og ble i 2018 drevet med det overskudd på kr.
289.000,-.
Vi står foran en helt ny hverdag med ny turnhall, økt medlemsmasse og dermed også behov
for flere trenere, noe som betyr økte lønnskostnader. Gruppen har derfor vært ekstra
forsiktig med kostnadene i 2018 for å være best mulig forberedt til de nye mulighetene i 2019

Idretten
Grupper / partier er representert i de fleste skolekretsene på Sotra.
·

Brattholmen skole

Paragym, Gymlek (4-6 år)

·

Foldnes Skole

Gymlek (4-6 år)

·

Hjelteryggen

Gymlek (3-6 år)

·

Ulveset Skole

Gymlek (4-6 år)

·

Fjell Barneskole

Breakdance Litt øvet og viderekommende
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·

Knappskog Skole

Foreldre & Barn (2-4 år), Gymlek (4-6 år), Cheerleading,
Streetdance fra 6 år og oppover div grupper, GymX Stevneparti

·

Strandahallen

Grunnstigen 1.-3. klasse, SALTO, Tropp aspiranter og rekrutter

·

Sotra Arena

SALTO, Tropp, Grunnstigen, Apparatturn, Sportsdrill

·

Ågotneshallen

Turn for utviklingshemmede, Grunnstigen 1.-3.kl,
Apparatturn TK-TM (jenter - gutter), Tropp – Trampett og
Tumbling. SALTO

·

Fjell Ungdomsskole Streetjazz 10-12 år, 13-16 år

·

Liljevatnet Skole

Street Dance

Stevner / Konkurranser / Oppvisninger
Arrangementer vi har vært arrangør for
·
·
·
·
·
·

Gymfest i Vest Barn
Turnsommerskole Ågotneshallen – en hel uke med turn, dans og div aktiviteter.
Kretsmesterskapet TK-TM Sotra Arena
Aspirantlekene - Sotra Arena
Aspirantsamling Tropp – Sotra Arena
Juleshow – Sotra Arena

Utøvere på Kretslag/ Landslag
Turn Kvinner hadde to jenter på
rekrutt-landslaget og en jente på
Senior.
Vi hadde åtte(!) utøvere med på
Kretsens lag i Norgesfinalen
(seks jenter og to gutter).
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Priser utdelt for 2018
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Årets Trener
Årets Hjelpetrener
Årets Ildsjel
Årets Dugnadsinnsats
Årets Utøver
Kathinka Litlekalsøy (tropp)
Årets Nykommer
Årets Heltinne
Årets Helt
Årets Solstråle
Årets Fremgang
Årets Forbilde
Aleksander S. Lundekvam

Mihai og Cosmina, Emilie Hauge
Vilde-Mathilde Skiftesvik
Dan Christensen
Henry Bårdsen og Line-Veronica Skiftesvik
Julie Fadnes (apparat), Stine Storetvedt (dans),
Anniken Christiansen Olsen, Kate Knolle
Ann Toril Hagen
Henrik Lundekvam
Amanda Kaser
Ingrid Knappen, Karina Lokøy
Malin Nipen Larsen, Mira Greni
Askeland,

Driften videre
·
·
·
·
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Øke rekrutteringen og satse på bredden.
Øke trener kompetansen.
Øke tilbudet til ungdom og voksne og senior.
Legge til rette for godt, positivt samspill mellom
alle idretter.

Basketball
Sotra Sportsklubb har en barnebasketballgruppe på Fjell ungdomsskule og Sotra Arena.
Gruppen er fortsatt liten, men vokser litt hvert år og er i dag totalt 44 medlemmer (36 i fjor).
Det er pt ikke noe seniorlag i klubben, men målsetningen er å få det på plass i løpet av noe
år. Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med å delta i oppbyggingen av disse lagene.
Hovedstyret hadde som ambisjon å følge basketball langt tettere i både 2017 og 2018, men
har dessverre ikke utført som ønsket, og målsettingen blir derfor med videre i 2019 med
formål å bedre rekruttering, kvalitet og oppfølging.

Friidrett- / mosjon- og Marathon
Medlemsutvikling
Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra SK i2015.
Gruppen har et relativ stabilt medlemstall med 20 betalende medlemmer i 2018.
Det blir arrangert informasjonsmøter hver høst med hensikt å øke medlemsmassen. 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.

Økonomi
Friidrettsgruppen har i 2018 gått med et overskudd på kr. 133.602,-

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 tar en årlig dugnad i forbindelse med
Straumemila.
Hovedfokuset til Friidrettsgruppen vil fortsatt ligge i å tilrettelegge for mosjonister som ønsker
å trene i en sosial ramme, sammen med likesinnede.
Friidrettsgruppen vil også i 2019 ha Bergen City Marathon som sitt største mål.
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Boksing

Glenn Bjærum

Leder

Michael Oddbjørn Bach

Nestleder, Økonomiansvarlig

Bjørn-Tore Helle

Styremedlem

Henrik Aasen

Trenerrepresentant

Jan Erling Olsen

Dommeransvarlig /vara

Medlemsutvikling
Vi opplever at etterspørselen etter treningstilbudet i perioder, sprenger kapasiteten, det vil si
at det varierer mellom 12-20 utøvere på trenings økten.
Utvikling i gruppen med jevn økning i antall nybegynnere - jevnt fordelt
i aldersgruppen 10-18 år. Vi har en del utøvere som også er i håndball/fotball gruppene og
som vi ikke har fått registrert som boksere – dette jobbes det med å få oppdatert.

Økonomi
Drifts resultat står i forhold til medlemsutvikling.

Sportslig
Vi har avholdt 2 trenings stevner med god deltakelse og publikums oppmøte.
Avholdt 2 og deltatt på 2 Addidas diplom bokse serie stevner, Vestlandet.
klubber - for utøvere 8-14 år)
Deltatt på 1 nasjonale stevner.
Sotra sportsklubb har per skrivende stund, fått to Norgesmester titler i vektklassene 75 og 80
kg. Ungdom og junior klasse.
Det har vært kursing av trenere og dommer.
Vi har nå 1 dommer på nasjonalt nivå og 3 på krets.1 person som har forbundsdommer
kompetanse.
Hoved trener/ Viderekommende er Stian H. Pamer
Rekrutt trener - Henrik Aasen og Jan-Remi Olsen
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Klubben har nå;
· 4 personer med Høy/god trenerkompetanse.
· 1 aktive eliteutøver med flere under utvikling.
· 4 som har kamp bok, på Diplom nivå.
Det er fortløpende rekruttering, slik at utøvere flyttes oppover i gruppen, etter egen utvikling.
Dette er en endring fra i fjor, da vi arrangerte kurs med felles start.

I det store og hele er styret fornøyd med utviklingen av boksegruppen. Selv om det skal
jobbes aktivt med å utvikle og beholde talent og det er ressurskrevende, klarer gruppen å gi
et godt tilbud til bredde/ mosjons utøvere. Vi har et tilbud til vanskeligstilte barn og ungdom.
Det var på slutten av 2018, en aktiv prosess med å få registrert utøvere, om ikke var
registrert på gruppen, noe som medførte en økning av betalende medlemmer fra 18 til 35.
Vi har og avholdt foreldre møte, Valgt foreldre kontakter, og kommet godt inn i det felles
dugnads arbeidet i Ssk.

29 —

Hovedstyrets Årsmelding

KAFÈ
Kafeen i Sotra Arena driftes av Sotra Sportsklubb v/ Oliver Hermansen. Oliver tok over etter
Maria – som sluttet i mai 2018 (Maria har startet egen virksomhet på Fjell).
Kafeen har hatt en rivende utvikling med Maria som leder det første halvåre, og med Oliver
som arvtaker. Kafeen driftes i dag med solide overskudd, noe som skyldes gode leveranser
med høy kvalitet til alle våre arrangementer.
I løpet av våren 2019 vil det nye kjøkkenet i
turnhallen stå ferdig og vi kan dermed utvide
cateringtilbudet.
Kafeen fikk et overskudd i 2018 på kr.
533.606,- og gir dermed et betydelig
bidrag til drift av idretten i klubben

SSK-BUSSEN(E)
I 2017 gikk klubben til anskaffelse av egen buss. Bakgrunnen var at klubben leier
busstjenester for ca. 700.000,- pr. år.
Ordningen var ment som en forsøksordning på ett år for å se om det lot seg gjøre å drifte en
buss i klubbregi.
Dette viste seg å gå veldig bra, og ikke minst så var det et veldig populært tiltak blant våre
lag som gjennom året skulle på tur.
Styret bestemte derfor at ordningen blir permanent og at det derfor ble bestilt ny buss (den
første bussen kun var
leid inn for ett år)
I sommer fikk vi en
delvis planlagt
overlapp på nesten 3
måneder der klubben
hadde 2 busser i drift.
Det ble lagt godt merke
til når vi stilte på
NorwayCup med våre
godt profilerte busser.
Klubbens buss benyttes til kjøring for alle våre lag til kostpris. I tillegg leies den ut til annen
kjøring.
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AFO og FOTBALLAKADEMI
AFO klarte i 2.halvår å snu en negativ trend med synkende deltakerantall og underskudd. I
2.halvår steg antall deltakere til over 30, og driften gikk for første gang på 2 år med
overskudd.
1.halvår var imidlertid dårlig med deltakerantall under 20 stk. mot sommeren. Det ble derfor
et samlet underskudd på driften, men med den positive trenden siste halvåret er vi innstilt på
å videreutvikle konseptet.
Et nytt år er gjennomført på
Akademiet der vi har hatt gleden
av å ha mange unge gutter og
jenter fra alderen 9 til 15 år til
trening 1 til 3 dager i uken.
Fokuset har vært å utvikle barna
sine fotballferdigheter, samt
legge vekt på holdninger og miljø.
Vi har sett stor utvikling på alle
plan hos hver enkelt utøver, noe
vi er meget stolte av.

TILRETTELAGTE LAG
Sotra Sportsklubb har fokus på inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelse –
dette fremkommer også i klubbens visjon med Idrett for alle. Med funksjonsnedsettelse
menes spillere med utviklingshemming, fysisk funksjonshemming, synsnedsettelse,
hørselsnedsettelse og andre skjulte funksjonshemminger som ADHD og
autismespekterforstyrrelser
Lek og aktiv fritid er sentralt for barns sosialisering, livskvalitet og trivsel.
Helsedirektoratet påpeker at barn med nedsatt funksjonsevne kan ha problemer med å
delta i uorganisert lek og er derfor mer avhengig av organiserte aktiviteter enn andre for
å unngå sosial isolasjon. Likevel er tilbudene til denne gruppen adskillig færre enn for
andre barn, og det er ikke gitt at alle utviklingshemmede har et tilbud der de bor (NFF
Rapport, 2012).
Målet til Sotra Sportsklubb er å inkludere flere barn og unge med funksjonsnedsettelse i
organisert aktivitet, i dag har vi tilbud innen håndball, fotball og turn/ dans – og det
finnes egne barnelag og lag for unge/ voksne.
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AKTIVITETER
Aktivitetsnivået i 2018 har som vanlig vært stort. I tillegg til seriespill i alle idrettene samt gullog stjerneserien har vi gjennomført;
-

Straumemila
SartorCup
Innecup
Regionsmesterskap i beach-håndball
Aktivitetsdag for barn og unge som vil
ut idrettene
Åpen Hall hver søndag fra 10:00 til 13:00

-

GjensidigeCup
OTD, Oljemessen
Bilmessen
Båtmessen Dra til Sjøs
Boligmesse

teste

Messer
I 2018 har det vært arrangert 4 messer.
Det er ingen tvil om at dette er noe
klubben har fått et godt grep om og som
er svært viktig for klubbøkonomien.
Messene er den viktigste inntektskilde
for klubben, og i 2018 var inntekt på
messene 4,3 mill. For 2019 vil dette bli
noe lavere siden OTD arrangeres 2.hvert
år.
Messevirksomheten regnes nå som
kommersiell virksomhet, noe som gjør at
klubben må skatte av inntektene.

Gjensidige Cup
GjensidigeCup ble for første gang arrangert i Sotra Arena 5. til 8. april 2018.
Norges håndballherrer møtte Frankrike, Island og Danmark til sin VM-oppkjøring, og det ble
3 dager med fulle hus og
stormende jubel.
Sammen med Håndballforbundet
og Fjell Kommune var Sotra
Sportsklubb arrangører av
arrangementet, og klubben bidro
med nesten 2.000 dugnadstimer
den uken hvor det hele stod på.
Klubbens inntekter var i hovedsak
relatert i salg av mat og drikke, og
salget gikk strålende.
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Inspirasjonssamling
12. mars 2018 arrangerte klubben
Inspirasjonssamling for alle
klubbens medlemmer.
Foredragsholder var Marco
Elsafadi og Daniel Grindeland.
Begge pratet om inkludering og
det å bry seg om hverandre – det
å være mindre selvfokusert og
heller bli mer oppmerksom på det
som skjer rundt deg.
Det var et meget godt fremmøte
med ca. 400 tilhørere.
Inspirasjonssamlingen for medlemmene er et arrangement som alle kvalifiserte klubber i
NFF sin Kvalitetsklubb skal gjennomføre årlig.

Mathare / Shadrack Fundation
Samarbeidet med Mathare og Shadrack Fundation fortsetter, og har i 2018 vært et
«mellomår» i forhold til aktiviteter i Norge.
Vi har besøk av jentelag fra Mathare hvert 3. år, og neste gang er i 2019. J-14 laget vårt er i
god gang med både planlegging og forberedelser for besøket.
Laget har også gjort seg noen tanker om å reise til Nairobi for å besøke Mathare. Dette blir i
tilfelle første gangen at et Sotra-lag gjør en re-visitt.
Bibliotekdriften til Shadrak går inn i sitt 4.år, og det er i hovedsak Sotra Sportsklubb med
våre lokale samarbeidspartnere som drifter biblioteket. Det er en enorm pågang av brukere,
noe som gjør at de sitter omtrent oppå hverandre for å gjøre lekser og lese bøker.
Drift av biblioteket kostar ca kr
70 000 i året. Det er en stor
slitasje på bøkene med så
mange brukere.
Elevene har ikke råd til å kjøpe
egne bøker. Det er derfor et
stort behov for å
fornye/reparere de bøkene som
biblioteket har.
En stor takk til trofaste givere
som støtter bibliotekprosjektet,
og til Anders og Eli som er
klubbens drivkrefter.
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ANLEGG
Straume Idrettspark er eid av Sotra Sportsklubb og Fjell kommune.
Fjell kommune eier og drifter Sotra Arena, mens resten av anlegget (fotballbaner, fotballhall,
turnhall, turstier m.m.) eies og driftes av Sotra Sportsklubb

Straume Idrettspark er blitt et
av landes største og flotteste
idrettsanlegg.

2018 har vært et meget aktivt anleggsår der hovedprosjektet har vært turnhallen med sine
3.200 kv.meter (se eget avsnitt)
I tillegg til turnhallen har vi i 2018 også skiftet ut flomlysene på Sotrabanen og Sartorbanen
(banene nede). Med helt nye LED lys installert vil vi få en langt mer driftssikker belysning. De
«gamle» lysene er ikke mer enn 5 år gammel, men de har vist seg å være dårlig tilpasset et
klima med mye vind og regn. Dette gjorde at vi sjelden hadde full kapasitet på lysene.
Vi er også i ferd med å avslutte arbeidet med å fornye Sartorbanen. Her kommer det helt nytt
kunstgress i tillegg til at banen blir fast oppmerket med 4 stk. 5`er baner og èn 7èr bane.
I samme prosjektet er nå det meste av fotballanlegget også inngjerdet, og hvor det i alle
portene er installert rister som skal fange opp gummikulene på banen.
Spillere og trenere oppfordres til å banke av sko og sokker på ristene når banene forlates.
Men ikke nok med
turnhall, flomlys og nye
fotballbaner – vi har også
fått installert ny utendørs
treningspark foran
fotballhallen.
Anlegget er levert av
Treningspark1 og er for
det meste finanisert av
Gjensidigefondet i tillegg til
spillemidler.
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For klubben sin del har verdiene på anlegget steget fra 30 mill i 2012 til over 200 mill når
turnhallen og de nye banene står ferdig. Det er med andre ord solide eiendomsverdier
klubben råder over.

Turnhallen
Arbeidet med ny turnhall startet opp i oktober 2017, og i romjulen 2018 ble hallen tatt i bruk
for første gang.
Det er blitt en hall med mange kvaliteter og fasiliteter, men det er naturligvis først og fremst
turn og dans som er hovedbruken.
Hallen er bygget tett på Sotra
Arena, og med en gangbro
mellom hallene blir sambruken og
mulighetene store, bl.a. under
store arrangementer.
Det er inngått en
langtidsleiekontrakt med
Hordaland Fylkeskommune om
utleie av klasserom til Sotra VGS.
Dette er inntekter som i stor grad
finansierer drift av hallen.

Hallen finansieres i hovedsak av Trond Mohn!
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ØKONOMI
Klubbens regnskaper føres av Regnskapshuset SR1 på Straume.
Regnskapet for 2018 viser et overskudd 267.453,- etter avskrivninger og skatt.
Som idrettslag er målsettingen å bruke størstedelen av klubbens inntekter på idretten. Det er
ikke et mål i seg selv å drive med høyest mulig overskudd.
Resultatet må imidlertid gjenspeile en sunn drift, og for Sotra SK sin del betyr dette at årene
hvor klubben arrangerer OTD, oljemessen (2.hvert år) så skal overskuddet være minst like
stort som et eventuelt underskudd året etter. 2018 var et år med 4 messer inkl. OTD, og skal
følgelig være et år med et godt overskudd.
I 2017 så hovedstyret at vår aktivitet innen messer og arrangementer muligens var i en
kategori som falt utenfor det generelle skattefritaket for idrettslag.
Det ble derfor gjort en henvendelse til Skatteetaten for å avklare spørsmålet.
Svar fra Skatteetaten kom i mars 2018 og som konkluderer med at klubbens
messearrangementer ikke er i tråd med fritak for skatt og skal derfor skatteberegnes med
virkning f.o.m. 2017.
Styret foreslår at årets overskudd overføres til klubbens frie egenkapital.
Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift.
Regnskapet er satt opp under denne forutsetning.
Alle enhetene styrer egen økonomi innenfor definerte kostnadsrammer. Enhetene står også
fritt til å generere egne inntekter i form av cuper, arrangementer, sponsor eller lignende.
Enhetene har derfor egne avdelingsbudsjetter og regnskap, og rapporterer til
daglig leder / hovedstyret.
Driftsresultater 2018 – (før finans- og skattekostnad)

INNTEKTER
KOSTNADER
RESULTAT

Hovedstyret Fotball
Håndball
Turn
Boksing
Friidrett
5 002 171 4 349 173 2 517 379 3 860 678
88 660
218 171
-5 253 373 -4 182 094 -2 203 253 -3 571 607
-42 784
-84 569
-251 202
167 079
314 126
289 071
45 876
133 602

Basket
INNTEKTER
KOSTNADER
RESULTAT
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84 757
-19 087
65 670

Kafè
AFO
Turbuss
Arrangement Anlegg
3 469 952
691 881 1 936 586
5 562 018 1 205 767
-2 916 346
-799 268 -1 906 089
-1 701 841 -1 348 318
553 606
-107 387
30 497
3 860 177
-142 551

Klubbens samlede omsetning i 2018 var på kr. 29,4 mill, og fordeler seg på følgende
områder;

INNTEKTER
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Noen av omsetningspostene har ingen tilhørende kostnader (f.eks. off.tilskudd) mens
messer og arrangementer har en betydelig kostnadspost.
I tabellen under er alle tilhørende kostnader på hvert område trukket fra slik at grafen viser
netto inntekt.
Samlet nettoinntekt i 2018 er på kr. 12,9 mill.
Samlet budsjettert nettoinntekt i 2019 er på kr. 17,3 mill
Dette er med andre ord de summene som «overføres» til bruk i idrett, administrasjon og
anlegg.
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Netto inntektsfordeling
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Inntektene brukes på følgende hovedområder;

Fordeling kostnader
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Idrett

Admin/finans
2018

2019

Admin; Lønn, kontorkostnad, finanskost, regnskap/revisjon
Anlegg; Drift og vedlikehold anlegg inkl. strøm og lønn
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Anlegg

Fordeling av klubbens lønnskostnader;

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Sotra Sportsklubb har et høyt fokus på skattemessige forhold både i drift- og
lønnssammenheng. Klubben har klare regler for godtgjørelse til trenere, spillere og andre
tillitsvalgte i tråd med skattemyndighetenes lovverk for idrettslag.

KONTINGENT
Kontingenten i Sotra Sportsklubb anses fortsatt å være på et moderat nivå sammenlignet
med andre klubber.
Samtidig har Sotra Sportsklubb en ambisjon om å være en klubb med moderate
kontingentsatser for på den måten å være en klubb for alle.
Ved sammenslåingen av Sotra Sportsklubb og Sotra Turn ble det bestemt at
kontingentsatsene i begge idrettsgruppene skulle fortsette på samme nivå i 2018, men at det
skal utarbeides nye kontingentsatser for 2019 slik at klubbens kontingenter blir mer
samstemt mellom idrettene.

Dette gjelder også for klubbens tilrettelagte lag (se innkommet sak til årsmøtet)
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Dugnad
Som de fleste andre idrettslag er Sotra Sportsklubb helt avhengig av dugnad blant klubbens
medlemmer og foreldre for å få hjulene til å gå rundt.
Vi er i tillegg ekstra avhengig av dugnadene våre for å skaffe inntekter til drift av de flotte
idrettsanlegget våres.
Det er derfor en stor fornøyelse å bringe videre alle de gode tilbakemeldingene vi får fra våre
arrangører, leverandører, idrettsforbund og særkretsene. Våre medlemmer utfører ikke bare
jobben – men de gjør den med et stort smil og høy grad av service – noe våre
samarbeidspartnere legger merke til og sier vi er i særklasse på gjennomføring.

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT VI FÅR SÅ
GODE TILBAKEMELDINGER!

Alltid like kjekt å ha blide dugnadsfolk i sving. Her
representert v/Bodil og hennes håndballspillere
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TROND MOHN
Det finnes neppe noen som kan sidestilles med Trond Mohns gavmildhet. Han har gjennom
en rekke år bidratt til utbyggingen av Straume Idrettspark, og er utvilsomt hovedårsaken til at
vi har kunnet bygge turveier, beachbaner,
fotballhallen – og nå også turnhallen!
Samlet har Trond Mohn bidratt med
nesten 100 millioner i utbygging av
Straume Idrettspark.
Vi vet at Trond Mohn setter
dugnadsånden høyt. Dette er en
egenskap som Sotra Sportsklubb kan
være godt fornøyd med, og vi kan love at
dugnadsnivået fortsatt vil være stort på
alle nivåer.
Sotra SK sender en STOR takk til
Trond Mohn for hans gode bidrag!
Trond Mohn og Kurt Midttun har
inspisert turnhallen.

KLUBBENS ILDSJELER
Sotra Sportsklubb er en klubb med veldig mange ildsjeler, noe hele utviklingen av klubben
og anlegget vårt bærer preg av. For styret er det en stor styrke å vite at så mange stiller opp
når det er behov.
Alle er like viktig for å få sportshverdagen til å gå rundt;
-

Trenere
Styremedlemmer
Foreldrekontakter
Dugnadsgjengene
Matharekomiteen
– og mange flere
Under årets Idrettsgalla – arrangert av Idrettsrådet og Fjell Kommune ble Kurt Midttun hedret
med IDRETTENS HEDERSPRIS for sin fantastiske innsats i mange år.
Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk innsats!
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SAMARBEIDSPARTNERE
Sotra Sportsklubb er heldig og har med solide, gode og langsiktige samarbeidspartnere.
Sparebanken Vest har støtten klubben som hovedsponsor i 7 år, og gir oss både
inspirasjon og faglig støtte.
Nytt av året er XXL og NIKE som er våre nye utstyrsleverandører i tillegg til
Straume Mesterbygg som er ny sponsor på alle våre drakter.
Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor
takk til våre hovedsponsorer;
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Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader

2018

2017

Driftsinntekter
Sponsorinntekter
Lodd, kalender og provisjonsinntekter
Kiosk og automater
Driftstilskudd Fjell Kommune
Grasrotmidler
Andre offentlige tilskudd
Andre inntekter
Leieinntekter
Dugnadsinntekter
Cup og aktivitetsinntekter
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter

1 013 771
0
3 691 197
0
679 048
1 872 241
6 663 532
7 111 486
2 067 251
1 534 091
4 849 419
29 482 037

1 927 675
155 093
3 139 351
50 000
488 799
1 587 537
2 716 757
5 666 585
1 703 446
1 320 880
4 384 169
23 140 292

Driftskostnader
Arangementskostnader
Utgifter og innkjøp - aktiviteter
Innkjøp kiosk
Utgifter kamper
Egen deltakelse cuper/treningsleirer
Innkjøp utstyr og materiell
Lønnskostnad
1
Ordinære avskrivninger
3
Renhold
Leie datasystemer, kontormaskiner og transportmidler
Reklame
Trener-, leder- og spillerkurs
Lagavgift, bøter og avgifter til kretsen
Tilstelling medlemmer
Avsatt tap på fordringer
Øvrige driftskostnader
1
Sum driftskostnader

3 704 543
1 058 262
1 790 943
1 216 365
796 749
1 003 370
10 667 550
567 157
61 649
1 380 540
878 876
133 088
870 602
68 633
221 425
4 175 508
28 595 261

1 358 348
837 209
1 590 456
1 311 602
891 000
1 049 901
9 203 238
457 916
40 964
749 073
644 461
122 230
824 158
36 621
0
3 902 404
23 019 581

886 777

120 711

Driftsresultat

Note

Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader
Resultat av finansposter

25 135
27 331
838
614 738
-563 110

13 227
18 889
0
501 101
-468 985

Ordinært resultat før skattekostnad

323 667

-348 274

56 214

380 000

267 453

-728 274

267 453
267 453

-728 274
-728 274

Skattekostnad på ordinært resultat
Årets resultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

4

Sotra Sportsklubb
Balanse pr. 31.12.

EIENDELER

Note

2018

2017

3
3
3, 6

16 365 227
2 121 791
18 487 018

8 503 626
2 458 706
10 962 333

5

1 200 000
19 687 018

1 200 000
12 162 333

321 068

471 278

5 427 523
1 505 662
5 000

1 958 744
1 053 906
0

3 608 853
10 868 106

1 973 851
5 457 779

30 555 124

17 620 112

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter og bygninger
Driftsløsøre, inventar o.l.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Andre finansielle instrumenter
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

2

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små
foretak.
Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres. Støtte taes til inntekt for det året støtten er tiltenkt.
Skatt
Sotra Sportsklubb er fra og med 2017 ilagt skatteplikt for inntekt knyttet til messevirksomhet.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og for mye avsatt
tidligere år.
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som
gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives
til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er
det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen
ikke lenger er til stede.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Aksjer i datterselskap
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært
nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan
forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger
er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er
avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter
anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og
utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2018
8 415 647
1 306 337
193 571
751 995
10 667 550

2017
7 202 648
1 126 296
116 943
757 351
9 203 238

Selskapet har i 2018 sysselsatt 18 årsverk.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Feriepenger
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
821 348
116 115
2 266
4 260
943 989

Styret
0
0
0
0
0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 61 250.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 21 250.
Note 2 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 170 921.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 utgjorde kr 308 651.
Note 3 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.18
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler
= Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
= Bokført verdi 31.12.18
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

Tomt

Anlegg

Inventar

Sum

558 000
558 000

7 945 626
7 861 600
15 807 226

558 000

15 807 226

3 720 930
230 242
3 951 172
1 829 381
2 121 791
567 157

12 224 556
8 091 842
20 316 398
1 829 381
18 487 017
567 157

5 år

Det er ikke beregnet avskrivinger for anlegg i 2018. Bakgrunnen for dette er at anlegget er
fullfinansiert av støtte, tilskudd og andre mottatte midler. Deler av midlene er fortsatt ikke mottatt
og er derfor ikke bokført i regnskapet. Når disse midlene blir mottatt vil de redusere kostprisen
videre ned til kr 0.
Sotra SK har derfor i realiteten ingen kostpris på investeringen i anlegget, og det er derfor ikke

beregnet avskrivinger for 2018.
Note 4 Egenkapital
Bundet EK
Pr. 31.12.2017
Pr 01.01.2018
Årets resultat
Pr 31.12.2018

3 560 752
3 560 752

Annen
egenkapital
-933 640
-933 640

Sum
egenkapital
2 627 112
2 627 112

3 560 752

267 453
-666 187

267 453
2 894 564

Note 5 Aksjer i datterselskap

Straume Idrettspark AS

Eier/stemmeandel
66%

Totalt

0

Balanseført Resultat 2018
verdi
1 200 000
739 500
0

Egenkapital
31.12.2018
12 607 564

739 500

0

Regnskapet for Straume Idrettspark AS 2018 er ikke avsluttet. Av den grunn er tall fra 2017
benyttet.
Mellomværende med datterselskap pr 31.12:
Fordring pr 31.12 til Straume Idrettspark AS

995 802

Note 6 Pantstillelser og garantier
31.12.2018

31.12.2017

19 433 332
19 433 332

9 500 000
9 500 000

18 487 018
18 487 018

10 962 333
10 962 333

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler
Faste eiendommer
Sum

Note 7 Skatt
Årets skattekostnad
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
For mye avsatt i fjor
Skattekostnad ordinært resultat
Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Skattepliktig inntekt
Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt i balansen

2018

2017

281 325
-225 111
56 214

380 000
0
380 000

323 667
899 485
1 223 152

-348 274
1 931 607
1 583 333

281 325
281 325

380 000
380 000

I henhold til brev fra skatteetaten datert 5.3.18 er skattekontoret kommet frem til at utleie av
fotballhallen til messevirksomhet og andre kommersielle arrangementer på grunn av sitt omfang
anses som økonomisk virksomhet hvor inntektene er skattepliktig. Dette vedtaket gjelder fra og
med regnskapsåret 2017. På bakgrunn av dette har idrettslaget gjort en beregning av kostnadene
knyttet til messevirksomhet for å kunne få skattemessig fradrag for disse, og beregnet en betalbar
skatt som er avsatt i balansen per 31.12.2018

SAK 11 - KONTINGENT
Medlemskontingent og treningsavgift ble sist endret i 2015.
Sotra Sportsklubb har som visjon å tilrettelegge for fritidsaktiviteter for alle. Det er derfor ønskelig å
beholde medlemskontingenten så lav som mulig.
Styret foreslår derfor å fortsatt beholde satsene på samme nivå.
Klubben har i mange år giitt kr. 100,- i søskenrabatt (søsken nr. 2, 3 osv).
Ingen av dagens medlemssystemer håndterer dette automatisk, noe som medfører mye manuelt
arbeid.
Det foreslås derfor å avvikle søskenrabatten.
De fleste klubbene vi kan sammenligne oss med har Familiepris eller familierabatt.
Dette er også noe som de fleste medlemssystemene har automatiske løsninger for.
Det foreslås derfor at det innføres en Familiepris, bl.a. for å kompensere avviklingen av
søskenrabatten.
Turn og Dans ble en del av Sotra Sportsklubb i 2017.
Gruppen har en lavere medlemskontingent enn øvrige grupper i Sotra Sportsklubb.
Det foreslås at medlemskontingenten standardiseres (pt. Kr. 550,-) for alle grupper, og at økningen
for turn og dans kompenseres med tilsvarende lavere treningsavgift.
FORSLAG TIL VEDTAK
Kontingentsatser f.o.m. 1.januar 2020 settes etter følgende kriterier;
- Medlemskontingent for turn og dans justeres til kr. 550,-. Treningsavgiften reduseres
tilsvarende.
- Søskenrabatt avvikles
- Det innføres Familiepris som samlet gir en kontingent tilnærmet dagens nivå for søsken (ikke
høyere).
Gjennomføring og grunnlag tilpasses nytt IT system for medlemsfakturering.
Styret gis fullmakt til å sette endelige satser – med virkning fra 1.januar 2020.
- Øvrige satser beholdes uendret.

BUDSJETT SOTRA SPORTSKLUBB 2019
Idrettskolen
1 713
1 003
0
0
781
0

Basket
13 549
22 061
25 000
0
9 974
0

Håndball
321 256
345 456
860 000
0
268 908
715 000

Fotball
1 247 933
498 880
1 200 000
137 000
388 336
1 275 000

Boksing
13 549
11 532
40 000
0
29 922
0

Friidrett
63 549
35 097
20 000
0
27 320
60 000

0
350 971
2 442 000
50 000
273 201
1 960 000

3 496

70 584

2 510 620

4 747 149

95 003

205 966

5 076 172

Kamper, cuper, trening
Materiell og utstyr
Andre kostnader

0
0
0

-5 000
-26 500
0

-650 000
-185 000
-80 000

-1 265 000
-561 750
-25 000

-20 000
-6 000
0

-15 000
-15 000
-50 000

-120 000
-450 000
-322 000

SUM aktivitets kostnader

0

-31 500

-915 000

-1 851 750

-26 000

-80 000

-892 000

3 496

39 084

1 595 620

2 895 399

69 003

125 966

4 184 172

Personalkostnader
Krets/forbund
Drift og vedlikehold
Leie utstyr, maskiner m.m.
Kontor i IT
Andre kostnader

-2 000
0
0

-10 000
-6 500
0

-1 036 402
-405 000
-5 000

-2 589 062
-329 000
-20 000

-10 000
-4 000
0

-6 000
-2 500
-30 000

-3 350 544
-170 000
-135 000

0
0

0
0

-5 000
-145 000

-15 000
-179 250

0
-45 000

0
-8 400

-23 000
-390 000

SUM driftskostnader

-2 000

-16 500

-1 596 402

-3 132 312

-59 000

-46 900

-4 068 544

0

0

0

0

0

0

0

1 496

22 584

-783

-236 912

10 003

79 066

115 629

Sponsor-/provisjons
Off.tilskudd
Kontingent
Salgsinntekter
Messer
Andre inntekter
SUM inntekter

DRIFTSRESULTAT

Finans
RESULTAT

Turn

