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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 2019 bestått av 9 styremedlemmer inkl. styrets 
leder og nestleder og 2 varamedlemmer. 4 av styremedlemmene 
representerer særidrettene. 

 

Styrets arbeid  

Det er avholdt 14 styremøter i perioden. 
Hovedoppgaven til styret i 2019 har vært implementering av ny strategiplan for 2019-2023 

Av strategiplanens enkeltpunkter er det startet et arbeid rundt følgende punkter; 

Organisasjonsutvikling 
Hovedstyret ser nærmere på dagens organisasjonsform med bakgrunn i endringene vi ser i 
hele den frivillige sektoren både o egen klubb og i resten av landet. Mens dugnadsånden er 
god så merkes det en mindre lyst og vilje til å ta lederansvar. 

Kommunikasjonsplan 
Sotra SK mangler en kommunikasjonsplan som er tilpasset dagens størrelse med 7 idretter 
og nesten 3.000 medlemmer. 

Fond 
Selv om medlemsavgiften i Sotra SK er relativt lav så er det for mange en høy kostnad å 
delta i idrettslagets aktiviteter. Sotra SK oppretter derfor et fond for å hjelpe medlemmer 
som trenger økonomisk støtte til for eksempel kontingenten. 

Idrettsskole 
Idrettskolen sikrer en bredere aktivitet for de minste, hvor de får prøve fleire idretter framfor 
å spesialisere seg for tidlig. Hovedstyret ønsker å reetablere idrettskolen i 2020. 

Cecilie Dahl Leder Roald Sekkingstad Leder Fotball 
Svein Olav Sørensen Nestleder Marianne Skarholm Leder Håndball 
Øystein Bredholt Styremedlem Per Magne Handegård Friidrett/felles 
Siv Øye Carlsen Styremedlem Gunn Mari Høyem Leder Turn 
Anders Greni Askeland Styremedlem Monica Jetmundsen Varamedlem 

  Lisbeth Hjelle Varamedlem 



Hovedstyrets Årsmelding 

4 �  

 

Organisasjon 

 
Lederstillinger 
Dan Christensen  Daglig leder, 100% 
Henning Christensen  Arrangement- og Driftsleder, 100% stilling 
Erlend Schuman  Leder Sotra SK360, 50% stilling 
Oliver Hermansen  Leder kafè og cateringdrift, 100% stilling 
 

Totalt har klubben 52 ansatte fordelt på 25 årsverk. 

AVDELING ÅRSVERK 
ADMINISTRASJON 2,60 
ANLEGG 1,90 
ARRANGEMENT 0,90 
SOTRA SK 360 2,19 
KAFE OG CATERING 3,25 
VAKTHOLD 1,50 
BUSS 0,5 
IDRETT - LEDERE 2,75 
TRENERE FOTBALL 1,1 
TRENERE HÅNDBALL 0,7 
TRENERE TURN 5,9 
SPILLERE 2,3 

 25,58 
  

 

ADMIN & ANLEGG
17 %

KOMMERSIELL
33 %

IDRETT
50 %

FORDELING ÅRSVERK

ADMIN & ANLEGG KOMMERSIELL IDRETT
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Klubben har 2.679 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret. 
Gruppene er stort sett stabil på medlemstall, men turn har en bra økning – ikke helt 
unaturlig med tanke på nye turnhallen. 

 Menn 
Gruppe 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 
BASKETBALL   1 15 1 12 29 
BOKSING   5 14   8 27 
DANS 5 25 1     31 
FOTBALL 24 332 191 34 187 768 
FRIIDRETT       1 17 18 
HÅNDBALL 1 127 44 8 44 224 
TURN 49 71 17 8 28 173 
ANDRE   12 29 8 30 79 
SSK 360   16     1 17 
TRENERE     8 11 168 187 
STØTTEMEDLEMMER         11 11 
TOTALT 79 589 319 71 506 1564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er til sammen 558  medlemmer som er med i flere idretter.  
I oppsettet er trenerne spesifisert til 337. Disse er også med i idrettstallene. 
 
Dette gjør at klubbens samlede medlemstall er 2.679 

 

 

  Kvinner Totalt 
Gruppe 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt   
BASKETBALL   2 7   5 14 43 
BOKSING     4   1 5 32 
DANS 25 109 63 9 13 219 250 
FOTBALL 2 113 86 11 45 257 1025 
FRIIDRETT         2 2 20 
HÅNDBALL 1 315 101 4 91 512 736 
TURN 127 419 134 24 80 784 957 
ANDRE   4 16 1 31 52 131 
SSK 360   7       7 24 
TRENERE     22 16 112 150 337 
STØTTEMEDLEMMER         8 8 19 
TOTALT 155 969 433 65 388 2010 3574 
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De største gruppene med felles medlemmer er; 

· 142 medlemmer som både spiller håndball og fotball 
· 87 medlemmer som er med i både turn og dans 
· 52 fotballspillere som også er med i turn & dans. 
· 217 håndballspillere som også er med i turn & dans. 

 

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. 

Det er en nokså stor forskjell på lagidrettene og individuelle idretter som turn og dans. 
Årsaken er at de individuelle idrettene har mange ett-års aktivitetskurs for den yngste 
aldersgruppen. 

Frafallet er målt fra hele aldersgruppen 6 – 12 år mot hele gruppen 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 er isolerer til denne aldersgruppen. 

Andelen frafall vil derfor i statistikken under være større enn om det var begrenset til 
aldersgruppen 13-16 år. 

 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                
Fotball 6-12 år 440 464 439 425 445 445 
  13-19 år 286 303 292 294 277 277 
  Frafallsprosent 27,2 % 31,1 % 37,1 % 33,0 % 34,8 % 37,8 % 
                
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Håndball 6-12 år 399 415 432 379 424 424 
  13-19 år 185 177 183 178 165 165 
  Frafallsprosent 45,6 % 55,6 % 55,9 % 58,8 % 56,5 % 61,1 % 
                
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Turn 6-12 år   579 579 561 635 635 
  13-19 år   156 156 175 215 215 
  Frafallsprosent     73,1 % 69,8 % 61,7 % 66,1 % 
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Sotra Sportsklubb sin strategiplan for 2019 til 2023 har som hovedformål; 

«FLEST MULIG – LENGST MULIG» 
 

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. 

 

Andre hendelser 
 

Mathare 

Hvert 3. år får vi besøk av Mathare-jentene fra Kenya, og i 2019 var vi kommet til 
besøksåret.  
I forkant hadde Sotra-jentene i 2005 kullet forberdt seg i nesten ett år før de endelig kunne 
ønske de besøkende velkommen på togstasjonen. 

Det er mange år siden vi har hatt en et så godt samarbeid mellom klubbens Matharekomite 
(som ledes av Anders Mongstad) og jentelaget i Sotra. Både spillere og lagets foreldre stilte 
opp på alle tenkelige måter 
– også som vertsfamiler 
slik at alle Mathare-jentene 
fikk bo hjemme hos en 
Sotra SK spiller. 

Det ble som vanlig en 
svært aktiv uke med 
masse aktivitet, utflukter, 
treningskamper og gøy, så 
når alle sammen satte seg 
på bussene til NorwayCup 
etter en hel uke sammen 
så var det en godt 
sammensveiset Sotra og 
Kenya gjeng. 
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 Åpning av Turnhallen 

Trond Mohn og ordfører Marianne Bjorøy stod for den høytidelige åpningen av Turnhallen 
31.mars 2019. 
Hallen var fylt helt opp både på tribunen med inviterte gjester og på idrettsflaten med 
utøvere som gjennomførte et forrykende åpningsshow. 

 

Kvalitetsklubb 

Det er 2 år siden Sotra Sportsklubb kvalifiserte seg til NFF sin Kvalitetsklubb Nivå1. 

Dette var et stort løft for klubben, og sertifiseringen bidro til en langt mer systematisk og 
oppdatert klubbdokumentasjon. 

Sertifiseringen varer i 2 år av gangen, så i 2019 var det tid for re-sertifisering. 
Med en del nye elementer i sertifiseringsprogrammet så ble det også denne gangen et 
omfattende arbeid med å få alle dokumenter, rutiner og komeptansenivå på nivået som skal 
til for re-sertifisering. 

Dette bestod klubben med glans, og Hovedstyret er godt fornøyd med den gode 
tilbakemeldinegn fra NFF sine kontrollører. 

 

Nike – XXL 

I 2019 bestemte klubben seg for å bytte fra Macron til Nike. Som ny leverandør med XXL på 
Sartor Storsenter valgt. 

Det har vært en kronglete start med mye 
forsinkelser, men som det meste andre så har 
det gått seg fint til og de aller fleste lag og 
utøvere har nå fått nytt Nike antrekk. 

En del utøvere innen bl.a. basket og boksing 
gjenstår siden de ikke kan bruke klubbens 
standard drakter. 
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FOTBALL 

(Komprimert utgave. Se mer detaljer i fotballens egen årsmelding) 

 
Fotballstyret har hatt 8 møter i 2019 i tillegg til å være ansvarlig for gjennomføring av 
Innecupen 2019 
 

Ledergruppen Fotball; 

Roald Sekkingstad Leder 

Trond Wisnes Økonomiansvalrig 

Yvonne Johnsen Ansvarlig barnelagene 

Oddvar Arefjord Senior damer 

Olav Sanden Ungdomsansvarlig 

Luis Betancor Dommeransvarlig 

 

Fotballgruppens arbeid 

Gruppen har i 2019 hatt hovedfokus på; 

· Kommunikasjon mellom lagene 
· Fordeling av ressurse 
· Sportslig utvikling og mestring 
· Arrangement som cuper og fotballskoler 
· Samhold / sosialt 
· Implementering av ny sportsplan 
· Økonomi 

 

Sportslig utvalg sitt arbeid i 2019 har bestått hovedsakelig med implementering av den nye 
sportsplanen samt generell drift av fotballen i Sotra SK 

 
SU for jenter har hatt 4 møter i 2019, og så arrangerte vi 2 samlinger med Jenteløftet for alle 
jenteårgangene i klubben pluss 3 treningssamlinger med trenere fra Sandviken. 

 
 

Sportslig utvalg for gutter har hatt 6 møter. Vi hadde 2 fellesmøter mellom gutte og 
jentesiden men konkluderte med at problemstillingene var så forskjelllige at det var best å 
ha 2 separate SU 
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Sportslig utvalg har i 2019 bestått av; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Medlemsutvikling 

FOTBALL 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 år 2 1 1 0 2 26 
6-12 år 393 440 440 439 425 445 
13-19 år 309 286 286 292 294 277 
20-25 år 82 58 58 69 74 45 
over 26 år 164 153 153 167 249 232 

            
SUM 950 938 938 967 1044 1025 

Fotballfamilien har hatt en ørliten nedgang i medlemstallet - fra 1.044 til 1.025 medlemmer.  
Frafallsprosenten fra barne- til ungdomsfotball har dessverre økt litt også, men er fremdeles 
under 2017-nivå. 

 

Økonomi 

 

Fotballgruppen fikk et solid underskudd i 2019 på kr. 
702.427,-.  
I forhold til budsjettet har vi brukt rundt 250 000 mer 
enn planlagt men problemet har vært på 
inntektsiden da midler fra forbundet var basert på 
en høyere tabellplasering for A-lag herrer.samt 
vi fikk en kostnad på rundt 200 000 for å avvikle 
fotballakademiet. 

Det var også noen arrangementer som var 
 budsjettert for optimistisk 
 
 

 

  

HERRER 
· Roy Nymark  
· Joachim R Fortun  
· Markus Jetmundsen  
· Andre Lilletvedt  
· Jørgen Midttveit 

 

DAMER 
· Oddvar Arefjord 
· Lars Erik Løvås 
· Johnny Yndesdal 
· Vidar Kleppe 
· Espen Hanuren 
· Stine Hesjedal 
· Reidun Duesund 

 

SPONSOR
24 %

OFF.TILSKUD
D

16 %

EGEN 
AKTIVITET

10 %
MESSER

11 %

MEDLEMSAV
GIFT
33 %

ANNET
6 %

INNTEKTER FOTBALL
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Fotballgruppen har hatt ett 
samarbeid med Sotra Toppfotball 
dette året som ikke blir videreført 
for 2020. De har hjulpet til med å 
ta noen av kostnadene rundt A-lag 
herrer mot at de har fått noen av 
klubbens sponsorinntekter. 

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. 

Fotballens kostnader fordeler seg 
slik; 

 

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. 

 

Idretten 

2.Divisjon herrer 
A- Lag herre hadde en vårsesong over all forventning men slet litt på høsten men beholdt 
plassen  i 2 div. 

3.Divisjon damer 
Vårt A-Lag på damesiden hadde en god sesong og var med i toppen av 3 div gjennom hele 
sesongen og endte på 3 plass. 

5.divisjon B-lagdamer - hadde en kjempesesong i 5 div og endte på topp og spiller i 4 div 
i 2020. 

5 Div B lag herrer - var med i toppen hele veien og ende på 4 plass 

6 div C lag herrer - C-Laget vårt endte på 9 plass 

 

Kamp og 
trening

23 %

Cup`er
8 %

Materiell/uts
tyr
6 %

Lønnskostna
der-
51 %

Krets og 
forbund

7 % Annet
5 %

KOSTNADER FOTBALL
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13årsklassen: 
Vi hadde 2 lag i 2 div på 
guttesiden som klarte seg bra 
og på jentesiden hadde vi ett 
lag i 1 div og ett lag i 3 div som 
også klarte seg greit.1 div laget 
på jentesiden måtte vi 
dessverre  trekke til 
høstsesongen for det var så 
mye skader på J14 og de 
trengte hjelp. 

14 årsklassen:  
Her hadde vi ett lag i 1 div og 
ett i 2 div på guttesiden. 1 div 
laget rykket ned men begge 
lagene hadde en fin sesong. På 
jentesiden hadde vi ett 1 div og ett 2 div lag og begge lagene klarte seg fint. J 14 vant 
Norway Cup  

15 årsklassen: 
Her hadde vi ett lag i 1 div og ett i 2 div og begge lagene hadde en fin sesong. 1 div laget 
klarte en fin 2 plass.J 15 laget var ikke så mange spillere og hadde litt utfordringer med alt i 
alt en grei sesong  

16årsklassen:  
Her hadde vi ett lag i i1 div og ett i 2 div og begge lagene hadde en fin sesong. 1 div laget 
klarte en fin 2 plass.  

J 17 jentelaget hadde en fin sesong i 2 div 

Junior Her hadde vi ett lag som klarte seg greit i 2 div og ett som klarte seg greit i 3 div og 
i tillegg hadde vi ett 7er lag i vårsesongen 

 
 Barnelagene 
 Organiseringen rundt barnefotballen har vert 
 veldig bra i 2019 med 45 barnelag i aksjon. 
 På høsten 2019 rekrutterte vi i tillegg inn 60 
 nye 6åringer og 40 nye 5åringer til fotballen. 
12  nye foreldretrenere er også rekruttert. 
 
 Dette har ført til et yrende liv i ball bingene 
 i fotballhallen på onsdager og torsdager, 
 og vi får mye ros for organisering blant 
 foreldrene til de nye barna. 
 Vi fikk med hele 17 trenere til trenerkurset 
 «Grasrottrener del 1» i november, kurset i 
 barnefotballen som tar for seg trening av 
 barn fra 6-8 års trinnet 
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 3er fotball 
 I 3er fotballen har lagene trent på 
 torsdager og alle trenere har tatt kurset 
 barnefotballkveld som er obligatorisk 
 i klubben.  
 Vi har i sammarbeid med alle 
 sotraklubbene laget et veldig bra 
 turneringsoppsett etter ”round-
 robin” modellen, der vi har kjørt 
 helgeturneringer. 
 
 
 5er fotball 
 I 5er fotballen trener alle lagene i 
 årsklassen på samme bane til samme 
 tid. Trenerne har i på høst/vår tatt 
 barnefotballkurset. 
  
 I likhet med 3er fotball setter vi opp 
 kampene sammen med de andre Sotra-
 klubbene, og  dette har fungert fint. Vi 
 har i vår stilt med 15 guttelag og 5 
 jentelag i de to årsklassene (8 og 9år).  
 Det har vært en flott opptur med de nye 
 banene på Sartorbanen, og treneren er veldig fornøyde. 
 
 7er fotball 
 I 7er fotball er kampene satt opp av kretsen. Vi har stilt med til sammen 10 guttelag og 2 
 jentelag i årsklassene 10-11 år. Trenerne for gruppene besitter de to første delkursene i 
 grasrottreneren. 
 Seriespill har stort sett fungert fint for de fleste lagene, men en utfordring med et av lagene 
 som vant med altfor store sifre. Vi har her prøvd å løse dette med hospitering.  
 9er fotball 
 

 I 12 årsklassen har vi stilt med 4 guttelag og 2 jentelag. Serieoppsettet har fungert fint, men 
 litt problemer med dommeroppsettet i enkelte kamper. Lagene har klart seg fint og 
 samarbeider bra i kullet 
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HÅNDBALL 

(Komprimert utgave. Se mer detaljer i håndballens egen årsmelding) 

Ledergruppen i håndball 2019; 

Marianne Skarholm Leder 

Paal T. Lilletvedt Sportslig leder barnehåndball 

Trude Lillehauge Solberg Sekretær 

Aina Larsen Dommeransvarlig 

Stian Mikkelborg Nestleder og økonomiansvarlig 

Dag Helge Johnsen Arrangement 

Anders Feltnes Sportslig leder 

 

Håndballgruppens arbeid 

2 av håndballgruppens medlemmer har sluttet før perioden er over. 
Det er gjennomført månedlige møter i tillegg til en god del arbeidsmøter utover dette. 

Hovedfokus har vært å få startet opp igjen damer senior gruppen. I tillegg har det blitt startet 
opp en del nye konsepter, særlig for ungdomsspillere som SSK 360 Håndballakademi, 
Håndballcamp og tematreninger. Det er også blitt jobbet med å utarbeide rollebeskrivelser 
for de ulike frivillige vervene, kartlegging av trenerutdannelse og øke rekrutteringen av 
dommere. Det har vært forsøkt å re-etablere Sportslig utvalg, men dette har vist seg 
vanskelig. Anders Fältnäs har derfor ivaretatt sport for Junior/Senior og Paal Teodor 
Lilletvedt for barnehåndball. 

Medlemsutvikling 

HÅNDBALL 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 år 0 6 6 1 1 2 
6-12 år 340 399 399 432 379 442 
13-19 år 191 185 185 183 178 145 
20-25 år 24 24 24 24 17 12 
over 26 år 101 101 101 116 163 135 
             
SUM 656 715 715 756 738 736 

Utviklingen er stabil for håndballens rekruttering med et medlemstall som er tilnærmet 
identisk med 2018. 
Dessverre så fortsetter frafallsprosenten fra barnehåndball til ungdomshåndball å øke.   
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Økonomi 

Håndballgruppen fikk et underskudd på kr. 151.641,- i 2019. 
Dommer- og kampkostnader har gått en del over budsjett i 2019, men hovedårsaken til 
underskuddet er kostnader fra 2018 som først kom et godt stykke inn i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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Idretten 

Herrer Senior 

Herregruppen har i 2019/2020 sesongen bestått av 30 senior og 5 G18 spillere.  

Trenerteamet består av Anders Fältnäs, Ulrik Risberg, Sturle Milde og Tor Andre Lunde, 
som seg imellom deler ansvaret for 2 div, 3.div, 4.div og G18. Deler av gruppen har hatt en 
god treningsleir i Ålborg før sesongstart, samt en treningsturnering i Arna. Det er også 6 stk 
G16 spillere som har 
hatt sin debut på 
seniorlagene. Dette 
lover godt for 
fremtiden for 
herresiden. 

Damer Senior 

Målet for 2019/2020 
sesongen var å 
etablere en ny 
damegruppe, etter ett 
års samarbeid med 
Kjøkkelvik og 
Mathopen.  

Vi overtok 4.div laget. I tillegg meldte vi på to 6.div og et J17-20. 

 

4.div, 6.div Sotra 2 og J17-20, har fungerte som en spillergruppen med et varierende antall 
spillere. I tillegg til J2002, var det gledelig at flere eldre spillere returnerte til klubben. I tillegg 
valgte også andre eksterne spiller å melde overgang til Sotra SK. Det er alltid krevende å 
starte opp en helt ny damegruppe, men det har gått mye bedre enn forventet. Spillere og 
trenere fra J2003 skal ha stor del av æren til at vi utover i sesongen har klart å opprettholde 
den nye damesatsingen. Og med store gode jentekull nedover i årsklassene, ser fremtiden 
lys ut for damesiden i Sotra SK! 
Damegruppen er trent av Jan Freddy Johannessen og Line Barmen. 
Laget hadde en veldig fint treningsleir til Ålborg, sammen med herregruppen. Dette skapte 
gode relasjoner både innad i laget og på tvers av lagene. 

4. div; Ligger på midtre del av tabellen. Laget har hatt som mål å etablere seg og holde 
plassen i 4.div. Denne oppgaven har jentene klart fint! 

6 Div Sotra 2 Laget har gjort det veldig bra og ligger nå på opprykksplass! Jentene har 
levert fantastisk stabil prestasjon gjennom hele sesongen og vi håper på et velfortjent 
opprykk. Det sikrer et godt tilbud også på jentesiden, men damelag i tre ulike divisjoner. 

6 Div Sotra 3 Håndballgruppen ville gi et tilbud til seniorspillere som ikke lenger ønsker å 
satse med damegruppen. Gruppen består av en god miks av godt voksne spillere og en del 
yngre krefter. Gruppen består av ca 20 spillere som i varierende grad deltar på kamp og 
trening. 
Vi ønsker enda flere spillere velkommen på trening her! 
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J17-19 Sotra SK skal være en breddeklubb og vi ønsket derfor å gi et tilbud til de jenten 
som ikke ønsker å satse så mye som det krever i 4.div. Vi har ikke lykkes helt med å 
beholde spillere til dette tilbudet. Derfor har laget bestått av J16 og de yngste senior 
spillerne.  

J33 Sotra Har deltatt på Veteran NM og deltar i Regionserien. Ligger på 3 plass i serien 

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

J2003 Sotra J16 Laget består av 12 spillere og har deltatt på regional serie med ett lag. I 
tillegg har spillerne bidratt mye på 4.div, 6.div Sotra 2 og J17-20. Spillere fra J15 har også i 
noen grad hospitert i årsklassen. Laget spilte kvalifisering til Bringserien(nasjonal serie 16 
år), men nådde dessverre ikke helt opp. 

Trenere for denne gruppen har vært Nina Sørensen, Bente Berg Johansson og Sølvi 
Norevik 

G2003 Sotra G16 Laget består av 16 spillere fra SSK, KIL, MIL, VIL, AHK og Nordnes. Har 
deltatt i regional serie med to lag. Laget klarte også å kvalifisere seg til Bringserien. Og 
deltar der med ett lag. 
Det er utstrakt samarbeid med 
G2004 og G2005. Flere 
spillere har også fått prøvd 
seg i seniorkamper 
Trenere for denne gruppen er 
Jon Heldal, Terje Erichsen og 
Frode Rylandsholm 

 

 J2004/2005/2006  
 Flere spillere i J2004 
 gruppen har blitt tatt ut til 
 Regionale lands- og bylag, 
 noe vi er veldig stolt over.  
 Lagene har deltatt i bl.a. 
 Bergen Cup og 
 FredrikstadCup. 

Trenere i aldersgruppen; 

Bodil Lund, Marie 
Herdlevær, Kenneth 
Hansen, Marthe Norevik,  
Bjørn Rine, Ørjan Hagen, 
Ragnhild Fyllingen, Lene 
Foldnes, Elisabeth Havaas og Kine 
Schei. 
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G2004/2005/2006 
Det har vært et utstrakt samarbeid mellom SSK, KIL, VIL og MIL i denne aldersgruppen. 
Målvakt Jonas Fyllingen er ved flere anledninger blitt tatt ut til LM04 landslaget! 
Flere spillere har også deltatt på ulike SUM samlinger i regi av regionen. 
 

Trenere; Martin Fyllingen, Frode Rylandsholm  Stine,  Ulrik Risberg, Linda Therese 
Vågheim, Paal Lilletvedt, Gorm Skilbrei og Rune Pedersen. 

 

Barnehåndball 

På både gutte og jentesiden har vi lag i alle årskull fra 6 år og oppover. Årskullene varierer 
noe i størrelse. 

J2007  ble slått sammen foran denne sesongen: Laget består av 48 spillere og har 8 
trenere, med Silje Eliassen som hovedtrener. Laget deltar med fire lag i serien. 

 

Jenter 2008 gruppen består av lag fra 
Foldnes, Hjelteryggen 
/Brattholmen/Ulveset og Kolltveit. 

For jenter født i 2009 har vi et av de 
minste årskullene på jentesiden, så her 
er det ønskelig med mer aktiv 
rerekruttering. 

J2011 er et av de største årskullene våre med lag på Hjelteryggen, Kolltveit, Foldnes, 
Knappskog og Ulveset.  

Vi er svært godt fornøyd med oppstart av J2013 kullet, som har den bredeste oppstarten 
noensinne med lag på alle skolene som Sotra SK favner over (Litle Sotra + Kolltveit og 
Ulveseth) 

G2007 og G2008 ble slått sammen til 
en spiller gruppe i 2019, der G2007 
også trener med G2006. Trond 
Andersen er ny hovedtrener her, noe 
som har gitt ny giv i spillergruppen og 
treningsfremmøtet har økt betydelig 
etter hans inntreden i gruppen!  

 I årsklassene 2009, 2010 og 2011 er 
det stabile grupper med økende antall 
medlemmer.  
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Det er ønskelig med fokus på rekrekuttering for G2012 gruppen Et tiltak er en planlagt 
guttehåndballdag. 

Tilrettelagte lag trener på Danielsen og i Sotra Arena. Gull Mini ble etablert som gruppe 
forrige sesong. I høst har det vært litt frafall til andre aktiviteter og gruppen har nå 5 spillere, 
men det er stor fokus på rekruttering. Det er gledelig at flere klubber etablerer lag, slik at det 
er flere å spille mot! 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  

 

 

  



Hovedstyrets Årsmelding 

20 �  

Håndballskoler og Håndballcamp 

Gjennom året har klubben holdt sin tradisjonsrike håndballskole i høst og vinterferie. 
Håndballgruppen ser på muligheten for å utvide tilbudet til også å gjelde i starten eller 
slutten på sommerferien 2020. Vi etablerte også en tre dagers Håndballcamp for 
aldersgruppen 12-16 år. Den var en stor suksess! 

Handballfestivalen på Stord (Stord Cup) 

Vi dro som vanlig i pinsen til Stord med en stor 
delegasjon fra Sotra. ca 25 lag var påmeldt og fire 
stappfulle busser dro fredag ned. Opplevelsene 

for lagene på 
Sommerøya, 
som de like å 
kalle den, var flotte. Lag fra 9 år og opp til 
13 år spilte håndball for Sotra. Det var god deltagelse i 
paraden under åpningskonserten. Stord Cup er en av 
våre prioriterte Cup’er 

 

Sartor Håndballcup 

Første helgen i oktober arrangerte vi i samarbeid med Region Vest en håndballcup for 
spillere i alderen 6-11 år. Til tross for kort planleggingstid, ble cupen en suksess. Mye takket 
et stor dugnadsinnsats blant foreldregruppen1  

Dommerarbeid 

“Ingen kamp uten dommere!” Det er stor mangel på dommere i regionen, her har 
dommeransvarlig Aina Larsen lagt ned en stor innsats! Fra sesongen 18/19, ble det innført  
obligatorisk barnekamplederkurs for klubbens 15 åringer. Dette er videreført i sesongen 
19/20. Neste mål er å få flere til å bli Dommer 1 og rekruttere en dommeransvarlig! 

For å avlaste regionen, har klubbens dommerkontakt hatt ansvar for å sette opp dommere 
på alle hjemmekampene til Sotra, fra mini- J/G 11 år.  

Klubbmesterskap i Beachhåndball 

Årets klubbmesterskap i beachhåndball var av det kalde og våte slaget. Men det var ikke 
mangel på håndballglede og det var en flott sesongavslutning! Tusen takk til J2005 gjengen 
som stod for dugnadsinnsatsen denne gangen. Flott levert! 
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Turn & Dans 

(Komprimert utgave. Se mer detaljer i turn sin egen årsmelding) 

Ledergruppen for turn i 2019 har vært; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Turngruppens arbeid 

 Det har vært et år hvor vi har arrangert mange konkurranser og vi har fått vist frem hallen og 
 klubben til hele Turn Norge. Vi har også markert oss med gode resultater i lokale og 
 nasjonale konkurranser.  
 Årets høydepunkt var Juleshow med over 500 utøvere på gulvet og ca. 1000 besøkende. 
 

 Det er holdt 10 gruppestyremøter 
i 2019 i tillegg til en del 
arbeidsmøter.  
 
Hovedutvalget har avholdt to 
trenermøter (vår og høst) og har 
vært  representert på 
foreldremøter i de fleste 
gruppene.  
  
 Hovedutvalget har fortsatt 
 arbeidet med å få struktur og 
 system i alle ledd. Dette er en 
 jobb som aldri slutter, men vi 
 håper at det hele tiden er 
 fremgang. 
 

 

Gunn Mari Høyem Leder 

Ørjan Lunde Nestleder 

Ulf Lundekvam Økonomiansvarlig 

Vibeke Nesse Styremedlem 

Birthe Nipen Larsen Styremedlem (apparat) 

Jannicke Gjertsen 
Steinsland 

Styremedlem (Sund) 

Emilie Hauge Styremedlem (Dans) 

Jan Otto Halseth Styremedlem (Hall og utstyr) 

Frid Sage Varamedlem 
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Medlemsutvikling 

TURN DANS 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 år         114 191 
6-12 år         561 453 
13-19 år         175 193 
20-25 år         30 32 
over 26 år         77 92 
             
        0 957 961 

 

Sotra SK Turn & Dans hadde pr 31.12.2019 et medlemstall på 961 medlemmer. Av disse 
var det 776 jenter/ kvinner og 185 gutter/ menn. Hovedvekten av medlemstallet er i 
aldersgruppen 6-12 år.  
 

Økonomi 

Økonomien i Turn & Dans er tilfredsstillende selv om det ble et underskudd på kr. 315.968,- 
i 2019.  
Det er arrangementskostnader og deltakelse på stevner og konkurranser som har de største 
kostnadsoverskridelsene. 
Arrangementsinntektene er også over budsjett, men kostnadene har en betydelig større 
sprekk enn det inntektsøkningen skulle tilsi. 
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Stevner / Konkurranser / Oppvisninger  

Stevner: Gymfest i Vest barn, 11-12 (13) år - Gneist                                           
  Gymfest i Vest ungdom, 13-18 (25) år - Sotra 
  Voksenstevne 

Konkurranser - Dans 

NM i Sandefjord - Åpen klasse - Gym For Life vår (gymfest barn/ungdom) og høst, /Sotra 

Konkurranser – Tropp;  Gymfest Barn/Ungdom, Sotra/Gneist, Kretskonkurranser og 
    KM NM junior kvinner 
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Konkurranser - Apparatturn 

                       3 seriekonkurranser - Bergen/ Stord, Fana, Laksevåg,  
                       Kretsmesterskap enkle apparater/ mangekamp – Fana (på Sotra) 
                       Aspirantlekene – Sotra   
                       2 stk Norges cup TK / 3 stk Norges cup/FIG TM  
                       Norgesfinalen, Sotra 
                       Vestlandsmesterskap- Turn Kvinner og Menn, Sandnes 

 

 

      

 

 

Nytt av året er at vi har med utøvere i Paraturn. Der har vi hatt en utøver i nasjonal 
konkurranse. 
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Oppvisninger:       Juleshow – I filmens verden – Sotra Arena 

                 

Samlinger 

Apparatturn hadde besøk fra Færøyene og Sandnes i juli/august. To uker med overnatting 
og trening i Turnhallen 

Tropp deltok på rektutt og junior/seniorsamling i regi av kretsen 

Arrangementer/konkurranser vi har vært arrangør for 

· Kretskonkurranse Tropp 
· Unisport Norgescup 1 TM 
· FIG 1 TK 
· Aspirantkonkurranse Tropp  
· NM Junior TK/TM 
· Gymfest i Vest Ungdom  
· Aspirantlekene 
· Vestlandsmesterskapet TK/TM 
· Norgesfinalen TK/TM 
· Juleshow – Sotra Arena 

Utøvere på Kretslag/ Landslag 

Turn Kvinner hadde en jente på rekrutt-
landslaget.  

Vi hadde ti (!) utøvere med på Kretsens lag i Norgesfinalen (åtte jenter og to gutter).  

 

    

Kurs for instruktører / Gruppestyremedlemmer  

Det ble ikke prioritert kurs i 2019. Vi fokuserte mest på ny hall og det å samle være trenere 
og grupper.  
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Trenere  
I løpet av 2019 har vi hatt 58 trenere. 41 kvinner og 17 menn. I tillegg har vi hatt 3-4 foresatte som 
mer eller mindre fast har hjulpet til under treninger på ulike partier.  
 
Vi har hatt 5 trenere i 100% stilling. Fire av disse på Turn Kvinner, to fast og to midlertidig. Vi har 
fått nye trenere på Turn menn. To stk som deler på jobben. (Timeansatt) 
 
Trenerstaben er ganske stabil. Noen få utskiftinger har det likevel vært.  
 
Foreldrekontakter 
Vi har noen flere foreldrekontakter enn tidligere. Tropp og apparatturn begynner å fungere bra og 
de fleste gruppene her er representert. 
 
Utstyr 
I 2019 ble det kjøpt inn en ny Airtrack. Denne ble kjøpt inn av overskuddet på troppskonkurransen 
som vi tok på oss litt «på sparket 
 
I tillegg ble det kjøpt inn påstigningsplatform til ringene over grop. 
 
 
 
DRIFTEN VIDERE  
 
Visjoner   

Fortsette det gode arbeidet vi nå er i gang med 

Fullføre arbeidet med sportsplanen. 

Øke trener kompetansen. 

Legge til rette for godt, positivt samspill mellom alle idretter. Sotra Kompis. Flest mulig, 
lengst mulig. 
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 Basketball 

Sotra Sportsklubb har en barnebasketballgruppe på Fjell ungdomsskule og Sotra Arena. 

  

 

 

 

Medlemsutvikling 

Sotra Sportsklubb hadde i 2019 to basketballgrupper; en barnebasketballgruppe og en 
ungdomsbasketballgruppe.  

 
 

 

 

Økonomi 

Basketball fikk et overskudd 
på kr. 64.889,- i 2019. 
Gruppen har alle de siste 5 
årene gått med overskudd, og 
har en god økonomi til tross 
for et lite budsjett. 

Som følge av lave kostnader 
både på utstyr og aktivitet så 
utgjør f.eks. kostnaden til 
krets/forbund en nokså stor andel av det samlede kostnadsbildet.  

 

Marit Bergfjord Bendiksen Leder 

Reinert Emmerhoff Styremedlem 

Anette Bratlid Styremedlem 

Gerd Sæle Styremedlem 

BASKET 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 år 0   0 0 0 0 
6-12 år 9   8 7 10 3 
13-19 år 1   0 1 22 22 
20-25 år 7   1 1 1 1 
over 26 år 11   3   11 17 
             
  28 0 12 9 44 43 
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Barnebasketballgruppen trente tirsdager på Danielsen skole i gymsalen. Gruppen hadde samme 
trener gjennom hele 2019. Barnegruppen har bestått av gutter og jenter fra 3. Klasse til og med 7. 
klasse. De har ikke spilt kamper. 
 
Ungdomsbasketballgruppen trente to ganger i uken, en kveld i Bildøyhallen og en kveld i 
Ågotneshallen. Robert Ekren og Jeanette Sævareid har trent ungdomsgruppen. I tillegg har noen 
foreldre bistått som hjelpetrenere. Gruppen har bestått av både gutter og jenter fra 8. klasse til og 
med 10. klasse og de har hatt felles treninger. Ungdomsgruppen har deltatt i seriespill, et guttelag i 
Gutter U15 og ett lag Jenter U16. Hjemmekampene for begge lag har vært spilt i Bildøyhallen.  
 
Konklusjon: 
2019 var et godt år for basketballgruppen. Det har i flere år vært jobbet med å bygge opp 
basketball i Sotra Sportsklubb. 2019 var første år med både barnebasketlag, et guttelag i serien og 
et jentelag i serien.  
Det vil i 2020 bli jobbet med å opprettholde dagens grupper og rekruttere flere spillere. Den største 
utfordringen blir å få tak i nok trenere. 
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Friidrett- / mosjon- og Marathon 

Medlemsutvikling 

 

 Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra SK i 
 2015. Gruppen har et relativ stabilt medlemstall med 20 betalende medlemmer i 2019. 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. 
 Høsten 2019 startet vi også opp med basistrening med støtte fra turngruppen, der fokus har 
 vært styrketrening for løpere. 

Økonomi 

 Friidrettsgruppen har i 2019 gått med et overskudd på 97.025,-  
 Største årsaken til overskuddet er inntekter fra Straumemila, som friidrettsgruppen har 
 ansvar for. Straumemila har de siste årene vokst fra 300 deltakere i 2017 til 622 deltakere i 
 2019, og vi har fortsatt mål om å øke antall deltakere de nærmeste årene. 
 
 
  

FRIIDRETT 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 år 0   0     0 
6-12 år 0   0 0 0 0 
13-19 år 11   8 4 0 0 
20-25 år 0   1 1 1 1 
over 26 år 8   11 12 20 19 

            
SUM       17 21 20 
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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 2019 hatt to dugnader der i 
 forbindelse med Straumemila, og i etterkant av stort regnskyll. 
 
 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 2020 ha Bergen City Marathon som sitt største mål. 
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Boksing 

Ledergruppen for boksing i 2019 har vært; 

Glenn Bjærum Leder 

Michael Oddbjørn Bach Nestleder, Økonomiansvarlig 

Bjørn-Tore Helle Styremedlem 

Henrik Aasen Trenerrepresentant 

Jan Erling Olsen Dommeransvarlig /vara 

 
 

Medlemsutvikling 

BOKSING 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 år 1   0 0 0 0 
6-12 år 1   4 1 11 0 
13-19 år 6   7 5 19 23 
20-25 år 7   6 2 2 0 
over 26 år 11   13 11 9 9 
             
  25 0 30 19 41 32 

Utvikling i gruppen har gått litt tilbake i 2019, men dette skyldes i hovedsak et barneparti i 
2018 som bare delvis «tilhørte» bokserne.  

Økonomi 

Samlede inntekter i boksegruppen er på 80.739,- . Av dette har gruppen et overskudd på kr. 
37.825,- og har generelt en god økonomi med god kontroll. 
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Gruppen har avholdt 3 trenings stevner med god deltakelse og publikums oppmøte. 
Det er avholdt 2 og deltatt på 2 Addidas diplom bokse serie stevner. 
Det har vært deltakelse på 2 nasjonale stevner. 
 
Gruppen har 1 dommer på nasjonalt nivå og 3 på krets.1 person som har forbundsdommer 
kompetanse. 
 
Boksergruppen har fortløpende rekruttering gjennom året, og har generelt høyt fokus på 
nyrekruttering. 

 

KAFÈ 

Kafeen vår i Sotra Arena er et viktig tilskudd til både økonomi, sosialt treffsted og ikke minst 
sunt kosthold i hallen. 

Etter at kjøkkenet i Turnhallen stod ferdig i 
januar har også catering delen tatt seg kraftig 
opp.  
Det er først og fremst aktiviteten under 
messene og de store cupene at overskuddet 
blir generert.  

Kafeen fikk et overskudd i 2019 på kr. 
157.102,- etter fordeling av inntekter til 
gruppene på ca. 300.000,  og gir dermed et 
betydelig bidrag til drift av klubben. 
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SSK-bussene 

Sotra Sportsklubb har hatt egene busser i snart 3 år, og bruken av bussene både til egen 
kjøring og til utleie er sterkt voksende. 
 

Vår største buss har 53 seter og 
minibussen har 16 seter. Med 
bussene har klubben anledning til å 
tilby en sikker, rimelig og ikke minst 
sosial transport for våre lag og 
medlemmer. 

Bussdriften ga et overskudd i 2019 
på kr. 77.011,- i tillegg til at vi har 
operert med svært lave kostnader for 
våre lag som har benyttet bussene. 

Sotra SK360° 

Våren 2019 introduserte vi klubbens nye konsept for aktivitet etter skoletid;  

 
Konseptet er inndelt i 3 aldersgrupper; 

ü AKTIVITET 2.-4. klasse 
På Aktivitet vil hovedfokuset være høy aktivitet og moro i idrett, lek og spill. 
 

ü BASIC  5.-6. klasse 
På Basic vil vi ha fokus på allsidighet og glede i aktivitet, men barna får velge en idrett ut i fra 
interesse. 
 

ü AKADEMI  7.-10.klasse 
På Akademi vil vi ha fokus på å spisse individuelle ferdigheter i din idrett, fremme eierskap til 
egen utvikling og skape idrettsglede 
 

Vi tilbyr ungdommene idrettsaktivitet, lek og moro, leksehjelp, transport og mat – Full pakke! 
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AKTIVITETER 

Aktivitetsnivået i 2019 har vært moderat i forhold til tidligere år, noe som bl.a. skyldes at det 
i 2019 ikke var OTD (oljemesse) og heller ingen store landskamper (håndball). Turn har 
derimot hatt et ekstra stort arrangementsår pga. nye turnhallen.  
I tillegg til seriespill i alle idrettene samt gull- og stjerneserien har vi gjennomført; 

- Straumemila 
- Innecup 
- Regionsmesterskap i beach-håndball 
- Aktivitetsdag for barn og unge. 
- Åpen Hall hver søndag fra 10:00 til 13:00 

Messer 

I 2019 har det vært arrangert 3 messer.  

Messene er den viktigste inntektskilde 
for klubben, og i 2019 var nettoinntekt 
på messene 3,4 mill. 
 
Messevirksomheten regnes nå som 
kommersiell virksomhet, noe som gjør 
at klubben må skatte av inntektene.  

Båt- og Bilmesse er Sotra 
Sportsklubb sine «egne» messer 
hvor klubben håndterer alt fra salg 
av stands, markedsføring og 
gjennomføring av messen. 

Olje- og Boligmessen eies og 
driftes av andre. Sotra 
Sportsklubb leie ut hallene 
og bistår også med f.eks. 
trafikkvakter mot betaling. 

Inntektene fra messene 
varierer dermed mye.  

For våren 2020 planlegges 
en helt ny messe – 
HAVEXPO – en messe for 
havbruksnæringen. 
Dette er en messen som 
eies sammen med Aqkva 
AS, og som gjør at klubben 
har en betydelig større fortjeneste enn f.eks. oljemessen 

. 

  

- Bilmessen 
- Båtmessen Dra til Sjøs 
- Boligmesse 

 
De glade messe-arrangørene i 
Sotra Sportsklubb. 
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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 

Turnhallen, 5`er banene og Aktivitetsparken ved fotballhallen stod ferdig ved årsskiftet 
2018/2019. Vi har dermed hatt det første reelle driftsåret av hele det nye anlegget vårt. 

Det er ikke til å legge skjul på at det har blitt høyere driftskostnader enn budsjettert. Vi har 
nå et strømforbruk som koster oss nesten 1 mill pr. år. 

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. 
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ØKONOMI 

Klubbens regnskaper føres av Regnskapshuset SR1 på Straume. 

Regnskapet for 2019 viser et driftsoverskudd på kr. 200.588,- og et samlet underskudd etter 
finans- og skattekostnad på kr. -949.788,-  

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 skal gjenspeile en sunn drift, og for Sotra SK sin del betyr dette at årene hvor 
klubben ikke arrangerer OTD, oljemessen (2.hvert år) så kan et underskudd forsvares mot 
tilsvarende overskudd i arrangementsårene. 
I 2018 arrangerte klubben 4 messer inkl. OTD og hadde et overskudd på kr. 267.453,- etter 
skatt- og finanskostnader, men vi i 2019 var uten OTD og følgelig et år som klubben kan 
tillate seg et underskudd.  
 

De største enkeltårsakene til underskuddet er; 

- Høyere drifts- og finanskostnader på bygg og anlegg enn budsjettert. 
- Svikt i de samlede sponsorinntektene (klubb og fotballgruppen) 
- Første året i 2.divisjon fotball menn 

Styret foreslår at årets underskudd belastes klubbens frie egenkapital. 
 
Styret anser klubbens økonomi som fortsatt solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt 
drift. Regnskapet er satt opp under denne forutsetning. 

I mars 2020 ble hele kloden inkl. Norge rammet av corona-pandemien. Pr. i dag vet vi 
at landet står overfor en økonomisk krise uten at vi kan se rekkevidden og omfanget. 
Krisen har også truffet idretten og Sotra Sportsklubb, og den vil påvirke både 
aktiviteten og økonomien vesentlig.  

Styret har tatt nødvendige grep og var tidlig ute med å bl.a. permittere alle ansatte for 
å sikre klubbens likviditet, egenkapital og fortsatt drift i 2020. 

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. 
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Driftsresultater 2019 pr. avdeling 

 

 Hovedstyret Fotball Håndball 

 Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett 
INNTEKTER  kr    4 565 768   kr    3 060 427   kr    4 140 324   kr    4 488 149   kr    2 727 815   kr    2 524 715  
AKTIVITETSKOST  kr        -79 211   kr                   -     kr  -1 730 857   kr  -1 705 776   kr  -1 225 350   kr  -1 009 996  
DRIFTSKOSTNADER  kr  -3 806 714   kr  -3 069 871   kr  -3 107 034   kr  -3 100 668   kr  -1 649 777   kr  -1 649 777  
FINANS  kr      -625 869   kr      -300 000   kr          -4 860     kr          -4 329    
RESULTAT  kr         53 974   kr      -309 444   kr      -702 427   kr      -318 295   kr      -151 641   kr      -135 058  

       
  Basketball  Turn Boksing 

 Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett 
INNTEKTER  kr         84 441   kr         71 610   kr    5 297 091  5076173  kr         80 739  94865 
AKTIVITETSKOST  kr          -5 852   kr        -31 500   kr  -1 817 558  -892004  kr        -20 719  -26000 
DRIFTSKOSTNADER  kr        -13 700   kr        -16 500   kr  -3 778 743  -4068552  kr        -22 195  -59000 
FINANS             
RESULTAT  kr         64 889   kr         23 610   kr      -299 210   kr       115 617   kr         37 825   kr            9 865  

       
 Friidrett  Arrangement *   Anlegg  

 Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett 
INNTEKTER  kr       194 120  205965  kr    6 066 687  6173003  kr    3 945 263  4182694 
AKTIVITETKOST  kr        -57 816  -79996  kr  -1 392 135  -893000  kr          -9 031  0 
DRIFTSKOSTNADER  kr        -39 279  -46896  kr  -1 432 927  -2138117  kr  -3 974 945  -3491144 
FINANS          kr      -353 652  -300000 
RESULTAT  kr         97 025   kr         79 073   kr    3 241 625   kr    3 141 886   kr      -392 365   kr       391 550  

       
  Kafè   SSK 360   Turbuss  

 Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett 
INNTEKTER  kr    4 038 657   kr    3 488 000   kr       868 722   kr    1 149 504   kr    1 752 696  1500000 
AKTIVITETSKOST  kr  -2 169 630   kr  -1 813 760   kr      -104 416   kr      -220 000    0 
DRIFTSKOSTNADER  kr  -1 662 085   kr  -1 258 356   kr      -761 259   kr      -918 827   kr  -1 675 685  -1531166 
FINANS  kr        -49 840            
RESULTAT  kr       157 102   kr       415 884   kr            3 047   kr         10 677   kr         77 011   kr        -31 166  

 

· Arrangement har overført 3,3 mill av inntektene til fordeling på idrettene + anlegg. 
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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 å være på et moderat nivå sammenlignet med 
andre klubber, og har ikke økt siste 4 årene. 

Turngruppens kontingenter ble redusert med i snitt 20% i 2019. 

Dette gjelder også for klubbens tilrettelagte lag. 

Forslag til endring av kontingent/medlemsavgift henger sammen med klubbens nye 
medlemssystem som er tilpasset NIF sine krav. I det nye systemet må bl.a. rabattsystemet 
bygges om fra søskenrabatt til familierabatt. 

 

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!  
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TROND MOHN 

Det finnes neppe noen som kan sidestilles 
med Trond Mohn og hans 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 
turnhallen! 

Vi vet at Trond Mohn setter dugnadsånden 
høyt.  
Derfor er det ekstra kjekt at Sotra 
Sportsklubb med trygghet kan kalles en 
dugnadsbasert klubb.  
Våre medlemmer stiller opp på dugnad 
både på anleggsdrift, messer, kamper og 
treninger. 

Sotra SK sender en STOR takk til Trond 
Mohn for at han er den han er! 

 

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 

 

… og disse personene utfører mange hundre dugnadstimer hver – hvert eneste 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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Î»«´¬¿¬®»¹²µ¿°

Ü®·º¬·²²¬»µ¬»® ±¹ óµ±¬²¿¼»® Ò±¬» îðïç îðïè

Ü®·º¬·²²¬»µ¬»®
Í°±²±®·²²¬»µ¬»® ï êìë ìçï ï ðïí ééï
Õ·±µ ±¹ ¿«¬±³¿¬»® ì îëî ìêí í êçï ïçé
Ü®·º¬¬·´µ«¼¼ Ú¶»´´ Õ±³³«²» çî ííê ð
Ù®¿®±¬³·¼´»® êðì ïèì êéç ðìè
ß²¼®» ±ºº»²¬´·¹» ¬·´µ«¼¼ ï çêì ìéí ï èéî îìï
ß²¼®» ·²²¬»µ¬»® ê íçð ííí ê êêí ëíî
Ô»·»·²²¬»µ¬»® é íìê íêì é ïïï ìèê
Ü«¹²¿¼·²²¬»µ¬»® ï íðê èèé î ðêé îëï
Ý«° ±¹ ¿µ¬·ª·¬»¬·²²¬»µ¬»® î èîë ëðé ï ëíì ðçï
Ó»¼´»³µ±²¬·²¹»²¬ ë ðìî ìëð ì èìç ìïç
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Beretning fra Kontrollkomiteen i Sotra Sportsklubb 
Til årsmøtet torsdag 26. mars 2020 

Komiteens medlemmer i perioden 
Knut Hesjedal og Kurt Midttun 

Innledning 
Komiteens har basert sitt arbeid på SJEKKLISTE FOR KONTROLLKOMITE, hentet fra NIFs hjemmeside. 
Komiteens arbeid er begrenset til å kontrollere Hovedstyrets arbeid og beslutninger og går f.eks. ikke 
inn i undergruppenes arbeid. 

Kontrollkomiteens oppgave 
Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at klubben forvalter sine midler på en god måte og har 
gode rutiner for økonomioppfølging og internkontroll. 

Rapport 
Hovedkonklusjonen er at styret ikke har hatt god nok kontroll på økonomien i 2019. Forrige årsmøte 
godkjente et budsjett med et overskudd på 178 tusen kroner, regnskapet viser at vi ender opp med 
et underskudd på 950 tusen kroner. Fra møtereferatene til Hovedstyret, fremkommer det ikke noen 
beslutning som vesentlig endrer på årsmøtets budsjettvedtak, og vår konklusjon er derfor at 
underskuddet oppstår som en følge av for dårlig kontroll med kostnader og inntekter. 

Alle styremøtene har et punkt med økonomirapport, og det fremkommer ganske tidlig en prognose 
som peker mot underskudd. Sent på høsten ble det satt inn konkrete tiltak for å begrense 
underskuddet, men tiltakene var åpenbart ikke tilstrekkelige, eventuelt at de ikke ble etterlevd. 

Konklusjonen er at styrets rutiner for økonomioppfølging ikke er gode nok. De fanger ikke opp 
negative tendenser i tilstrekkelig grad. Styret klarer derfor ikke å korrigere avvik tidlig nok. 

Kontrollkomiteens anbefaling er at styret setter i verk konkrete tiltak som forsterker den løpende 
kontrollen med økonomien. Alle undergrupper/avdelinger må gjøres ansvarlig for å korrigere egne 
budsjettavvik. 



SAK 11 – Fastsetting av kontingent 

 

Klubbens kontingentsats er kr. 550,- pr. år 

Styret foreslår å la denne stå uendret. 

 

 

Styret informerer om at Søskenrabatt nå heter Familiekontingent. Det er bytte av medlemssystem 
som gjør at denne endringen skjer. 

Rabatten vil fremdeles være kr. 100,- for 2 søsken, men rabatten øker til kr. 550,- f.o.m. søsken nr. 3. 



BUDSJETT SOTRA SPORTSKLUBB 2020
    

Basket Håndball Fotball Boksing Friidrett Turn HU/FU
Sponsor-/provisjons 16 497 444 883 1 588 553 16 497 66 497 154 688 0
Off.tilskudd 20 231 415 593 596 512 20 809 11 560 502 295 20 000
Kontingent 25 000 860 000 1 200 000 40 000 20 000 2 400 000 75 400
Salgsinntekter 0 0 87 000 0 0 0 0
Messer fordelt 26 459 543 541 780 159 27 215 15 119 317 507 0
Andre inntekter 0 694 000 790 000 0 60 000 1 460 000 0

SUM inntekter 88 186 2 958 018 5 042 224 104 520 173 176 4 834 490 95 400

Kamper, cuper, trening -5 000 -932 000 -1 250 000 -20 000 -15 000 -350 000 -19 000
Materiell og utstyr -26 500 -235 000 -270 000 -6 000 -10 000 -350 000 0
Andre kostnader 0 -118 000 0 -15 000 -35 000 -400 000 0

SUM aktivitets kostnader -31 500 -1 285 000 -1 520 000 -41 000 -60 000 -1 100 000 -19 000

DRIFTSRESULTAT 56 686 1 673 018 3 522 224 63 520 113 176 3 734 490 76 400

Personalkostnader -10 000 -992 881 -2 960 789 -10 000 -12 000 -3 140 258 -68 460
Krets/forbund -6 500 -479 000 -337 400 -4 000 -5 275 -170 000 -1 600
Drift og vedlikehold 0 -28 000 -20 000 0 -10 000 -50 000 0
Leie utstyr, maskiner m.m. 0
Kontor  IT 0 -10 000 -15 000 0 0 0 -6 000
Andre kostnader 0 -161 000 -128 000 -45 000 -8 400 -360 000 0

SUM driftskostnader -16 500 -1 670 881 -3 461 189 -59 000 -35 675 -3 720 258 -76 060

Finans 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT 40 186 2 136 61 035 4 520 77 501 14 233 340



BUDSJETT SOTRA SPORTSKLUBB 2020
  

Hovedstyre SFO KIOSK Turbuss Anlegg Arrangement Sotra SK
Sponsor-/provisjons 200 000 0 0 0 0 0 2 487 615
Off.tilskudd 567 000 0 0 0 756 000 0 2 910 000
Kontingent 0 1 232 000 0 0 0 0 5 852 400
Salgsinntekter 0 0 4 358 000 1 700 000 0 4 211 000 10 356 000
Messer fordelt 1 710 000 2 280 000 5 700 000
Andre inntekter 500 000 -82 500 0 150 000 2 440 000 300 000 6 311 500

0
SUM inntekter 2 977 000 1 149 500 4 358 000 1 850 000 5 476 000 4 511 000 33 617 515

Kamper, cuper, trening 0 -120 000 0 0 0 0 -2 711 000
Materiell og utstyr -10 000 -40 000 0 0 0 0 -947 500
Andre kostnader 0 -60 000 -2 353 320 0 0 -2 050 000 -5 031 320

0
SUM aktivitets kostnader -10 000 -220 000 -2 353 320 0 0 -2 050 000 -8 689 820

DRIFTSRESULTAT 2 967 000 929 500 2 004 680 1 850 000 5 476 000 2 461 000 24 927 695

Personalkostnader -1 727 737 -798 820 -1 563 994 -511 168 -1 604 728 -1 123 569 -14 524 403
Krets/forbund 0 0 0 0 0 0 -1 003 775
Drift og vedlikehold -35 000 -100 000 -156 500 -480 000 -1 900 000 -155 000 -2 934 500
Leie utstyr, maskiner m.m. -285 000 0 -190 000 -315 000 -790 000
Kontor  IT -76 500 -20 000 -6 000 0 -47 000 0 -180 500
Andre kostnader -960 000 0 -8 000 -530 000 -1 046 000 -820 000 -4 066 400

0
SUM driftskostnader -3 084 237 -918 820 -1 734 494 -1 711 168 -4 597 728 -2 413 569 -23 499 578

Finans 0 0 -30 000 0 -850 000 0 -880 000

RESULTAT -117 237 10 680 240 186 138 832 28 272 47 431 548 116
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