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1. Styret og administrasjon
Styret har siden Årsmøtet 19. mars 2018 gjennomført 9 styremøter og vært aktiv i deltakelse i møter
med krets og kommunen for aktiv oppfølging av aktivitet og videre anleggsutvikling.
To saker som har vært omtalt i media har også Søreide IL vært engasjert i;
Påvirkning av nye bompengestasjoner
Søreide IL har på oppfordring fra Idrettsrådet gitt innspill til hvilken utfordring nye bompengestasjoner
vil kunne få for idrettslaget. Idrettslaget har 3 treningstimer i uken utenfor den nye bompengeringen,
håndball i Haukelandshallen og Slåtthaughallen og fotball på Varden. Det betyr at det er relativt få
medlemmer som pr. i dag er berørt. Med pågående utbygging på Søreide og en målsetning om å ha lag i
alle årsklasser vil det bli et økt behov for treningstider og med begrenset tilgang til treningsflater må det
i fremtiden forventes at flere medlemmer blir belastet med bompenger for å trene. Styret ser det derfor
som en viktig oppgave og fortsette å jobbe for realisering av 11’er-bane på Grunnane og at det bygges
gymsal i en ny ungdomsskole for å sikre tilstrekkelig med treningsflate i nærområdet.
Tilsyn i Søreidehallen
Idrettslaget har vært i flere møter med Idrettsservice i forbindelse med at Bergen Kommune ønsker å la
idrettslagene stå for tilsyn av idrettshallene i Bergen for å bidra til økt bruk og tilgjengelighet for
idrettslagene. Dette vil da bli kompensert med midler for å stimulere til økt aktivitet og for Søreide IL er
en slik kompensasjon foreslått til 250 000,-/år. Ordningen er tiltenkt å starte opp 1.april 2019. Styret
evaluerer forslaget og vurderer alternative løsninger for å ivareta en slik oppgave.
Søreide IL var representert i Hovedprosesjonen i Bergen sentrum på 17.mai, en tradisjon som ble startet
i jubileumssesongen 2017. Det var godt oppmøte og dette fremstår som samlende og god
markedsføring for idrettslaget.
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Administrasjonen av Idrettslaget har i 2018 vært drevet på dugnad hvor oppgavene er fordelt på de
forskjellige verv i styret og utvalg.
2. Utvalg
a) Håndball
I håndballen hadde vi ved utgangen av 2018 204 medlemmer. Søreide IL har 18 lag påmeldt i serien
2018/2019 og 11 lag påmeldt i Miniturneringen høst/vår 2018, i tillegg til bred deltakelse i cuper i og
utenfor fylket.
Fra og med høst 2015 har det vært kamparrangementer i Søreidehallen, noe som er positivt for våre
spillere som endelig fikk spille kamper i egen hall. Vi har i løpet av 2018 arrangert 2 runder med
miniturnering og hatt 15 arrangementer med ordinære serierunder. Dette er en god inntektskilde for
håndballgruppen. Arrangementene, spesielt miniturneringene, krever mye forberedelse og ville ikke
vært mulig å gjennomføre uten strålende dugnadsinnsats fra frivillige lagledere og foreldre.
Tilbakemeldingene er gode og vi kan være stolte av å invitere andre lag til hallen vår.
Håndballen rekrutterte i 2016 egne dommere fra sitt eldste lag jenter 2001. Disse har i 2017 tatt
dommer 1 kurs, og klubben hadde ved utgangen av 2017 totalt 6 dommere. I mars 2018 er det arrangert
nytt dommerkurs for 22 jenter. Vi har nå ha hele 20 dommere i klubben og 8 jenter fra 2001-kullet som
har tatt dommer 1 kurs. Flere av de yngre vil ta dette i løpet av 2019. Regionen satser på
dommerutvikling av yngre dommere, og flere av dommerne fra Søreide IL er med i egne
utviklingsgrupper. To J-01 dommere ble i vår 2018 tatt ut til å dømme fylkesfinaler på Stord.
Dette er en viktig del av dommerutviklingsarbeidet til klubben. Tilbakemelding fra region vest er at det
er et skrikende behov for dommere, det ser vi også på våre dommere som blir tildelt mange
dommeroppdrag. Klubben har nå et antall dommere som gjør at vi slipper bøter fra regionen.
Håndballgruppen jobber med å få rekruttere noen flere medlemmer i håndballutvalget slik at vi sikrer
kontinuitet etter hvert som dagens medlemmer takker av.
Vi takker Heidi Eriksen som går ut av håndballutvalget etter lang og tro tjeneste. Stine Folkestad overtar
som arrangementsansvarlig
Jan-Fredrik Carlsen blir hallansvarlig
Iselin Guldbrandsøy blir ansvarlig for digital marketing
Birte Berg-Olsen og Mona Misje tar ansvar for i første omgang å oppdatere Håndbok for håndball. Det vil
etter hvert også jobbes videre med oppdatering av arrangementshåndbok og Sportsplan
Gunhild Sundal fortsetter som regionkontakt, Lene Dahle som medlemsansvarlig, Øystein Hannevig som
utstyrsansvarlig, Lars Angell som dommerkontakt, Birte Berg-Olsen som rekrutteringsansvarlig og
Thomas Myrvold som leder av håndballutvalget.
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En annen viktig oppgave er arbeidet med å skaffe Søreide IL treningstid i hall hvor det er tillatt med
klister. Dette blir svært viktig fremover ettersom vi får flere lag som skal spille med klister. Per i dag har
vi en time i Haukelandhallen på onsdager.
Håndball har nå tilgjengelig 3 timer med klistertrening i andre haller. Dette vil det jobbes med videre i
fremtiden, slik at vi kan beholde lag og spillere også i de eldste årsklassene.
b) Fotball
Aktivitetsnivået i fotballen på Søreide har vært høy gjennom hele sesongen 2018. I seriespillet var det
ved sesongstart påmeldt hele 37 lag, fordelt på barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball.
Fordelingen var slik:
- Barnefotballen, 9 jentelag og 19 guttelag (totalt 28 lag)
- Ungdomsfotballen, 4 jentelag og 4 guttelag (totalt 8 lag)
- Voksenlag, 0 damelag og 1 herrelag (totalt 1 lag)
I tillegg deltok vi i Stjerneserien for spillere med funksjonsnedsettelse med 1 lag.
Våre lyseblå drakter er å se "overalt" i små og større barne- og ungdomsturneringer både lokalt i Bergen,
det øvrige Hordaland og sågar i utlandet under Dana Cup.
Totalt var det ved årsskiftet 385 medlemmer i fotballen i klubben.
Søreide IL er en foreldredrevet klubb, hvor det meste av tiden går med til å gjennomføre trenings- og
kamp-aktiviteter. Likevel er det flere som opp igjennom årene i tillegg har klart å sette av tid til skolering
i form av trenerkurs og lederkurs. Dette applauderer vi. Flere av våre foreldretrenere har gjennomført
moduler under Grasrottreneren (tidligere C-lisens). Flere har representert klubben på ulike møter og
konferanser gjennom året. Flere i styret har i tillegg gjennomført Fotballeder 1 (FL1), i tillegg til nestleder
Cecilie Holm som tidligere har fullført alle 4 nivåer for lederkurs innen norsk fotball med
gjennomføringen av FL4.
Vår rekrutteringsdommer Sindre Santi har i løpet av sesongen dømt 24 seriekamper i ungdomsfotballen
og har utviklet seg til å bli en meget solid kampleder. Vi håper Sindre fortsetter med dømmingen og
fortsatt lykkes godt i sin dommergjerning. Sørg for å bruke Sindre i kamper utover i sesongen! Bruk også
våre klubbdommere som er presentert i egen oversikt på klubbens nettsider.
Vi minner om at klubben dekker alle kostnader ved trenerutdanning, lederutdanning og dommerkursing.
Vi håper flere foresatte og barn/ungdom er interessert i slik skolering. Ta kontakt på
fotball@soreideil.no om du er interessert i dette.
Trond Pettersen har også for sesongen 2019 påtatt seg oppgaven som trenerveileder i klubben. Dette vil
være en positiv støtte for de av våre trenere/lagledere som ønsker videre utvikling i sine roller. I løpet av
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våren og høsten vil han spesielt fokusere på lagene som sender spillere til sonetiltak, men også delta i
trenerforum/-samlinger når disse blir gjennomført.
Fotballens største utfordring er fremdeles frafallet som skjer på guttesiden fra 13-14 års alder. De beste
spillerne i denne aldersgruppen søker seg til andre klubber bl.a. for å sikre egen utvikling. I andre enden
slutter gjerne de som ikke har så stor interesse for fotballen eller mangler den ønskede sportslige
utviklingen. Konsekvensen er at det blir for få spillere igjen i treningsgruppene til at lagene består. Selv
utstrakt hospitering fra yngre lag har hittil ikke klart å motvirke at ungdomslagene på guttesiden går i
oppløsning ved overgang til ungdomsskole-alder.
For å motvirke unødig frafall er det vinteren 2019 gitt noe økonomisk støtte til ungdoms- og
seniorlagene for å muliggjøre trening innendørs en gang i uken. I tillegg har styret besluttet å stille
midler til disposisjon til å dekke ekstern trener for lag fra 12 år og oppover. Dette delfinansieres av at
treningsavgiften pr. medlem på disse lagene økes med kr. 250.- Det øvrige dekkes av klubben. Dette er
inntatt i budsjettet for 2019.
I forkant av sesongen 2019 har vi innledet et samarbeid med SK Brann. Samarbeidet går ut på at våre
mest lovende gutter f. 2006 hospiterer med Branns 14-årslag som spiller i Nasjonal serie. Søreide får
tilgang til Branns trenerteam og vil ha egne treningsøkter under ledelse av Branntrener David Eklund
utover i sesongen. Om våre kommende årganger har tilsvarende gode kandidater til hospitering i SKB vil
samarbeidet kunne videreføres.
Søreide IL Fotball har i tillegg deltatt i utviklingen av Kniksenakademiet som har oppstart i løpet av
våren. Hovedansvaret for gjennomføringen ligger hos FK Fyllingsdalen og Fana Fotball. For Søreides del
blir dette nå i første runde et tilbud for de mest lovende guttene f. 2007.
Vi har ikke opplevd samme type frafallsproblematikk på jentesiden i klubben. Fokus på å bygge et godt
og positivt treningsmiljø, samt lojalitet til 50%-regelen om spilletid i kamp tror vi er grunnen til at vi
lykkes godt på jentesiden. Det bør være til inspirasjon og etterfølgelse for både de øvrige gutte- og
jentelagene i klubben. For første gang har vi meldt på et damelag i seriespillet og det blir spennende å
følge våre Søreide-jenter i 5. divisjon utover våren.
I 2019 er spillformene som i noen år har vært et pilotprosjekt videreført i NFF Hordaland. Dette
innebærer bl.a. at de yngste skal spille 3'er-fotball på små mål og uten keeper. Begrunnelsen er at alle
skal involveres i spillet og få mange ballberøringer. Fra barna er 8 år skal det spilles 5'er fotball (med
keeper), 10-åringene skal spille 7'er, 12-åringene skal spille 9'er (med offside) og fra 14 år spilles det
11'er-fotball. Dette er en spennende omlegging for både spillere og trenere.
Fotballen satser for øvrig helhjertet på å legge sine rutiner opp slik at vi kan oppnå sertifisering som
kvalitetsklubb. Så vil tiden vise om kravene kan innfris.
Fotballutvalget forsøkes utvidet i løpet av kommende sesong. Møtehyppigheten har dessverre vært for
lav forrige sesong og det trengs flere personer som involverer seg for at flere aktiviteter og oppgaver
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skal kunne gjennomføres. Ambisjonsnivået må justeres etter det antall personer som engasjerer seg i
ulike oppgaver til enhver tid. Vi takker alle som har bidratt inn mot fotballen gjennom sesongen og
håper flere vil melde seg til tjeneste.
Styret ønsker videre å takke alle involverte i fotballen for innsatsen i 2018 - det være seg lagledere og
trenere, spillere og øvrige ressurspersoner - og ønsker alle lykke til med sesongen 2019.
c) Innebandy
Innebandygruppen telte ved utgangen av 2018 rundt 120 medlemmer. Dette er omtrent de samme som
året før. Vi startet med innebandy på Søreide i 2014. Da talte vi 40 medlemmer. Siden den gangen har
det vært en formidabel økning av i antall medlemmer, men de to siste årene kan det se ut til en
foreløpig stabilisering av medlemsmassen. Det er viktig å balansere ønsket om økt medlemsmasse med
muligheter for tilgang til treningstider i idrettshaller – enten i Søreidehallen eller andre haller det er
mulig å få innpass i. Medlemmene per desember 2018 er fordelt på følgende lag:
•
•
•
•
•
•
•
•

1-4 klasse
5-7 klasse
Ungdom (ungdomsskole)
Søreide A, herrer
Søreide B, herrer
U-20, grunnspill (deltok ikke i sesongen 2017/2018)
Søreide damer
Mosjonslag

Vi har etablert en dyktig og entusiastisk innebandygruppe med leder, økonomi-, utstyrs- og sportslig
ansvarlig. Totalt teller innebandygruppen ca. 22 trenere og lagledere. I tillegg har vi en stor
foreldregruppe som bidrar. Vi har hele fire (av åtte) representanter i Hordaland Bandykrets sitt styre.
Innebandygruppen har arrangert to innebandyturneringer/minirunder i Søreidehallen i løpet av 2018, i
januar og oktober. Dette er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset barne- og ungdomsspillere.
Arrangementene i egen hall var svært vellykkede, med rundt 30 påmeldte lag per turnering.
Minirundene krever stor arbeidsinnsats og ville ikke vært mulig å gjennomføre uten strålende
dugnadsinnsats fra frivillige lagledere og foreldre. Tilbakemeldingene er gode og det er svært kjekt å
kunne invitere andre lag til hallen vår. Barne- og ungdomslagene har deltatt på til sammen åtte
minirunder i 2018.
Vi har i sesongen 2017/2018 stilt med tre serielag – to herrelag (første- og andre divisjon) og ett
damelag (førstedivisjon). Lagene totalt har spilt 50 seriekamper. Halvparten av disse har vært
hjemmekamper, som betyr at vi har hatt ansvar for å stille sekretariat på 25 kamper. Her har det vært
mye kursing i sekretariatsarbeid både for foreldre og spillere. Søreide har også sendt fem nye spillere på
dommerkurs. Det betyr at vi har hatt 7 Søreide-dommere i sesongen.
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Søreide A klarte seg godt i sin første sesong i førstedivisjon. De kom på fjerdeplass i serien etter å ha
vunnet andredivisjon forrige sesong. I tillegg til A-laget har rekrutteringslaget (Søreide B) gjort en solid
innsats. De har spilt i andre divisjon og havnet til slutt på en åttendeplass på tabellen. Damelaget har
vært et samarbeid med Sædalen og havnet til slutt sist på tabellen i førstedivisjon. Med tanke på at
dette er et lag med få spillere, så er det flott at de har klart å stille fullt lag til hver kamp. Vi tenker at
innebandy fremdeles er i en oppbyggingsfase og har fokus på å bygge opp ungdommene og ha et godt
og inkluderende miljø.
Norges største innebandyturnering, Stavanger Open, gikk av stabelen helgen 28.-29. april.
Hele 174 lag var påmeldt til årets turnering (ca. 2.000 deltakere). Her deltok Søreide med spillere fra 5.
klasse og oppover. Søreide innebandy stilte med over 70 deltakere: 51 spillere og 22 supportere/
foreldre. Også fjorårets tur ble vurdert som svært vellykket og det planlegges derfor tilsvarende tur i
2019.
Den store deltakelsen fra Søreide i Stavanger Open ble også lagt merke til av presidenten i Norges
bandyforbund (Erik Hansen) som ønsket å besøke Søreide på hotellet der vi bodde. Han hadde en fin
hilsen til oss, og påpekte blant annet at Søreide ble lagt merke til fra nasjonalt hold som en klubb som
hadde god vekst i innebandy.

d) Hallidrett
I 2018 har klubben tilbudt Minitrim, Hopp og sprett og Bootcamp som alternative tilbud til klubbens tre
hovedgreiner. Minitrim og Hopp og sprett har hatt god deltakelse med nærmest fulltegnede kurs.
På grunn av liten interesse og for å frigi mer treningsflate til håndball og innebandy ble Bootcamp
besluttet nedlagt som kommersielt tilbud. Som en prøveordning har det vært tilbud gratis Bootcamp for
alle aktive, trenere og lagledere på fredager. Dette vil bli vurdert for videreføring våren 2019.
3. Anleggsutvikling
Anleggskomiteen har i 2018 jobbet med fire konkrete saker for videre utvikling av eksisterende og
etablering av nye treningsflater.
Grunnane
Idrettsseksjonen har bekreftet at det er bestilt igangsetting av planarbeid og prosjektering av 11’erbane
i Grunnane. Dette vil bli startet opp så snart det foreligger en godkjenning av ny KPA. I forslag til ny KPA
er det avsatt et område i Grunnane til 11’erbane, klubbhus og parkering. Kommunen har også bekreftet
at de vil stå for erverv av grunn. Teknisk løsning og finansiering vil bli omhandlet i plan og
prosjekteringsprosessen.
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Essobanen
Idrettsseksjonen har bestilt ferdigstillelse av kunstgressbane (7’er) på Essotomten, dette arbeidet vil
startes opp når ny barnehage på tomten bak er ferdigstilt.
Søviken
På oppdrag fra styret har anleggskomiteen startet planlegging av videreutvikling av området rundt den
eksisterende banen i Søviken og har presentert forslag til løsninger for bymiljøetaten og
idrettsseksjonen. Det er skissert etablering av 1 padeltennisbane, Tuftepark og ballbane i området
mellom eksisterende bane og gangvei. Det vil kreves en regulering for å gjennomføre tiltakene og det
hentes nå inn anbud for denne prosessen.
Gymsal på ny ungdomsskole
I forbindelse med oppstart av planarbeid for ny ungdomsskole har Søreide IL gitt høringsinnspill for å
omgjøre beslutningen om at den nye ungdomsskolen ikke skal inneholde gymsal. På ettermiddag og
kveld er kapasiteten i Søreidehallen i dag sprengt og med en forventet økt aktivitet i idrettslaget er det
et åpenbart behov for en gymsal i den nye ungdomsskolen som kan ivareta dette behovet.
Anleggskomiteen vil følge denne saken videre på politisk hold.

13. mars 2019
Styret

