ÅRSMELDING 2020 SOLID FOTBALL

ORGANISASJON
Fotballstyret 2020:
Leiar:
Nestleiar/leiar ungdomsgruppa:
Medlem
:
Rein Glede-gruppa:
Økonomiansvarleg:
Kasserar:
Kvalitetsklubb:
Fiks Ansvarleg:
Ungdomsrepresentant:

Torleif Værøy
Grethe Fadnes
Stig Ørjan Heimro
Heidi Gundersen
Holger Peitisch
Geir Åge Naustvik
Maren Therese Mettälä-Larsson
Roger Hansen
Levent Smaqiki

Sportslig utvalg
Leder
Andre Valvatne
Steinar Koppang
Trygve Kvarven
Dagfinn Kolbjørnsen
Jarle Valvatne
Patric Mettälä
Marius Monsrud

Maren Mettälä
Leder (Fra høst)
Utdanningsansvarlig/ Trenerveileder
Trenerveileder
Medlem
Medlem
Jenter/ Dame ansvarlig
Herre senior

Ungdomstyret
Grethe Fadnes
Line Marie Hansen
Lise Karin Aarre
Katrine Borgenvik
Leif Ottar Heimro
Sondre Selle
Leif Leknesund
Heidi Gundersen

Ungdomsleiar
Dommaransvarleg
Fair Play-ansvarleg
Serieturnering
Sponsorarbeid
Innkjøp, materialforvalter
Innkjøp, materialforvalter
Rein Glede / dugnadskoordinator / banefordeling

Fair play utvalg
Lise Karin Aarre
Anne Mari Vestvik Matre
Monica Saue

Fair Play ansvarleg
Medlem
Medlem

Medlemstall
Årstrinn
Gutar
Jenter
Totalt

Fordeling IL Solid Fotballgruppa pr. 31.12.20
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26 år og eldre
0
97
35
2
0
65
20
4
0
162
55
6

56
24
80

Totalt
190
113
303

Årstrinn
Gutar
Jenter
Totalt

Fordeling IL Solid Fotballgruppa pr. 31.12.19
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26 år og eldre
0
104
46
12
0
58
32
2
0
162
78
14

43
26
69

Totalt
205
118
323

Årstrinn
Gutar
Jenter
Totalt

Fordeling IL Solid Fotballgruppa pr. 31.12.18
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26 år og eldre
0
111
43
14
0
64
42
3
0
175
85
17

56
29
85

Totalt
224
138
362

Årstrinn
Gutar
Jenter
Totalt

Fordeling IL Solid Fotballgruppa pr. 31.12.18
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26 år og eldre
0
113
50
13
0
82
45
7
0
195
95
20

56
43
99

Totalt
232
177
409

Lag
Solid fotball hadde i året 2020 påmeldt 16 lag påmeldt til serieordningen til fotballkretsene
Hordaland og Rogaland. Av disse var det 5 jentelag.

Rapport
På vårt årlige arbeidsmøte i januar bestemte vi oss for at 2020 skulle bli et år der vi virkelig satte
søkelyset på ungdomsfotballen. Vi satte av 120.000, - i budsjettet for at vi skulle fokusere på
ungdommene i klubben. Vi hadde planer om turer til Bergen og Brann. Vi skulle gjennomføre
treningsleirer, Stavangertur og andre sosiale arrangement for at flest mulig av klubbens ungdommer
skulle trives og ha det godt både på og utenfor banen.
På grunn av koronaviruset måtte vi dessverre legge det meste av disse tiltakene på is.
Vi fikk gjennomført et flott seminar i Solidhuset. Overordnet tema var «Forebygge frafall - fokus på
trygghet, trivsel og tilhørighet». Ildsjeler fra alle klubber i distriktet var invitert.
Det var lagt opp til et fullspekket program. Katrine Lund Bjørnsen fra NFF Hordaland hadde et
energisk innlegg om "Lagleiers oppgaver". Inger Berit Hagen fra Stord CISV holdt et interessant
innlegg om hvordan de som fredsorganisasjon jobber med ungdom og hvilke verktøy de bruker for å
skape trygghet, trivsel og tilhørighet. Tidligere toppspiller og nåværende sportslig leder og trener hos
Austevoll, Trond Fredrik Ludviksen holdt et interessant innlegg om viktigheten av å skape bånd i
gruppa. Her var det mange gode teorier på hvordan en kan få mest mulig ut av gruppa.
Mange engasjerte personer i fotballfamilien som engasjert delte både gode og mindre gode
erfaringer.
Kvelden ble avsluttet med Roger Finjord sitt innlegg "Jakten på det gode laget".
Vi er takknemlig for alle som stilte opp med innlegg og ikke minst alle som kom fra så mange klubber
i distriktet. Tusen takk til primus motor Grethe Fadnes som har satt i sammen denne fantastiske
kvelden.

12 mars, ble all aktivitet i Solid stoppet. All aktivitet frem til 7 mai ble avlyst.
Pandemi og usikkerhet har utfordret oss på mange områder som organisasjon. Heldigvis fikk vi fra 7.
Mai dispensasjon fra avstandsreglene, og kunne fortsette treninger og kamper for aldersbestemt
fotball.
Styret vil rette en spesiell takk til trenere og lagledere som har laget til alternative treninger og
samlinger, innenfor smittevernreglene. Trenere, foreldre og frivillige over hele linjen har gjort en
fantastisk innsats for at vi skal kunne tilby fotballaktivitet for våre barn og unge.
Det er mange møteplasser og arrangement som er viktige for klubben. Viktige motivasjonsfaktorer
for spillere, trenere og frivillige. Et slikt arrangement er vår årlige Eat Move Sleep cup som knytter
klubben sammen og hvor vi jobber sammen mot et felles mål. De årlige sommercupene som
Danacup, Norway Cup, Etne cup, Voss cup er også viktige motivasjonsfaktorer.
Disse kunne vi dessverre ikke gjennomføre i 2020.

Andre arrangement som trener og oppmannsmøter, foreldremøter, klubbkonferanser er også viktige
for klubben. Det er på disse møteplassene vi får diskutert klubbens utvikling og hvor vi får engasjert
frivillige. Slike møteplasser ble sterkt redusert i 2020. Dette har ført til at vi har vært nødt til å bruke
lenger tid på noen oppgaver og avgjørelser enn vi normalt ville gjort.
Solidaviso
Solidaviso har etablert seg som en av de viktigste talerørene for Solid fotball. Her får klubben vise seg
frem og vise hele sin bredde av aktivitet. I tillegg er en av de viktigste inntektskildene til
fotballgruppen. I koronaåret 2020 har dette vært en sårt tiltrengt inntektskilde, siden vi har måtte
avlyse de fleste andre av våre arrangement. Vi er derfor glade for at den 11. utgave av Solidavisen
kunne bli gitt ut. Det er hundrevis av timer som gikk med for å få dette til. Stor takk til Grethe Fadnes,
Else Myhre og resten av redaksjonen, som år etter år sørger for å få gitt ut denne avisen.
Herrelaget
Herrelaget har ikke fått spilt kamper i 2020. De har hatt avstandsrestriksjoner på treningene.
Høsten 2020 ble Vidar Sætrevik ny herretrener. Vidar er en erfaren trener med god kunnskap om
lokalfotballen. Han er fotballfaglig dyktig, og vil bidra til å gi seniorfotballen i Solid et løft.
Koronarestriksjonene har hatt stor innvirkning på herrelaget. Når en ikke får spille kamper, og
treningene blir amputerte, sliter dette på motivasjonen. Vi vil allikevel takke Vidar og hans team for å
opprettholde treningstilbudet til denne gruppen.
Damelaget
I 2020 har vi samarbeidet med Trott og Fitjar på jente og damesiden. Dessverre fikk ikke damelaget
kamper heller, men Patric Mettälä og Nils Bjarte Sætrevik snudde seg rundt og fikk påmeldt et
juniorlag på jentesiden De gjennomførte en høstsesong uten tap, viser dette at det er mye godt å
bygge på.
Samarbeid med naboklubbene
Klubben har god kontakt med naboklubbene våre, og i 2020 fikk vi etablert en prosjektgruppe
bestående av 3 personer fra Stord, Trott og Solid. De har hatt jevnlige møter under mottoet flest
mulig, lengst mulig i egen klubb. Der vi har et ekstra fokus på frafall i ungdomstrinnene. Et nært
samarbeid med naboklubbene våre er viktig for å kunne gi et fotballtilbud til alle.
Anlegg
På anleggstiden fikk vi pusset opp Solidstova. Nytt kjøkken, nye vindu og nytt PA anlegg er på plass.
Dette har vært et viktig prosjekt for klubben. Gode møteplasser er et sentralt punkt for å skape
samhold og tilhørighet.
Heidi Gundersen og Bjørn Gundersen sto for gjennomføringen av dette prosjektet. Uten Deres
innsats ville ikke dette la seg gjennomføre.
Speaker bua ble påbegynt oppusset i 2020. Tanken er å gjøre dette til en møteplass for trenere. En
plass der de kan møtes til organiserte og uorganiserte møter. Vi håper dette vil bli en god møteplass
for trenerne. Andre Valvatne har fått med seg sportslig utvalg og gjort alt arbeidet på dugnad. Tusen
takk til Dere

E-Sport
Høsten 2020 var Solid ett av 18 lag fra Hordaland som meldte på lag til kretsmesterskapet i FIFA.
Mats Valvatne og Joar Sørensen ble valgt til å være våre representanter i dette mesterskapet. Dette
er først og fremst en sesong vi skal lære om hvordan vi skal arrangere og organisere FIFA i vår klubb.
Til neste år satser vi på å arrangere et klubbmesterskap som skal lede til klubbens representanter i
KM.

Økonomi
Økonomi

På grunn av usikkerheten rundt pandemien har det vært svært krevende å budsjettere for året 2020.
Vi har ikke fått gjennomført alle inntektsbringende aktiviteter, og vi har heller ikke fått gjennomført
aktivitet. Selv om Solid fotball har en god og sunn økonomi, er det utfordrende å styre økonomien i
en slik situasjon. Vi har heldigvis gode samarbeidspartnere som ser dette, og her kan vi fremheve
sparebanken vest som tildelte oss 140.000, - i koronamidler. I tillegg til dette fikk vi tildelt 143 875,- i
koronamidler fra lotteritilsynet i forbindelse med at vi måtte avlyse EMS cupen. Dette gjorde at vi
gikk med et overskudd i 2020 på 194 354,46 kr. For detaljer rundt regnskap og budsjett vises det til
egne vedlegg

Vi er en god klubb med mange engasjerte trenere, foreldre og frivillige og vi er avhengige av at noen
velger å gi av sin fritid, for at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i vår bydel.
En stor takk til alle Dere som gjør nettopp dette.
Vi håper at vi snart kan møtes igjen under normale omstendigheter, der REIN GLEDE står i høysetet.

Styret
Solid Fotball

