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Innledning 
Os Fotball er kanskje den største leverandøren av god folkehelse og underholdning i Bjørnafjorden 
kommune. Aktivitet i klubbregi berører over 700 spillere, ca. 100 trenere/lagledere, mange foreldre, 
og et stort publikum på våre kamper og aktiviteter.  

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteter, prosjekter og øvrig arbeid i Os Fotball gjennom 2022.  

I 2022 var aktivitetsnivået tilbake til normalen etter pandemien. Klubben har gjennom året hatt mye 
aktivitet på Kuventræ, og kan se tilbake på gode sportslige resultater, stabil økonomi og fin utvikling.  

Noen av høydepunktene: 

● 3.plass for Herrelaget i Norsk Tipping-ligaen avd.1 (3.div), beste plassering på lang tid 

● Seier 6-5 mot Åsane i 1.runde NM for Herrelaget  

● 2.runde NM for Herrelaget mot Brann. Kuventræ forvandlet til stadion med 2500 tilskuere 

● Damelaget spilte i 2.div med kamper på store stadioner som SR-Bank Arena 

● God rekruttering fra egne aldersklasser til våre A-lag  

● Rekorddeltakelse på Os Kiwi Bama Cup i september 

● Gatecup 2022, stor stemning og allerede ny invitasjon til Gatecup 2023 

● Utdannet 3 B-lisens, 1 A-lisens på trenersiden og mange nye C-lisens grasrottrenere 

● Tilskudd fra Sparebank Vest til ledlys-prosjekt 

● Ferdigstilt mini-klubbhus med toalett, kiosk, tribune og klubblokale (Os Paviljongen) 

● God trivsel, stor aktivitet og voksende deltakelse på FFO og Akademiet  

● God økonomisk styring 

 

Samarbeidet mellom de ulike ungdoms- og seniorlagene fungerer bra, noe som gjør at stadig flere 
ivrige spillere får hospitere og debutere på Dame- og Herrelagene.  

Vår aktivitet er mulig takket være raus økonomisk støtte fra sponsorer (hoveddelen av 
driftsinntektene) og frivillig innsats gjennom dugnad.  

Styret ønsker å takke alle spillere i klubben for tiden dere bruker på fotballen og opplevelsene dere 
gir oss. Vi ser frem til en spennende fotballsesong i 2023 sammen med dere! 

  

Leiv Gunnar Heggland 

Styreleder, Os Fotball 
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Organisasjon 
Administrasjon og styre 

Administrasjonen har hatt god kontinuitet av nøkkelpersoner over lengre tid, noe som gjenspeiles i 
solid resultat for klubben.  

Administrasjon 2022/23: 

Navn Posisjon Ansvar 

Endre Brenne Daglig leder/Hovedtrener Os A-Lag 
(100%) 

Økonomi, sponsorer, Akademi, 
arrangement, trener A-lag  

Marius Mikkelsen FFO-leder og Media-ansvarlig  (100%) FFO, nettside, sosiale medier, arrangement 

Ørjan Sandal  FFO & Akademi-medarbeider, trener 
(100%) 

Akademi, FFO, trener G15, trener Damelag 

Zsolt Korcsmar FFO-medarbeider, trener (50%) FFO, trener G14, assistent-trener A-lag 

Lars Førde Økonomimedarbeider (20%) Økonomi 

Marita Haugland Medlems- og Frivillighetskoordinator 
(60%) 

Medlemsregister, arrangement, 
kvalitetsklubb  

Jarand Brenne Økonomimedarbeider (15%) Økonomi 

Ingar Endresen Transportansvarlig Transport 

 

Styret har hatt 6 styremøter i 2022. Styret mottar ikke lønn eller møtegodtgjørelse for sitt arbeid. 

Os Fotball styresammensetning 2022: 

Navn Posisjon Ansvar 

Leiv Gunnar Heggland Leder  Overordnet, Media 

Kine Lunde Nest-leder Sportslig jenter, Fair play 

Marita Haugland Medlem Kvalitetsklubb, Politiattester 

Marthe Kristensen Medlem Marked 

Jan Frode Skeie Medlem Sportslig 

Erik Monsen Medlem Juridisk 

Even Olsen Medlem Anlegg, Marked 
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Valgkomitéen i Os Fotball har fra slutten av 2022 vurdert styre-representanter for perioden 2023-24. 

Valgkomitéen 2022: 

Navn Posisjon 

Kristen Hunnes Medlem 

Sivert Smedsvik Medlem 

Ove Lunde Medlem 

  

Medlemstall 
Klubben hadde en veldig fin vekst i medlemsmassen i 2022, med over 100 nye medlemmer. Den 
største veksten har vært i aldersgruppe 13-19 år for både kvinner og menn.  

Kjønn Alder 2019 2020 2021 2022 

 
 
 
 
Kvinner 

0-5 6 8 7 1 

6-12 62 83 64 74 

13-19 40 58 75 103 

20-25 9 9 14 12 

26> * 37 36 30 37 

Sum 154 194 190 227 

 
 
 
 
Menn 

0-5 3 19 17 7 

6-12 117 141 122 139 

13-19 173 163 178 222 

20-25 46 39 41 54 

26> * 123 127 137 140 

Sum 462 489 495 562 

Totalt 616 683 685 789 

* Trenere og lagledere er inkludert, da de også er medlem av klubben. 
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Organisasjonsplan 
Os Fotball styre og administrasjon jobber tett sammen for å sikre at alle aspekter av klubbens drifts- 
og satsningsområder ivaretas. Klubbens arbeid med NFFs Kvalitetsklubb-kriterier sikrer at rammer og 
prosesser er på plass, og utfordrer oss til å drive klubben enda mer effektivt og med høyere kvalitet i 
året som kommer. 
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Kvalitetsklubb-arbeid 
Os Fotball ble godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1 i 2020. Dette viste at 
klubben oppfyller kriterier som anerkjenner og kvalitetssikrer prosesser, 
sportsplan, og ledelse av klubben.  

Kvalitetsklubb-arbeidet fokuserer på aktivitet, organisasjon, kompetanse, 
samfunns- og verdiarbeid i klubben. Klubben skal være klubbstyrt ved hjelp 
av gode rollebeskrivelser, systemer og planer for hvordan vi ønsker å drifte 
vår klubb. Vi ønsker at det skal bli enkelt å tiltre i ulike verv og sikre god 
kontinuitet i klubben, og sikre økt kompetanse både på trener- og ledersiden, 
noe som våre medlemmer vil ha fordeler av. 

I 2021 begynte klubben arbeidet med å sette mål for videre utvikling som fotballklubb. Første steg 
var å bli re-sertifisert som Kvalitetsklubb basert på nye krav fra NFF. Vi ble re-sertifisert høsten 
2022.  

I 2021-2022 har NFF jobbet med å utarbeide en ny metodikk for kvalitetsklubbarbeidet, og den nye 
metodikken blir tatt i bruk fra 2023. Klubben sendte to representanter som deltok på fagsamling i 
London sammen med 25 andre kvalitetsklubber i Hordaland. Der ble det den nye metodikken 
presentert, og klubbene fikk dele kunnskap og erfaringer med hverandre.  En klubb som tar del i NFF 
Kvalitetsklubb-program vil gjennomgå en prosess, oppfølging og re-sertifisering det neste året. 
Prosessen er som følger: 

•    Hovedfokuset etter sertifisering er hvordan kriteriene implementeres og fungerer i 
hverdagen.  

•    Man vil sette fokus på effekten av NFF Kvalitetsklubb, på hvert område og kriterier. 
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Sport 
Begynnelsen av 2022 bar fremdeles noe preg av pandemien, og treningsleir for senior-lagene var 
ikke aktuelt. Oppkjøring og sesongstart gikk ellers som planlagt.  

Sportslig sett ble 2022-sesongen et veldig positivt år for Herrelaget. De avanserte til 2.runde NM 
etter å ha slått Sund, Lysekloster og Åsane før Brann ble for sterke, og i serien tok laget en solid 
3.plass etter mye god fotball mot for det meste Oslolag. Både Os 2 (rekrutt) og Damelaget hadde et 
tøffere år og rykket ned en divisjon da sesongen var fullført. Damelaget fikk likevel en god erfaring i 
2.divisjon, og både Damelaget og Os 2 hadde en relativt god høstsesong som viser hva som bor i de 
unge og ivrige ungdommene på disse lagene. 

Barne- og ungdomslagene fikk endelig spilt en normal fotballsesong uten restriksjoner, inkludert 
cuper og miniturneringer. Klubben reiste med store delegasjoner til Lerum Cup i Sogndal i juni og 
Norway Cup i august. I Norway Cup spilte både G19 og 2x J17 (to likestilte lag) seg helt til kvartfinaler 
i A-sluttspillet. J17 kom også til finalen i Adidas Cup (uoffisielt NM) hvor de tapte knepent 0-1 mot 
Heming. G19 vant 2.divisjon på høsten og har kvalifisert seg til 1.divisjon i 2023, noe som var et 
plaster på såret med tanke på at rekruttlaget rykket ned i seniorfotballen.  

Det er gledelig at flere av klubbens ungdommer blir lagt merket til av større klubber og f.eks. har 
deltatt på nasjonale turneringer i regi av Sportsklubben Brann i løpet av året. 

I 2022 har klubben igjen kunnet fokusere på videreutvikling av trener-ressursene våre. En trener 
fullførte den krevende A-lisens utdanningen og tre trenere tok B-lisens i regi av krets og forbund. 
Klubben gjennomførte også flere C-lisens kurs for grasrot-trenerne våre. Dette gir et veldig godt 
grunnlag for treningshverdagen til våre spillere i året som kommer. Spesiell takk til trenerutvikler 
Ann Josefin Olafsen-Bakke som organiserte C-lisens kursene på Kuventræ. 

Samarbeidet med andre lokale klubber i kommunen er bra. Spillere i 11-13-års alderen kommer til 
Os Fotball fra Jada, Søfteland, og Søre Neset etter avtale mellom klubbene. På ungdomsnivå er det 
god dialog med Nore Neset på både jente- og guttesiden, og klubbene har en tre-årig 
samarbeidsavtale på jentesiden som er godkjent av kretsen. 

 

Sportslige representasjoner 

Etter et par stillestående år på grunn av pandemien, var det igjen aktivitet på kretslag i 2022. 

Navn Årskull Representasjon 

William Tangen Haugland G-2008 G14 kretslag i 2022 

Mathias Aadland G-2008 G14 skyggekretslag i 2022 

Elise Lyssand J-2009 J14-skyggekretslag i 2023 

Kristian Hjelvik Halvorsen Herrer A-lag Overgang til Levanger, 2.div herrer i desember 2022 

Maria Flister Damer A-lag Hospiterer hos Arna-Bjørnar 
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Barne- og Ungdomsfotball 
Os Fotball ønsker å tilrettelegge for at alle som ønsker å spille fotball i klubben har et godt tilbud, 
uavhengig av ambisjonsnivå. Dette er nedfelt i klubbens sportsplan. Klubben har også som mål at 
alle lag fra 14 år skal ha ekstern trener. Barnefotballen har engasjerte foreldre som trenere og 
lagledere.  

I 2022 fikk endelig eldre barnelag og ungdomslag igjen reist til de store turneringene - Lerum Cup 
(Sogndal) og Norway Cup (Oslo). De yngre årskullene fikk deltatt på flere lokale cuper og vår egen 
Kiwi Bama turnering her på Kuventræ.  

Rekruttering 
Klubben inviterte i september jenter og gutter født i 2017 til fotballstart. I overkant av 20 barn 
sprudlet på oppstartsdagene, og engasjerte foreldre tok deretter over ansvaret for treningene. 
Gruppen trener regelmessig og har utover høsten økt til 30 born, som viser stort fotballglede på hver 
økt!  

Lag 6-12 år 

Kjønn 6 år 

(2016) 

7 år 

(2015) 

8 år 

(2014) 

9 år 

(2013) 

10 år 

(2012) 

11 år 

(2011) 

12 år 

(2010) 

Gutter 4 lag Os Gul 
Os Rød 

Os Grønn 
Os Blå 

Os Puma 
Os Gaupe 
Os Tiger 

Os Ninja 
Os Gladiator 

Os Derrick Os Svart 
Os Gul 

Os Bocca 
Os River 

Jenter 1 lag Os Stjerne 1 lag - Os Stjerne - Os Magi 

Totalt 5 5 4 2 2 2 3 

Lag 13-19 år 

Kjønn 13 år 

(2009) 

14 år 

(2008) 

15 år 

(2007) 

16 år 

(2006) 

17 år 

(2005) 

19 år 

(2003) 

Gutter Os, 1.div 
Os 2, 3.div 

Os, 1.div 
Os 2, 3.div 
Os 3, 3.div 

Os, 1.div 
Os 2, 3.div 

Os, 2.div   n/a  Os, 2.div/1.div 
Os 2, 3.div 

Jenter Os 
Sjarmørene, 
1.div/2.div 

Os 1, 2.div 
Os 2, 3.div 

Os/Nore 
Neset, 2.div 

n/a Nore Neset/Os, 1.div 
Nore Neset/Os 2, 2.div 

n/a 

Totalt 3 5 3 1  2 2 
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Damelaget - 2.div kvinner avd.4 
Damelaget rykket opp til 2.divisjonsspill i 2022. Laget hadde hele tiden en tropp på 15-18 spillere, 
men det var store utskiftinger i troppen underveis. Det ble noen uventede frafall i 
sesongoppkjøringen grunnet graviditeter og langtidsskader på sentrale spillere. Når vårsesongen i 
tillegg var russetid for deler av troppen ble møtet med 2. divisjon en tøff opplevelse og et nivå de 
ikke hadde helt inne. Da sommeren nærmet seg hadde gruppen tatt noen steg, som gjorde at 
prestasjonene begynte å bli bedre. 

Etter vårsesongen mistet laget enda flere spillere grunnet militæret og skolegang. Dette var gruppen 
forberedt på og hadde i forkant fått flere spillere fra J17 til å trene med laget. 

I høstsesongen var det derfor et veldig ungt damelag i forhold til laget som rykket opp høsten 2022, 
men det viste seg å bli en positiv opplevelse. De unge spillerne stod mer og mer fram, og 
prestasjonene og resultatene ble stadig bedre. Seire over Arna-Bjørnar, Stord og Vidar samt jevne 
kamper mot Bryne, Klepp 2 og Staal Jørpeland viste hva som bor i laget.  

Dessverre ble det nedrykk til 3. divisjon igjen, som blir en spisset 3. divisjon i 2023 grunnet 
omlegging i divisjonssystemet på damesiden. Det er en positiv ting for det unge, dyktige Damelaget 
som forhåpentligvis fortsetter i samme spor som høsten 2022. 

 

Hovedtrener: Ørjan Sandal 

Assistenttrener: Kenneth Moland 

Keepertrener: Amalie Bøyum 

Lagleder: Tore Nøss 

Transportansvarlig: Ingar Endresen 
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Herrelaget - 3.div Norsk Tipping-ligaen avd.1 
Herrelagets oppkjøring før 2022-sesongen var ikke optimal. Fotballen var fremdeles noe preget av 
pandemien og det ble ingen treningsleir. I tillegg var det endel skader i spillerstallen og varierende 
resultater i treningskampene, og trenerteamet var spent foran sesongen. 

Første tellende kamper var borte mot Sund og Lysekloster i NM-kvalifiseringsrundene. Etter seier 
mot Sund klarte Os-herrene også å dra i land en fin 1-0 seier mot Lysekloster, som gav gruppen en 
positiv opplevelse og en god inngang til seriestart.  

Herrelaget kom godt i gang i serien. Laget spilte bra fotball og plasserte seg tidlig i øvre del av 
tabellen og holdt seg der. Os-laget viste i enkeltkamper både mot topplagene Lyn og Nordstrand og i 
andre kamper at de hørte til i toppsjiktet. 

Cupspillet i vårsesongen ble et eventyr med en triller av en kamp mot Åsane i 1.runde NM og en 
Kuventræ-fest mot Brann i 2.runde NM. Os-herrene spilte god fotball selv om resultatet ble 6-1 seier 
til Brann og NM-exit for Os. 

Første halvdel av høstsesongen var litt svakere med endel poengtap, men laget løftet seg på slutten 
og fikk en fortjent 3.plass som er beste tabellplassering på veldig mange år. Kasper Færøvik ble kåret 
til beste 3.divisjons-keeper i Hordaland, og Endre Brenne ble årets trener. Roger Ekeland, som spilte 
for Os frem til sommeren, ble årets spiller. 

I spillergruppen har lokale spillere tatt 
mange steg og mer ansvar, og det er en 
sunn alderssammensetning mellom 
etablerte og unge. Dette gir laget mye å 
bygge på og et bra fundament for utvikling 
de neste årene. 11 aldersbestemte spillere 
fikk erfaring i 3.divisjon i løpet av året.   

Hovedtrener: Endre Brenne 

Assistenttrenere: Zsolt Korcsmár, Torkel Hjertnes 

Keepertrener: Anders Fossen Lunde 

Lagleder, transportansvarlig: Ingar Endresen 
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Øvrige Seniorlag 
Os 2 (herrer rekruttlag) - 4.div BA-ligaen avd.02 

Os 2-herrene fikk en krevende sesong i 2022. Resultatene i vårsesongen var heller laber, med kun 1 
poeng på 10 kamper. En god Norway Cup-turnering for våre juniorer gav fantastisk energi inn mot 
høstsesongen, som startet med et pang med solid 4-1 seier mot serieleder Voss!  

Laget hadde en positiv utvikling gjennom høsten med god matching på bra nivå, men 18 poeng i 
potten etter siste kamp var ikke nok til å holde plassen, og det ble dessverre nedrykk til 5.divisjon for 
ungguttene som jobbet så hardt hele høsten.  

Det må nevnes at mye av den samme spillergruppen har også spilt i G-19 serien i 2022, hvor de sikret 
opprykk til 1.divisjon i 2023. Dermed har 
klubben fremdeles en god arena for 
ungdomsspillere for neste sesong, noe 
som er viktig for det sportslige 
utviklingsarbeidet i klubben. 

Hovedtrener: Stian Kvåle 

Assistenttrener: Ivar Johannessen, Kristian 
Hjelvik Halvorsen 

Lagleder: Ivar Johannessen 
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Veteran over 40 
De eldste fotballgutta har blitt enda litt eldre, og spiller nå i Veteran-klassen. Som rødvin blir de bare 
bedre og bedre selv om pokalene har begynt å utebli. Noe utradisjonelt var det i 2022 bedre 
treningsoppmøte enn kamp-deltakelse i denne spillergruppen. Dette er noe de må jobbe med inn 
mot 2023! 

 

Kontaktperson: Leif Erik Solbakken 

 

Os Gatelag 
Gatelaget har også i år hatt en stabil gruppe spillere på trening, og tilbudet har utviklet seg i positiv 
retning hvor de også får tilbud om å spille håndball i tillegg til fotballen. Gruppen er en flott gjeng 
som er integrert i klubbdriften med oppgaver på arrangement, kiosk, m.m.  

De deltok ikke i seriespill i 2022, men fikk gjennomført Os Gatecup for andre gang i august. Andre 
gatelag fra Stord, Frelsesarmeen, Brann, Psykiatrialliansen, m.fl. deltok på Kuventræ.  

Laget har som mål å delta på NM for Gatelag i 2023! 

Hovedtrener: Tor-Arne Hitland 

Lagleder: Tor-Arne Hitland 
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E-sport 
E-sport-tilbudet har dessverre ligget nede for telling i 2022 da to kritiske ressurser forsvant ut av 
klubben i begynnelsen av året.  

Sammen med nye drivkrefter i kommunen og andre idrettslag vil det komme nytt tilbud for e-sport-
interesserte i bygdo i 2023. 

 

Telenor Xtra Fotball Fritidsordning (2.-6.klasse) 

Telenor Xtra Fotballfritidsordning (FFO) er et samarbeid mellom Os Fotball, NFF og Telenor på 
niende året. Os Fotball arrangerer fotballfritidsordningen i klubbhuset 4 dager i uken for spillere i 2.-
6.klasse. Tilbudet er et alternativ til kommunen sin skolefritidsordning. Klubben tilrettelegger for 
leksehjelp, et sunt måltid og fotballaktivitet/bevegelse. Trening foregår for det meste utendørs og 
eventuelt innendørs når været ikke tillater uteaktiviteter. Tilbudet er en meget viktig del av klubben 
som utviklingsarena og relasjonsbygger på tvers av lag og skoler i kommunen. Det gir også et 
økonomiske bidrag til klubben. 

I 2022 fortsatte veksten og utviklingen av FFOen, med veldig god oppslutning og rekordantall 
påmeldinger - en av ukedagene er det 60 elever innom FFO.  Antall påmeldte var i 2022 over 100 
spillere, med deltakere fra Os skule, Søfteland skule, Lunde barneskule, Kuventræ skule, og Borgafjell 
skule. Marius Mikkelsen leder FFO-tilbudet, som er en kjerneaktivitet i det daglige tilbudet på 
Kuventræ.  

Høsten 2022 started klubben også et eget Jenteakademi hver fredag for å ha et godt tilbud til jenter 
som vil trene mer. 12-15 jenter fra 2010-2011 årskullene og flere skoler i kommunen har deltatt 
dette første halvåret, med Ørjan Sandal som ansvarlig.  

Buss-samarbeidet med felles buss til transport for Håndball- og Fotballfritidsordningene har i 2022 
fortsatt som før, og det rettes en stor takk til Ingar Endresen for ein strålende jobb som leder for 
transport-tilbudet i klubben. 
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Sparebanken Vest Os Akademiet (7.-10.klasse) 

Akademiet er klubbens forlengelse av FFO, og et ekstra-tilbud til alle ivrige gutter og jenter i 7.-
10.klasse i kommunen som ønsker å legge ned litt ekstra trening i hverdagen. Det var rundt 30 
motiverte ungdommer som deltok på Akademiet i 2022. Treningene ble gjennomført to dager i uken, 
onsdag morgen og fredag ettermiddag, og ble ledet av Zsolt Korcsmar, Endre Brenne og Marius 
Mikkelsen. 

I tillegg til fotballaktiviteten vektlegges utvikling av skadeforebyggende trening, mentale egenskaper, 
komplementære aktiviteter som hurtighetstrening, samt analysearbeid og individuell oppfølging. 
Akademiet er blitt en meget viktig del av utviklingsløpet til unge fotballspillere i klubben, og er et 
tilbud som er godt mottatt blant spillere og medlemmer.  

 

Renta Toppidrett Fotball (VGS) 

Renta Toppidrett var i 2022 inne i sitt andre år, og bestod dette året av 10 1. og 2.års VGS-elever. 
Det var en liten men solid gruppe som har trent veldig godt, og opplegget er meget godt integrert 
med kveldstreninger for lagene elevene spiller på til vanlig. 

I samarbeid med Os Gymnas er dette et «toppidrettstilbud» som gir videregående elever i 
Bjørnafjorden kommune mulighet til å spille fotball og trene spesifikt inn mot fotball i skoletid. Det 
er et tilbud for de som ønsker å jobbe enda mer med å utvikle seg og vokse som fotballspillere. Det 
er også et viktig tilbud for å konkurrere med lignende toppidrettstilbud en mye lengre kjøretur unna 
i Bergensområdet. For klubben betyr dette at vi nå tilbyr et komplett trappetrinn-tilbud med FFO - 
Akademi - Toppidrett før man når seniornivå.  

Treninger foregår tre dager i uken med morgenøkter mandag, tirsdag og torsdag på Kuventræ og Os 
Gymnas, og ledet av Endre Brenne og Thomas Halhjem. I øktene er det mye ren teknisk individuell 
fotballtrening. Samtidig bruker spillerne også vinteren til å bygge opp kroppene fysisk med ren 
styrketrening rettet mot fotball.  

 

Dommergruppen 
Etter noen labre pandemi-år, ble 2022 et godt dommerår for klubbens dommergruppe. Klubben 
gjennomførte klubbdommer-kurs for 2009-årgangen, og alle som deltok der fikk prøve seg som 
dommere i Kiwi Bama-cupen i september. Flere høydepunkt for disse rekruttene var Midtsiden Cup 
og miniturneringer i løpet av høsten. J13 og G13 vil få tilbud om mer dommerkursing i 2023. 
 
I 2022 fikk klubben også tre nye rekrutteringsdommere til aldersbestemt og juniorklassene. Vi setter 
stor pris på entusiasmen og deltakelsen fra Morten Hundhamar, Dong Nguyen, og Kristoffer Brekke.  
 
I tillegg har Håvard Øvrebotten Magnussen fortsatt utviklingen og fått prøvd seg som linjedommer i 
seniorfotball utenom vanlige dommeroppdrag, samt Daniel Fagerlid Andreasson som har dømt 
4.divisjonsfotball i 2022.  
 
Steinar Grindeland har koordinert dommeraktivitetene for klubben med en stødig hånd, og vi setter 
stor pris på dette arbeidet. Uten dommer, ingen kamp! 
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Sportslig Utvalg 
Som tidligere år har SU-medlemmer jobbet tett med Daglig Leder i 2022 rundt sportslige saker og 
vurderinger. Inndeling i ansvarsområder som listet over avlaster administrasjonen og sikrer 
tydeligere kontaktpunkter for alle klubbens trenere og medlemmer.  

Utvalget har hatt følgende sammensetning i 2022: 

Navn Posisjon 

Jan Frode Skeie Leder, Ungdom, Herrer Sr. 

Ann Josefin Olafsen Bakke Medlem; Barn, Trenerveileder 

Kine Lunde Medlem;  Jenter/Damer 

 

Fair Play 
I 2022 fortsatte klubben med arbeidet for å sikre at alle klubbens lag har en kampvert tilstede på 
hver hjemmekamp. En kampvert skal sørge for at hjemmelag, bortelag og dommere føler seg godt 
ivaretatt på Kuventræ, og at tilskuere rundt banen følger Fair Play-reglementet til NFF. Lagleder er 
ansvarlig for at laget stiller med kampverter på hjemmekampene. Kampvert-vester ligger i kiosken. 

NFF Hordaland tilbyr Fair Play-sertifisering, noe klubben vil vurdere i 2023.  

 

Samfunns- og verdiarbeid 
Os Fotball ønsker å være mer enn en fotballklubb for innbyggerne i kommunen. Klubben 
gjennomførte flere viktige og givende aktiviteter i 2022, hvor alle var gratis for deltakerne:  

● Inkluderingsdager - i august i samarbeid med Os Håndball og Os Friidrett. Gratis 
arrangement over tre dager, med formål om at flere barn og unge skal oppleve idrettsglede 
og får lyst til videre aktivitet. I 2021 deltok 80-90 barn og unge fra 1.-10.trinn og fikk prøve 
seg på cheerleading, friidrett, trampett, turn, basket, håndball og fotball.  

● Løkkefotball - noe aktivitet på Kuventræ i løpet av sommeren 

● NAV/A2G - i samarbeid med Os Fotball hadde flere personer 
arbeidsavklaring/arbeidstrening på Kuventræ i løpet av året  

● Alle-Med dag - i november, for barn 1.-7.klasse, 50-60 deltakere sammen med Os Håndball 

● Natteravnene - Os Fotball deltok med egne vaktgrupper i løpet av året 

● Bøssebærere for årets TV-aksjon - Os Fotball og Os Håndball bidro med bøssebærere i 
oktober  

● Inkluderingsfond - Os Fotball har et eget inkluderingsfond som har som formål å gi alle barn 
og unge eit likeverdig tilbod og unngå utenforskap på grunn av økonomi. Alle søknader blir 
behandlet konfidensielt.   
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Marked 

Klubbens markedsutvalg har som fokus å bidra til økt markedsføring, identifisere sponsormidler, 
avdekke og søke midler gjennom diverse tilskuddsordninger, samt gjennomføre flere 
inntektsbringende aktiviteter i tett samarbeid med Daglig Leder.  

Daglig Leder følger opp nye og eksisterende sponsorer, og antall sponsorer holdt seg stabilt i 2022. 
En stor takk rettes til samarbeidspartnere som viser enorm lojalitet til klubben. Generalsponsor 
MagnorVinduet bør nevnes spesielt - de har vist tillit over lang tid. Generelt er næringslivet i bygden 
positive til Os Fotball og våre aktivitetstilbud.  

Saker som stod i spesiell fokus i 2022 var markedsføring og salg av sesongkort, øke publikumstall på 
kamper, og få designet og bestilt en ny kolleksjon med “supportereffekter”.  

Ordningen med sesongkort gav en god effekt, og mange av våre trofaste supportere skaffet seg 
dette kortet til sesongstart. Samtidig merket vi at det tok litt tid før “alle” fikk med seg denne 
muligheten, som da førte til litt tregt salg før og i starten av sesongen. I 2023- sesongen fortsetter vi 
med samme type sesongkort, med gode rabatter hos lokale aktører. Enda større fokus settes på 
markedsføring på nett samt at salg av sesongkortet på arrangement som f.eks. Bondens dag og 
Vårslepp.  

Vi er veldig fornøyd med publikumstall for 2022, og ser en god trend på både herre- og damesiden. 
Dette gir en fantastisk ramme rundt kampene, og vi håper og tror dette fortsetter i riktig retning i 
2023. Ny kolleksjon med supportereffekter som lue, caps, skjerf og fleecepledd vil være klar til salg i i 
kiosken til sesongstart 2023!  

Markedsutvalget har hatt følgende sammensetning i 2022:  

Navn Posisjon 

Even Ryland Olsen Medlem 

Marthe Kristensen Medlem 

Jeanett Borgen Kallekleiv Medlem 
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Arrangement 

Det meste av arrangement var tilbake i 2022 etter pandemien. Administrasjonen står for det meste 
av organisering av arrangementene, og er svært takknemlig over å ha en fin gruppe frivillige som 
medhjelpere. Vi vil rette en stor takk til dere alle! Dersom du har lyst og mulighet til å bidra i 2023 - 
ta kontakt med administrasjonen. 

Årets dugnadssalg for medlemmene var salg av Julekalenderen, som for tredje år på rad var et 
humørfylt innslag i førjulstiden. I en daglig video-sending i sosiale medier ble dagens vinner trukket. 
En stor takk til sponsorer som bidro til dette populære tiltaket.  

 

Følgende arrangement ble gjennomført i 2022: 

April Rema 1000 fotballskule 

Serieturnerning 7-9 år 

Mai 1.runde NM Herrer 

Juni Medarrangør E39-løpet  

2.runde NM Herrer, inkl. sponsortreff og 2500 
tilskuere 

MagnorVinduet fotballskule 

Juli Løkkefotball 

August Inkluderingsdager 

Gatelag Cup 

September Rekrutteringsdag 

Os Kiwi Bama Cup (rekord-deltakelse) 

Oktober Serieturnering 6-9 år 

November Midtsiden Cup 

Os Galla i Oseana 

Desember Julekalender  

Julelunsj med sponsorer  

SparebankVest Futsal Cup (rekordpåmelding)  
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Anlegg 

Etter det store prosjektet med å reise det nye bygget “Os Paviljongen” i fjor, har det i 2022 gått med 
en del tid for å ferdigstille bygget. Rullestolheis har blitt montert og tatt i bruk, rullestolrampe i 
betong er laget, og et av toalettene har blitt tilrettelagt for rullestolbrukere. 
 
Det er også i løpet av året blitt lagt ned arbeid i planlegging og innhenting av anbud på flere nye 
større prosjekter.  
 
Ny flombelysning 
Et av disse prosjektene er å skifte flombelysning til LED-lys på hovedbanen vår, K1. I høst fikk vi en 
sjekk fra Sparebanken Vest på 750 000 kr til dette prosjektet, noe vi selvfølgelig er utrolig takknemlig 
for. Vi nærmer oss en avgjørelse på dette prosjektet, og vil etter all sannsynlighet ha nye lys på plass 
til sesongstart. Dette vil bli et moderne lysanlegg som sparer oss for store strømutgifter, og er en 
bærekraftig løsning som gir oss muligheten til å bruke lys på kun deler av banen, velge blant flere 
styrker på lyset, samt gi trenere og andre mulighet til å styre lysene enkelt fra en app på mobilen. 
 
Grunnen til at det ikke er planlagt å skifte flombelysning på K2, er at det jobbes med planer om en 
innendørshall her. Vi er fortsatt i startfasen på planlegging av dette prosjektet, men det er noe vi vil 
sette mer tid og ressurser på 2023. 
 
Tak over tribunen  
Et annet prosjekt det har blitt brukt tid på i året som gikk, er tak over tribunen på K1. Dette har vært 
etterlengtet i mange år, og er et grep som vil gi hele anlegget et stort løft. 
 
En solid stålkonstruksjon med bakvegger vil gi den ekte “stadionfølelsen” på Kuventræ. I tillegg til å 
kunne sitte tørt og være mer “i le” for vind, vil man kunne merke stor forskjell på lydnivået fra 
tribunen, både på banen og for tilskuerne som sitter på tribunen. 
 
Dette prosjektet har vi hatt lyst til å sette i gang i flere år, og nå mener vi at muligheten er der. Taket 
er planlagt å være klar til sesongstart, dersom alt går som planlagt.  
 
Veien videre 
Videre vil vi jobbe med å gjennomføre de nevnte prosjektene, samt en del mindre prosjekter.  
Maling av garasjebygg og innbytterbenker vil bli utført i løpet av sommerhalvåret 2023.  
 
Anleggsutvalget er organisert under Os Turn Hovedstyre, og Os Fotball har deltatt i utvalget med 
Even Olsen som representant. 
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Økonomi 

For regnskapsåret 2022 kan klubben vise til et positivt resultat på kr 755 826 hvor overskuddet 
overføres til egenkapital. 

Av en omsetning på kr 8 876 689 kan klubben vise til en driftsmargin på ca 8,5 %. 

Positivt driftsmargin fremkommer som et resultat av god økonomisk styring og en administrasjon 
som benytter klubbens styrker for å hente inntekter der hvor det er mulig. 

Stor takk til Lars Førde for stødig håndtering av regnskapet til klubben gjennom året. 

 

Oppsummering og framtidsutsikter 
Et godt sportslig, økonomisk og administrativt fundament er bygget over flere år, som gjør at 
klubben ser optimistisk på fremtiden. Vi opplever at det er bra samarbeid og god stemning innad i 
klubben, og mange personer bidrar sterkt for at klubben kan tilby det nivået av tilbud og aktiviteter 
som denne rapporten har oppsummert for 2022.  

Først og fremst ønsker Os Fotball som klubb å tilby et sunt og godt miljø på Kuventræ som både 
stimulerer til å bli virkelig god og som gir et trygt og godt breddetilbud.  

Utvikling av anlegget vil fortsette i 2023 med tak over tribune, samt nytt lys- og lydanlegg.  

Økonomisk målsetting er å introdusere flere inntektsbringende tiltak. 

På markedssiden vil vi fokusere på tiltak og arrangement som vil gjøre det enda hyggeligere å 
tilbringe noen timer på Kuventræ hver uke. 

Sportslig vil begge seniorlagene (damer, herrer) videreutvikles med mål om opprykk i løpet av få år. 
Arbeidet rundt rekruttlagene til dame- og herrelagene er i fokus for å sikre et godt tilbud til de store 
ungdomskullene klubben har nedover på aldersbestemt nivå.  

2023 blir et spennende år for G19 Elite, hvor målet er Topp3 plassering, samt at Os 2 (herrer rekrutt) 
har opprykk tilbake til 4.divisjon som mål. I tillegg etableres Os 3 for senior herrer i 7.divisjon i 2023. 
På damesiden vil hospitering og sunn belastning stå høyt i fokus for å sikre god rekruttering opp til 
rekrutt og seniornivå de neste årene. Klarer vi å ta vare på flest mulig vil vi kunne opprette et Damer 
senior 2 lag allerede i 2024.  

Klubben vil fortsette det gode samarbeidet med våre naboklubber, og sammen vil vi styrke klubbene 
med videre kompetansehevende tiltak og trenerkurs. 

Det er kjekt at så mange trenere for våre barne- og ungdomslag har vært entusiastiske om å ta kurs 
og lisenser. Ann Josefin Olafsen Bakke er hovedansvarlig for internkurs (C-lisens delkurs 1-2-3-4). 
Dette er veldig viktig arbeid for at klubben og alle involverte kan bli enda bedre - sammen.  

Da er det bare å se frem til lysere dager og varmere vær, med mange hyggelige stunder på Kuventræ 
i 2023! 

 
 
Bildekreditering:  
Fremside og stadion-bilde (neste side): NyttiOs.no.  
Stor takk til Hordalandsfotball, Midtsiden, Os & Fusaposten, og Os Fotball administrasjon for bilder gjennom hele sesongen.  
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