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Innledning 
Os Fotball er den største grenen under Os Turnforening. Med mer enn 600 ivrige spillere og 100 
engasjerte trenere og lagledere er vi en betydelig aktør, bidragsyter og formidler av livskvalitet i 
Bjørnafjorden kommune.   

2020 ble et annerledes år for alle som er glad i fotball, og et krevende år for Os Fotball som klubb. 
Selv om klubben møtte nye utfordringer med tanke på redusert sportslig aktivitet, kansellerte 
arrangementer, permitteringer, og økonomisk usikkerhet, har det likevel vært mye god og positiv 
aktivitet i året som gikk. Sportslig har flere Os-spillere på aldersbestemt nivå tatt gode steg på krets- 
og landslag, og barne- og ungdomsspillerne fikk en tilnærmet full høstsesong med kamper.  

Denne årsmeldingen oppsummerer aktivitetene, prosjektene og øvrig arbeid i Os Fotball gjennom 
2020. Noen av høydepunktene: 

● Godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1 
● Nytt banedekke K1 
● Oppstart av eget E-sport lag 
● Samarbeidsavtale med Søfteland T&IL 
● En spiller solgt til Brann 
● En spiller på aldersbestemt landslag 
● Syv spillere tatt ut på aldersbestemte kretslag 
● Os Turn Integreringsdager med Os Håndball og Os Friidrett 
● Planlegging av ny kiosk 
● Trenerkompetanseutvikling 
● Sterk økonomisk styring 
● Julegave-aksjonen 

 
Vi ønsker å takke alle de fantastiske medlemmene våre som har stilt opp på dugnad i løpet av 2020, 
en omstillingsvillig administrasjon, og tålmodige, ivrige spillere som har gitt oss fine 
fotballopplevelser i treningshverdagen og den korte høstsesongen. 

Vi ser frem til en god fotballsesong i 2021 sammen med dere! 

  

  

Leiv Gunnar Heggland 

Styreleder, Os Fotball 
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Organisasjon 
Administrasjon og styre 

Administrasjonen har hatt et krevende år med permitteringer og mange omstillinger som følge av 
pandemien. Etter nedstengingen i mars, ble administrasjonen permittert 50-100% gjennom vår og 
sommer. Daglig leder var permittert 50% i april. Da aktiviteter som lagstreninger, FFO og Akademi 
startet opp igjen før sommeren ble prosentandel permittering redusert for de fleste ansatte. Fra 
august var hele administrasjonen tilbake for fullt. 

Os Fotball administrasjon 2020: 

Navn Posisjon Ansvar 

Endre Brenne Daglig leder Økonomi, sponsorer, Akademi, 
arrangement, dommere, G15-trener 

Marius Mikkelsen FFO-leder og Media-ansvarlig FFO, nettside, sosiale medier, 
arrangement 

Rune Mo Akademi- og FFO-medarbeider Akademi, FFO, arrangement, e-sport, 
G14-trener, medlemsregister 

Sylvia Vangsnes Renhold- og FFO-medarbeider (80%) 
*Arbeidsforhold avsluttet 1.des 2020* 

Renhold, FFO 

Lars Førde Regnskapsmedarbeider (20%) Regnskap 

 
Styret har i 2020 hatt høyere møtefrekvens enn tidligere år på grunn av utfordringene rundt 
pandemi-nedstenging og restriksjoner resten av året. Styret har hatt 9 møter og behandlet 62 saker. 
Styret mottar ikke lønn eller møtegodtgjørelse. 
 
Os Fotball styresammensetning 2020: 
 

Navn Posisjon Ansvar 

Leiv Gunnar Heggland Leder  Overordnet, Media 

Kine Lunde Nest-leder Fair play, Politiattester 

Marita Arentzen Medlem Kvalitetsklubb 

Marthe Kristensen Medlem Marked 

Jan Frode Skeie Medlem Sportslig 

Vidar Bahus Medlem Anlegg 

Erik Monsen Medlem Juridisk 
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Valgkomitéen i Os Fotball har fra slutten av 2020 søkt etter en ny styrerepresentant for perioden 
2021-22. 

Valgkomitéen 2020: 

Navn Posisjon 

Krister Hunnes Medlem 

Elisabeth Nedrelid Medlem 

  

Medlemstall 
God rekrutteringsarbeid har sikret en god medlemsvekst. Det hersker allikevel en viss usikkerhet om 
hvordan medlemsmassen utvikler seg i 2021. Klubben er bekymret for eventuell frafall i vinter frem 
mot ny sesong, spesielt i de yngste og eldste kategoriene.  
 

Kjønn Alder 2019 2020 

 
 
 
 

Kvinner 

0-5 6 8 

6-12 62 83** 

13-19 40 58* 

20-25 9 9 

26> 37 36 

Sum 154 194 

 
 
 
 

Menn 

0-5 3 19 

6-12 117 141** 

13-19 173 163 

20-25 46 39 

26> 123 127 

Sum 462 489 

Totalt 616 683 
 
* En stor gruppe damelagsspillere meldte overgang fra Nore Neset til Os 
** Sammenslåing av lag fra andre klubber (11-12 år) 
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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 inn mot sertifisering som Kvalitetsklubb har 
kvalitetssikret dette arbeidet, og gjør at vi stiller enda sterkere i årene som kommer for å drive 
klubben enda mer effektivt og med høyere kvalitet. 
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NFF Kvalitetsklubb 
Som første klubb i Bjørnafjorden kommune ble Os Fotball godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1 i 
august i 2020. Dette viser at klubben oppfyller kriterier som anerkjenner og kvalitetssikrer prosesser, 
sportsplan, og ledelse av klubben. Plakat og banner ble overlevert av NFF Hordaland i en nedskalert 
feiring i strålende sol på Kuventræ i oktober. 

Os Fotball startet prosessen med å bli en kvalitetsklubb i juni 2019. De ulike områdene vi har jobbet 
med er aktivitet, organisasjon, kompetanse, samfunns- og verdiarbeid. Mye var på plass, men en del 
måtte dokumenteres og settes i system. Prosessen har vært lærerik for klubben, ikke minst det å 
reflektere over hvorfor vi gjør som vi gjør i vår fotballklubb. Det at klubben ikke er personavhengig, 
men skal være klubbstyrt er et av hovedmålene med kvalitetsklubbarbeid. Dette har vi fått til ved å 
lage gode rollebeskrivelser, systemer og planer for hvordan vi ønsker å drifte vår klubb. Vi ønsker at 
det skal bli enklere å tiltre i ulike verv og sikre god kontinuitet i klubben. Vi ønsker også å heve 
kompetansen i klubben, både på trener og ledersiden, noe som våre medlemmer vil ha fordeler av. 

Kvalitetsklubb er noe klubben vil ha fokus på og jobbe med også fremover. I løpet av 2021 ønsker vi 
å bli enda bedre til å bruke de nye verktøyene vi har utarbeidet og sette oss mål til videre utvikling 
som fotballklubb. På sikt ønsker vi å gå videre til det neste nivået og bli kvalitetsklubb nivå 2. 

 

 
 

Fra venstre: Knut Berge (daglig leder NFF Hordaland), Leiv Gunnar Heggland (styreleder, Os Fotball), Vidar 
Bahus (styremedlem, Os Fotball), Trine Lindborg (ordfører, Bjørnafjorden kommune), Tore Christian Gjelsvik 

(NFF Hordaland), Marita Arentzen (styremedlem, Os Fotball) 
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Sport 

Med nedstenging av all aktivitet på grunn av Covid-19 pandemien måtte klubbens ivrige 
fotballspillere ty til alternativ trening over en lengre periode i 2020.  

Fra 12.mars til midten av mai var ikke lagtreninger tillatt. Fra påske til 15.mai var individuell 
egentrening tillatt på anlegget, og administrasjonen satte opp et vaktordning system for å sikre at 
regler ble overholdt. Frivillige stilte opp som dugnadsvakter ved behov gjennom hele denne 
perioden. I tillegg utarbeidet administrasjonen et egentreningsprogram ved bruk av QR-koder for å 
hjelpe spillerne til å trene godt gjennom hele perioden. Dette programmet fikk stor oppmerksomhet 
fra andre klubber over hele landet som ønsket å tilby lignende tilbud. 

Før sommeren ble det igjen lov til å møtes til fellestrening, med 1-meters avstand på treningsfeltet, 
vasking av baller og utstyr, og null kontaktspill. Etterhvert ble kontaktspill lov for de under 20 år. I 
løpet av sommeren øynet man håp om at det ville bli mulig å spille en halv sesong med kamper, og 
for barn og ungdom opp til 20 år ble dette en realitet i august. Dessverre var det uvisse hele høsten 
om seniorlag fra 2.divisjon damer og 3.divisjon herrer og nedover fikk kamper i 2020, og dommen 
kom tilslutt at det ikke ble noe seriespill i 2020.  

Barne- og ungdomslagene fikk spilt kamper fra slutten av august frem til november, da runde to av 
pandemi-nedstengninger gjorde at all kampaktivitet igjen ble kansellert. Til høstsesongen var det 
noe reduksjon i antall påmeldte lag fra klubben sin side sammenlignet med det som var planen i 
vårsesongen, med kun ett lag istedenfor to i hvert av årskullene G13-G14-G16.  

Seniorlagene hadde kommet godt i gang med oppkjøringen til 2020-sesongen før nedstengingen, og 
hadde blant annet fullført en meget bra treningsleir i Acapulco, Nord-Kypros i februar. Klubben var 
meget fornøyd med anlegget og opplegget her - det var det beste klubben har vært på på mange år. 
Det var en flott tur som gav et godt sportslig utbytte og bidro sterkt til det sosiale aspektet da man 
var tett på hverandre og fikk bygget samhold og kameratskap i lagene.  

Klubben har høy prioritet på øke kompetansenivået til trenerne i klubben gjennom kurs i regi av 
kretsen samt trenersamlinger internt. I 2020 fullførte syv trenere NFF delkurs 1, og vi håper at så 
mange som mulig deltar på delkurs 2, 3 og 4 i løpet av 2021. To av klubbens trenere oppnådde C-
lisens (fullført alle fire delkursene) i 2020. I tillegg har to av klubbens trenere (Frode Valle og Ann 
Josefin Olafsen Bakke) i løpet av 2020 fullført NFF Trenerveileder-kurs. En større gruppe 
trenerveiledere gjør at klubben stiller sterkere med tanke på mer systematisk arbeid rundt 
trenerveiledning i årene fremover, og flere trenere skal ta dette kurset i 2021 og fremover. 

I året som gikk gjennomførte Sportslig Utvalg ett par trenersamlinger før pandemien startet.  

Høsten 2020 signerte Os Fotball en samarbeidsavtale med Søfteland T&IL. Intensjonen er et 
samarbeid på barne-og ungdomsnivå for å beholde flest mulig lengst mulig, og 
kompetansehevingstiltak for trenere. Os Fotball har en lignende dialog med Jada uten at 
samarbeidet er formalisert enda. 

Den avtalte treårs-perioden for samarbeidet med Nore Neset IL for Ungdom jenter blir etter 2020  
ikke videreført i samme form, da yngre lag i begge klubber har nok spillere til egne 11er-lag. 
Unntaket er J16/17-laget, som i 2021 vil fortsette som Nore Neset/Os da laget har spillere fra begge 
klubber og ikke har nok spillere hver for seg. Fremtidig samarbeid ønskes for årskull der en ikke har 
nok spillere. Klubbene vil da fotballkretsens regler om at det lag med flest spillere har administrativ 
ledelse. 
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Sportslige representasjoner 

Navn Årskull Representasjon 

Nora Nøss J-2005 NFF Hordaland J15 kretslag 
Equinor Landslagssamling 
Norge J15 landslagskamper 

Vilde Veglo J-2002 Overgang til Sandviken 
Norge J19 landslagskamper 

Per Færevaag G-2007 NFF Hordaland G13 skyggekretslag 

Benjamin Johansen Engevik G-2006 NFF Hordaland G14 skyggekretslag 

Alexander Smedegård   G-2006 NFF Hordaland G14 skyggekretslag 

Sebastian Platzer G-2005 NFF Hordaland G15 kretslag 

Jonathan Mjånes Lund  G-2005 NFF Hordaland G15 skyggekretslag  

Martin Hunnes G-2005 NFF Hordaland G15 skyggekretslag  

Vegard Strønen Skeie G-2000 Overgang til Brann 

 

 
J12 lagånd på topp på Eat Move Sleep Cup i Øystese 
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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, men klubben har også hatt suksess med å benytte unge A-lagsspillere som trenere for 
barne-lag som har behov for nye trenere. 

Aktivitet i vårsesongen ble på grunn av Covid-19 kraftig redusert, og det var først i mai at lagene 
kunne starte med lagtreninger igjen. Kohorter på 5 spillere skulle gjøre øvelser sammen gjennom 
hele treningen. 

Sesongstart ble i august 2020 med kamper til uti oktober – og november for de eldste årskullene. De 
fleste lagene fikk fullført sesongen før ny runde med nedstenginger. Klubben arrangerte to 
Miniturnering for de aller yngste lokallagene i løpet av høsten, og det var som alltid mye energi, 
spilleglede, og entusiasme blant både spillere og tilskuere på Kuventræ disse dagene. 

De fleste turneringene i 2020 ble avlyst, så klubbens lag fikk dessverre ikke reist til de store 
turneringene - Lerum Cup (Sogndal) og Norway Cup (Oslo) - i år. Noen av klubbens lag deltok på Eat 
Move Sleep Cup i Øystese før sommerferien. 

 

 
Miniturnering 3er-fotball på Kuventræ 
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Rekruttering 
I august arrangerte klubben Oppstartsdager for å rekruttere medlemmer til 2015-kullet, og 
det var gledelig å se 50 barn med foreldre på feltet disse dagene. Lagene har fått inn gode, 
engasjerte trenere som vi ser frem til å jobbe med i mange år fremover. Administrasjonen 
jobber aktivt med å systematisere rekrutteringsarbeidet i klubben, og disse første 
Oppstartsdagene var et godt steg i riktig retning. 

Lag 6-12 år 

Kjønn 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 

Gutter  4 lag 1 lag Os Fleksnes 
Os Derrick  

Os Løve 
Os Tiger 

Os Leopard  

Os Magisk  Os Sparta  Os 1 
Os 2 
Os 3  

Jenter 1 lag  - Os Stjerne  Os Ulv Os Trylle 
Os Magi 

Os Sjarmørene 1 
Os Sjarmørene 2 

Os 1 
Os 2 

Totalt  5 1  3  4 3  3   5 

  

Lag 13-16 år 

Kjønn 13 år 14 år 15 år 16 år 

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

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

 Os, 2.div 

Jenter Os, 2.div  Os/Søfteland, 2.div Nore Neset/Os, 2.div n/a 

Totalt  2  3  3  1 

  

Lag 17-19 år 

Kjønn 17 år 19 år 

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

Jenter Nore Neset/Os, 2.div Os, 1.div 

Totalt  1 3  
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Damelaget 
Etter en fin 5.plass i 3.divisjon det første året etter opprykk, var Damelaget sitt mål i 2020 å kjempe 
om opprykk til 2.divisjon. Siden spillerstallen var på stabile 25+ spillere gjennom vinteren var planen 
å ha et lag i 3. divisjon og melde på et nytt 2.lag i 5.divisjon i 2020.  

Utover i 2020-sesongen holdt spillerstallen seg stabilt på ca. 20 spillere, og laget har kun hatt 
naturlig avgang til militæret, skoler og av aldersmessig årsak. 

På grunn av usikkerhet rundt mulig seriespill og med en stor andel spillere under 20 år, meldte 
Damelaget på et lag i en ny J19-serie i Hordaland høsten 2020. De sterkeste lagene i regionen deltok 
i en 6-lags serie. Serien ble ikke ferdigspilt på grunn av ny nedstenging i november og før alle lagene 
hadde spilt alle sine kamper. Jentene fikk likevel god kamptrening denne høsten, noe som var kjekt i 
et ellers uvanlig år.  

Hovedtrenere: Ørjan Sandal og Stian Kvåle 
Assistenttrener: Kenneth Moland 
Keepertrener: Chris Sunde Midtun 
Lagleder: Tore Nøss 
  

Herrelaget 
Etter et relativt middelmådig resultat i 3.divisjon i 2019, var målet for herrelaget i 2020 å hevde seg i 
toppen av 3.divisjon, og aller viktigst – å framstå med en klar og tydelig offensiv tilnærming til 
fotball.  
 
Laget hadde i begynnelsen av året en oppløftende sesongoppkjøring der de trente bra, inkludert en 
god treningsleir, men ble som alle andre lag rammet av nedstengingen våren 2020. Trenerapparatet 
satte opp tilrettelagte treningsprogram, nettbaserte fellestreninger (yoga), m.m. med håp om å 
komme i gang igjen i løpet av sommeren. Laget hadde hele fire runder med «oppkjøring» til 
potensiell sesongstart I løpet av 2020. Den endelige beskjeden kom i midten av september om at det 
ikke ble seriespill i 2020. 
 
Spillergruppen har taklet situasjonen bra og uten frafall, selv om det har vært et frustrerende år.  
I året som har gått har spillerstallen vært relativt stabil, med kun noe frafall på grunn av skole og 
jobb. Laget fikk en ekstraordinær signering i Zsolt Korcsmár i juni 2020. Zsolt er tidligere Brann-
spiller, vunnet serie og cup og spilt Champions League med danske Midtjylland, og spilt på det 
ungarske landslaget for å nevne noen høydepunkter. Som spiller er han i restitusjonsfasen etter en 
kneoperasjon. I tillegg til å være i spillerstallen, har han kommet inn som assistent til A-laget og har 
også tatt en rolle i FFO-teamet. 
 
Som med Damelaget, fikk herrelagsspillere under 20 år spilte på G19-laget til Os denne høsten. 

Hovedtrener: Endre Brenne 
Assistenttrenere: Rune Mo, Zsolt Korcsmár, Torkel Hjertnes 
Angrepstrener: Svein Gunnar Rein 
Keepertrener: Anders Fossen Lunde 
Lagledere: Stian Kvåle, Arild Havsgård, Ole Johnsen 
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Øvrige Seniorlag 
Os U-lag (herrer) 
U-gruppen består av juniorspillere, både satsende og breddespillere, og har spilt med to lag (satsning 
og bredde).  Gruppen skulle i 2020 spilt i 4.divisjon herrer og i junior/G19-serien. På grunn av 
pandemien ble det kun G19-seriespill om høsten, og i 1.divisjon ble det en ganske spisset serie da 
alle lag hadde med yngre A-lagsspillere som ikke fikk spilt seniorkamper. Os-laget fikk en tøff start, 
men hadde en positiv utvikling utover i sesongen og det ble god matching for våre fremste 
juniorspillere denne høsten.  
 
Det var litt utfordrende å mikse A-lagsspillere og U-spillere i kamp med tanke på at fremtidige 
håpefulle kanskje måtte vike plassen for A-lagsspillere. Trener Nuno fikk balansert dette godt og de 
aller fleste spillerne fikk utfordringer på sitt nivå. 
Elias Heggland Myrlid ble toppscorer i G19 1.divisjon og er nå plukket opp av Brann2. 
 

Hovedtrener: Nuno Marques 
Assistenttrener: Ivar Johannessen 
Lagleder: Ivar Johannesen 
 
Os 3 (herrer) 
Breddelaget Os 3 var i gang med oppkjøring til kampsesong da de måtte kutte all aktivitet fra mars 
2020. De fikk, som de andre seniorlagene, ikke spilt noen kamper i 2020, og har hatt minimalt med 
treninger fra mars og ut året. De er klare for nye tak i 6.divisjon i 2021. 
 

Hovedtrener: Martin Kyte 
Lagleder: Martin Kyte 

Old boys 
Old Boys-gruppen har ligget relativt brakk i 2020-sesongen, og kun hatt noen sporadiske treninger. 
De kviler seg i form til 2021-sesongen og kjører restitusjon som hovedingrediens. Etter mye 
egentrening knytter det seg stor spenning til 2021 sesongen. 

Damer 7er 
Etter et par år med 7er-lag i serien, valgte 7er-laget å gå over til mosjonstrening uten lag i serien i 
2020. De av spillerne som ønsket et fast treningsopplegg ble invitert til å delta på Damelaget sine 
treninger, med tanke om spilletid på et nytt 5.divisjonslag (11er) dette året. 

Gatelaget 
Gatelaget har trening på dagtid en gang i uken, og har utvidet med alternativ trening som PT/styrke 
på Actic, yoga med Os yoga, og løpetrening. Laget har gjennom 2020 hatt treninger etter 
smittevernsreglene, med noe varierende oppmøte blant de 10-12 faste spillerne på laget.  

I 2019 arrangerte gatelaget storslått cup for gatelag på Kuventræ, hvor blant annet Fredrikstad og 
Brann var med. På grunn av pandemien måtte planene om ny cup settes på vent, men planlegging av 
cup på Kuventræ i 2021 har allerede startet. Laget har også et ønske om å reise til NM for gatelag. 

I løpet av 2020 har trenere og spillere på Gatelaget blitt enda tettere knyttet til klubben gjennom 
oppussingsoppgaver på anlegget, julelunsj, og lagleder/trener-oppgaver på Senior Herrer-treninger. 
Rune Mo er klubbens kontaktpunkt for laget. I tillegg har laget fått egen sponsor. 

Hovedtrener: Tor-Arne Hitland 
Lagleder: Tor-Arne Hitland 
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E-sport 
Administrasjonen, med Rune Mo i spissen, tok i oktober 2020 initiativ til å starte et E-sport-lag i Os 
Fotball. Klubben arrangert en vellykket E-sport Dag, og 4-5 spillere ble rekruttert til det rykende 
ferske Os-laget som skal konkurrere i Fifa-turneringer på vegne av klubben. Målet er å ha et 1.lag 
som konkurrerer, og en rekrutteringsarena og samlingsplass for barn og ungdom. Sparebanken Vest 
kom inn som sponsor for innkjøp av utstyr til laget. Vi håper og tror at dette initiativet vil vokse i 
omfang i 2021. 

Våre fire spillere er Tommy Gjelsvik Wold, Oliver Linde, Aleksander Grotle og Marius Andersen - tre 
lokale spillere og en tilflytter fra Tromsø. Dette laget ble påmeldt til NM, og gjorde det bra i i 
innledende runder. Os er p.t. blant 32 klubber som er kvalifisert til 3.runde i NM, i gruppe med 
Lillestrøm, Lillestrøm 2 og Skjold IL. De to beste går videre fra gruppen. E-sport er forholdsvis nytt og 
i vekst, og det er ekstra positivt at det nyoppstartede laget allerede er på det nivået det er.  

I 2021 har klubben ambisjoner om å stelle i stand klubbturnering for barn mellom 12-16 år, og har 
fått godkjenning til å bruke Os Gymnas sitt E-sport lokale som treningslokale for E-sportutøverne slik 
at klubben kan tilby en standard som overgår det som er tilgjengelig på Kuventræ. 

 

 

E-sport-laget i NM kvalifiseringskamp 
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Telenor Xtra Fotball Fritidsordning (FFO) 
Os Fotball Telenor Xtra Fotballfritidsordning (FFO) er et samarbeid mellom Os Fotball, NFF og 
Telenor på syvende året. Os Fotball arrangerer fotballfritidsordningen i klubbhuset 4 dager i uken for 
spillere i 2.-6.klasse. Dette er et alternativ til kommunen sin skolefritidsordning, og det tilbys 
leksehjelp, fotballaktivitet/bevegelse og fokus på et sunt og godt kosthold. 

Tilbudet har blitt en meget viktig del av klubben både som utviklingsarena, men også som 
relasjonbygger på tvers av lag og skoler på Os-siden av kommunen. Det gir også et betydelig 
økonomiske bidrag til klubben. 

Antall påmeldte var i 2020 litt i underkant av 100 spillere, med deltakere fra Os skule, Søfteland 
skule, Lunde barneskule, og Kuventræ skule. 

Etter en pause fra midten av mars til midten av mai, har FFO-ordningen gått for fullt resten av året i 
samsvar med skoleruten.  

Fra september gikk klubben inn i et samarbeid med Os Håndball om en felles buss til transport av 
deltakere i Håndball- og Fotballfritidsordningene. Det har vært et svært positivt løft som har sikret 
god og sikker transport av barna, og avlastet FFO-lederne i deres daglige virke. 

Styret ønsker å rette en ekstra takk til Marius Mikkelsen og resten av FFO-teamet, som har ivaretatt 
og videreutviklet FFO-ordningen som en viktig del av klubben i et utfordrende år. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          FFO-aktiviteter både ute og inne 
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Sparebanken Vest Os Akademiet 
Akademiet er klubbens forlengelse av FFO, og et ekstratilbud til alle ivrige gutter og jenter i 7.-
10.klasse i Bjørnafjorden Kommune. Det var ca. 40 motiverte ungdommer som deltok på Akademiet 
i 2020. 

I tillegg til fotballaktiviteten vektlegges utvikling av skadeforebyggende trening, mentale egenskaper, 
komplementære aktiviteter som hurtighetstrening (samarbeid med Os Friidrett) og yoga (samarbeid 
med Os Yoga), samt analysearbeid og individuell oppfølging. 

I 2020 var Akademiet delt i to undergrupper: 

Gruppe Klassetrinn Treningsdager 

Akademi Ung 7.-8.klasse Tirsdag morgen + Fredag ettermiddag 
Helgesamlinger 

Akademi Elite 9.-10.klasse Onsdag morgen + Fredag ettermiddag 
Helgesamlinger 

 

Akademiet er blitt en meget viktig del av utviklingsløpet til unge fotballspillere i klubben og et tilbud 
som er godt mottatt blant spillere og medlemmer. I løpet av 2020 var seks spillere fra Akademiet 
innom kretslag og/eller nasjonale tiltak, noe som lover godt for framtiden. 

I 2020 måtte Akademiet holde stengt fra midten av mars til 18.mai, men fulgte ellers skoleruten. 
Høydepunktet dette året var en vellykket treningsleir i vakre Strandebarm helgen 29.-30.august med 
rundt 30 deltakere. 

 

 
En fantastisk treningsleir i Strandebarm med Akademi-gjengen! 
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Dommergruppen 
2020 ble ett merkelig år for alle, og dommere spesielt med lite dømming og aktivitet på 
dommersiden. Grunnet pandemien ble heller ikke det årlige klubbdommerkurset for yngre ungdom 
gjennomført. Forhåpentligvis kan dette kurset gjennomføres i 2021 da det er en viktig arena for 
dommerrekruttering i klubben. Dommerstanden har likevel holdt seg stabilt gjennom året. 
Dommerteamet fortsetter med å jobbe aktivt med å holde rekrutteringen oppe og fortsette å øke 
antall dommere. 

Ny dommeransvarlig i klubben er Daniel Andreasson da Albert Haugland Kristiansen har reist i 
millitæret.   

Dommeransvarlig i Os Fotball: Daniel Fagerlid Andreasson  

Ungdomsfotball dommere: 
Viljar Hanstvedt, Erik Mjelva, Jørgen Nyhus, Bartek Kucharycz, Erik Oye, Fredrik Ulvatn, Håvard 
Øvrebotten Magnussen  

Senior fotball dommere: 
Tom Gabriel Rondestveit, Daniel Fagerlid Andreasson, Adrian Moen Hjartnes, Albert Haugland 
Kristiansen (inaktiv 2021 grunnet forsvaret) 

 

 Fair Play 
Selv med et redusert aktivitetsnivå i 2020 var det positivt at klubben klarte å få på plass et sterkt 
ønsket Fair Play initiativ, nemlig at alle klubbens lag skal ha 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. 

Som følge av pandemien ble det i år også påkrevd at kampverter skulle observere at 
smittevernsregler ble opprettholdt på anlegget, og registrere alle fremmøtte ved eventuell 
oppfølging ved smitteutbrudd.   

 

Sportslig Utvalg 
 
Utvalget har hatt følgende sammensetning i 2020: 

Navn Posisjon 

Jan Frode Skeie Leder  

Ann Josefin Olafsen Bakke Medlem  

Ikke besatt Medlem 
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Samfunns- og verdiarbeid 
Os Fotball ønsker å være mer enn en fotballklubb for innbyggerne i kommunen. Og det er gledelig å 
rapportere at klubben har, tross pandemien, gjennomført flere viktige og givende aktiviteter i 2020.  
 
Nytt av året var Os Turn Integreringsdager, som ble arrangert sammen med Os Håndball, Os 
Friidrett, Flyktningetjenesten, og NFF Hordaland. Målet er å arrangere dette hvert år fremover for å 
vise hva idrettslaget har å tilby, og tilknytte oss flere medlemmer. Over tre solskinnsdager i tidlig 
august var 60 deltakere tilstede på Kuventræ og deltok i en stor variasjon av aktiviteter. Det var et 
godt gjennomført arrangement som fikk vist frem idrettslaget på en positiv måte til grupper i 
kommunen som ofte ikke deltar så mye i organisert aktivitet. Arrangementet har også medvirket til å 
styrke samarbeid mellom de ulike gruppene i fleridrettsorganisasjonen Os Turn. 

Et annet lyspunkt i året som gikk var Julegavehjelp Bjørnafjorden som Os Fotball var del av rett før 
jul. Sammen med Amfi Os distribuerte Os Fotball julepakker til over 100 husstander i Os som trengte 
bistand til å feire julehøytiden med litt ekstra gaver og mat.   

Løkkefotballdager er en givende aktivitet som oppfordrer til lek og moro på Kuventræ uten å være 
linket til organisert aktivitet. Banene åpnes for at de som er hjemme på sommerstid kan møte opp 
med eller uten ball og være i aktivitet ute på banene. Os Fotball gjennomførte dette to ganger (tre 
dager på rad hver gang) i løpet av sommeren, og serverte sponset frukt og drikke i sommervarmen. 
Over hundre barn møtte opp hver gang, og barna kom fra Tysnes, Eikelandsosen, besøkende fra 
Asker, og ellers hele Os-bygden. 

Den årlige Dansen på Luranetunet måtte dessverre utgå i 2020 på grunn av pandemien, men vi 
håper å ta opp igjen tradisjonen i løpet av 2021. 

Os Gatecup (for gatelag fra hele landet) måtte dessverre også avlyses på grunn av pandemien. Ny 
cup arrangeres høsten 2021.  

  

Idrettsglede på sentralidrettsanlegget på Kuventræ 
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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. På grunn av restriksjoner forårsaket av pandemien har det vært mindre 
aktivitet enn vanlig for markedsutvalget. Klubben har dessverre heller ikke gjennomført planlagte 
sponsortreff dette året.  

Antall sponsorer har holdt seg stabilt i 2020. Vi ønsker å rette en stor takk til samarbeidspartnere 
som har stått sammen med oss i året som har gått, og som har vist enorm lojalitet til klubben. En 
ekstra takk til generalsponsor MagnorVinduet for støtten gjennom en årrekke.  

Nytt av året var Julekalenderen, et humørfylt innslag i førjulstiden der det i en daglig video-sending 
på Facebook ble trukket dagens vinner. En stor takk til sponsorer som bidro til dette suksessfulle 
tiltaket - dette er noe klubben absolutt ønsker å arrangere flere ganger. Klubben har også fått 
henvendelser fra andre lag over hele landet for mer informasjon om hvordan julekalenderen ble satt 
opp og gjennomført.  

I november var det sokkedugnad (salg av Bambusa sokkepar) for alle klubbens medlemmer, og i 
desember samarbeidet Os Fotball med Amfi Os i gjennomføringen av Julegavehjelp Bjørnafjorden, 
som nevnt i forrige kapittel. 
 
Markedsutvalget har hatt følgende sammensetning i 2020: 

Navn Posisjon 

Torkel Hjertnes Leder 

Even Ryland Olsen Medlem 

Marthe Kristensen Medlem 

 

 
Julekalenderen: Trekning av hovedpremien på julaften 
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Arrangement 

Dugnadsarbeidet i Os Fotball står sterkt, og klubben er heldig som har mange initiativrike og 
ressurssterke folk som bidrar året rundt. Administrasjonen står for det meste av organisering av 
arrangementene, og er helt avhengig av frivillige som hjelper til. Vi er svært takknemlig over å ha en 
stor gruppe dedikerte frivillige som medhjelpere, og håper at alle blir med også i 2021. 

Selv om de fleste arrangementene i 2020 måtte kanselleres, var det likevel noe aktivitet over 
sommeren og på høsten før nye nedstengninger trådte i kraft fra november. Vi ser fram til et høyere 
aktivitetsnivå igjen i 2021. 

Klubben deltok i februar på det årlige Eat Move Sleep kick-off arrangementet i Oslo, og mottok priser 
for «Beste Premieutdeler» (Tore Kleppe) og «Årets filmsnutt» fra et EMS-arrangement. Dette gav 
velfortjent heder til våre trofaste frivillige! 

Arrangementer i 2020: 

Måned Arrangement Beskrivelse 

Januar  Fabelaktig Fredag Fotballaktivitet på Kuventræ (planleggingsdag i 
skoleruten). 70 deltakere - 1.-7.klasse 

Februar - - 

Mars Dans på Luranetunet KANSELLERT 

April Fotballskole påskeferien KANSELLERT 

Mai  - - 

Juni MagnorVinduet fotballskole sommerferien 3 dager – 1.-7.klasse - 100 deltakere fra hele kommunen. 
Fantastisk vær og dyktige instruktører! 

Juli Løkkefotball  2 x 3 dager med opp mot 100 barn fra hele regionen 

August Os Turn Integreringsdager Samarbeid med Os Håndball, Os Friidrett, NFF Hordaland 
og Flyktningetjenesten. 60 deltakere i flott sommervær. 

  Oppstartsdager Rekrutteringsaktivitet for 2015-kullet 

September Eat Move Sleep Cup KANSELLERT 

 NFF Kvalitetsklubb-feiring Grillmat, kake og taler ved K1 for å feire tildeling 

Oktober Miniturneringer 2 turneringer for de yngste lagene i krinsen 

 Sponsortreff + Barnas Dag KANSELLERT 

November Gatelagscup + Midtsiden Cup + Futsal Cup 
(ungdom) 

KANSELLERT 

  Dugnad - sokkesalg Alle klubbens medlemmer solgte 2 par Bambusa sokker 

Desember Os Fotball Galla + Nissefest Barnefotballen KANSELLERT 

 Julekalender Salg av julekalender – promotert i sosiale medier 
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En fornøyd gjeng på Eat Move 
Sleep kick-off på Ullevål. 
 
Fra venstre: Tore Kleppe, Anette 
Kleppe, Solfrid Vernøy, John Ole 
Johannessen, Elisabeth Nedrelid, 
Endre Brenne 

Glade frivillige i kiosken 

J12 hjalp til med servering på 
Kvalitetsklubb-feiringen  
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Anlegg 
Klubben ønsker å rette en stor takk til dugnadsgjengen i klubben, som i tillegg til forefallende arbeid 
og små forbedringsprosjekt gjennom året har sørget for at banene har vært klar til trening og kamp. 
 
Følgende anleggsforbedringer fant sted i 2020: 
 
Baner 
Våren 2020 ble det lagt nytt krøllgress på bane 1. Samtidig ble det lagt ned spill-stasjoner med koster 
samt granulatfilter for å samle opp granulat. Mange frivillige var med i legging av det nye dekket, og 
det kom raskt på plass takket være flott dugnadsinnsats. En ekstra takk til Karsten Røttingen i 
forbindelse med dette arbeidet.  
  
Lysmaster 
Klubben har startet et initiativ for å kunne skifte belysningen til miljøvennlig LED belysning.  Høsten 
2020 har klubben mottatt tilbud på å skifte til LED lys på bane 1. Neste steg er å skaffe finansiering. 
  
Salgsbod 
Administrasjonen har sammen med sponsorer jobbet med planlegging av ny salgsbod. 
   
Utbygging av Kuventræ  
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra hovedlaget, Os Friidrett og Os Fotball arbeidet i 
hele 2020 med å få lage utkast til forbedringer/utbygging av Kuventræ (klubbhus, tribune, hall m.m). 
Gruppen har hatt flere møter i løpet av året. I tillegg har de vært på befaring på andre nye anlegg. 
Hvis anlegget skal utvikles gradvis, er hall prioritert som første steg. 
  
Anleggsutvalget er organisert under Os Turn Hovedstyre, og Os Fotball har deltatt i utvalget med 
Vidar Bahus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

G16 pusset opp 
en av 
garderobene i 
2020 – kjekt med 
et fellesprosjekt 
utenfor 
treningsfeltet  
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Nytt banedekke på 
K1 kom på plass 
takket være 
fantastisk 
dugnadsinnsats!  
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Økonomi 

 Da pandemien kom med nedstenging våren 2020, var Os Fotball tidlig ute med begrensinger av 
driften på grunn av stor usikkerhet rundt aktivitetsnivå fremover. Klubben valgte å permittere og 
nedskalere driften på grunn av den store usikkerheten.  

Statlige tilskuddsordninger i forbindelse med pandemien er korrekt søkt på. Klubben har derfor fått 
kompensasjon ihht regelverk gjennom tre statlige tiltakspakker. Nå ved slutten av året kan vi 
konkludere med at økonomisk sett har klubben manøvrert seg gjennom 2020 på en god måte.  

Det er en rekke ekstraordinære faktorer som trekker i samme retning, som gjør at klubben kan 
presentere et godt økonomisk resultat. På inntektssiden kan klubben vise til spillersalg, dugnadssalg, 
Cupoverskudd (estimert av NFF) og refundert påmeldingsavgifter fra divisjonsforeningen. På 
utgiftssiden har klubben hatt redusert aktivitet, og vi kan derfor vise til en driftsmargin på over 10%.  

2020 gav et positivt resultat på kr.810’ for den totale driften. Egenkapitalen er styrket og var per 
31.12.2020 kr.761’. 

Oppsummering og framtidsutsikter 
Vi lever fremdeles med mye usikkerhet rundt pandemien, som vi håper vi snart ser en ende på. 
Hvordan 2021 vil se ut er vanskelig å spå, men vi må holde oss positive og glede oss til den dagen 
Kuventræ igjen er fylt opp med kamper og liv! Os Fotball skal være en fremoverlent fotballklubb som 
ser etter muligheter og viser stå-på vilje og kraft - det blir viktig i tiden som kommer. For klubben blir 
det i det kommende året ekstra viktig at vi ser alle, tar vare på dugnadsånden og får med så mange 
som mulig med videre i klubben vår.  
 

Utvikling av Os Fotball som leder for spillerutvikling i Bjørnafjorden vil få stort fokus i årene som 
kommer. Det vokser fram store årskull med mange spennende spillere og vi som klubb har et stort 
ansvar med å forvalte dette på best mulig måte, både topp og bredde. Vi har det siste året etablert 
formelt samarbeid med flere av våre naboklubber som et viktig ledd i denne prosessen. Os Fotball 
alene har liten sjanse så vi er avhengig av godt samarbeid og dialog med de rundt oss. Det jobbes i 
dag veldig godt i mange klubber i Bjørnafjorden!  
 

Det er gledelig å se tidligere A-lags spillere på Os, både menn og kvinner, hevde seg på øverste nivå i 
Norge. Vegard Leikvoll Moberg var i 2020 del av den utrolige prestasjonen til Bodø/Glimt som ble 
soleklar seriemester, Ole Martin Kolskogen har fått sitt definitive gjennombrudd i Eliteserien og ble 
kåret til årets spiller i SK Brann, Vegard Skeie ble solgt til Brann og imponerte på utlån til Øygarden i 
Obos-ligaen, Vilde Drange Veglo skårte sitt første mål i Toppserien for Sandviken, og Simen Lassen 
og Bjarte Haugsdal har vært sentrale skikkelser i henholdsvis Åsane og Øygarden. Fellesnemner for 
alle disse er at de spilte hele veien til A-lags nivå i Os før de tok steget videre. Dette er synlige bevis 
på at det går an å bli god i Os, og forhåpentligvis kan vi produsere enda flere toppspillere i årene som 
kommer.  
 

Os Fotball har hatt solid vekst i hele organisasjonen de siste årene. Det er i dag et utrolig høgt 
aktivitetsnivå på Kuventræ med mange arrangement, aktivitetstilbud som FFO/Akademi, 
lagsaktivitet og cuper m.m året rundt. Vi må fortsette sulten etter å bli bedre og vokse, men samtidig 
passe på at vi prioriterer riktig og ikke "gaper" over alt. Spillerutvikling og samfunns- og verdiarbeid 
vil stå sentralt og være klare satsingsområder. Suksess i form av opprykk, holde mange spillere hele 
veien til seniorlag, og det å sende enkeltspillere til høyrere nivå vil komme som resultat av målrettet 
og hardt arbeid over tid. 


