
FOTBALLGRUPPEN  

 

Innledning: 

Sesongen 2020 ble preget av corona og hele vår sesongen ble avlyst. For barn og unge så ble det 

etter hvert åpnet opp for kamper på høsten. Mindre aktivitet enn normalt har ikke bare vært 

utelukkende negativt da vi har fått tid til å ta en fot i bakken og se på organiseringen av 

fotballavdelingen. Vi har siden høsten jobbet med å lage ny sportsplan som vi nå nesten er i mål med. 

Sportsplanen vil bli presentert for alle når den er endelig godkjent i idrettslagets styre. 

Fotballgruppen fortsetter å ha fokus på å gi et godt tilbud til alle som vil spille fotball. Videre har vi 

som målsetning at alle skal få gode muligheter på sitt nivå, og vi forsøker å ta hånd om både toppen  

og bredden, først og fremst gjennom samarbeid og hospitering både innad i klubben og med andre 

lokale klubber. I barnefotballen har antallet barn stabilisert seg ved at kullene som går over til 

ungdomsfotballen er omtrent av samme størrelse som de nye som kommer inn. Etter åpningen av 

banen ved NOT er kapasiteten for barnefotballen tilfredsstillende, men behovet for en bane i full 

størrelse er fortsatt stort, da ingen av banene i Sædalen er store nok til at det avvikles kamper for kull 

som er 13 år eller eldre. Det innebærer at ungdomslagene fortsatt må ut av dalen for treninger og 

kamper. Samarbeidet med Kalandseid IL knyttet banekapasitet har vært godt. Vi ønsker å fortsette 

samarbeidet i 2021. I løpet av 2020 har 10 forskjellige lokale dommere dømt totalt 43 kamper. 

Mange vegrer seg for å dømme eldre gutter, og det er utfordrende å få dommere spesielt til 7er og 

9er kamper. Det jobbes godt med problemstillingen og rundt dommere, men et vanskelig år da alle 

obligatorisk klubbdommerkurs ble avlyst. Fotballgruppen har også fokus på FairPlay med obligatorisk 

kursing av alle trenere, men dette ble også rammet negativt da all kursvirksomhet ble avlyst. Hva 

angår forbedringsområder skulle vi gjerne sett at flere mødre stiller som trenere for sine jenter. Ved 

inngangen til 2020-sesongen har vi eksempelvis registrert rundt 85 trenere i barnefotballen (5- 12 

år), men bare 6 av disse er kvinner. Videre er det ønskelig å tilby keepere et bedre tilbud. Høsten 

2020 ble det gjennomført trenerkurs i egen regi i Sædalen (grasrottreneren del 4). Oppslutningen var 

god, men kurset er enda ikke helt ferdig i skrivende stund grunnet corona. Tilbakemeldingene er 

entydige på at kursene får økt verdi av at de gjennomføres på «hjemmebane» ved at man i tillegg til 

å bygge kompetanse skaper relasjoner på tvers av de ulike lagene. Roar Fredriksen var instruktør og 

våre samarbeidsklubber ble invitert med.  

Økonomistyring god og vi har en ryddigere oversikt over avdelingens og de enkelte lags økonomi.  

Fotballgruppen i tall: Finner ikke oppdaterte tall på fotball.no  

  



Her følger en oppsummering av sesongen til de lag som har sendt inn rapport for sesongen 2019.  

Sædalen Veteran 
Vi har ca 40 spillere i gruppen som fungerer som et møtested for de som ønsker å trene 

aktivt for å spille kamper og de som trener når det passer inn i hverdagen. Vi har vunnet 

Bergen Open i 2017 og 2019. Sædalen Veteran er en inkluderende og fin gjeng som 

ønsker alle fotballglade personer velkommen til sin trening. 2021 bli lagets første sesong 

i Veteran-ligaen så det blir spennende å se hvilke utfordringer vi møter der. Håpet er at vi 

snart kan få trene og spille kamper som normalt igjen. 

 

 



A-lag Herrer 
2020 var preget av Covid 19. Vi fikk spilt noen treningskamper før vi fikk en lang pause. Når vi kom i 

gang igjen så var det ikke mye som minnet om fotball som kunne gjennomføres på trening, og 

kamper fremsto mer og mer som en fjern drøm.    

Forhåpentligvis så blir det kamper igjen høsten 2021, og forhåpentligvis så blir det en god sesong. 

 

 

  



A-lag Damer 
Laget har ikke meldt inn sin aktivitet til fotballstyret og beretningen er derfor ufullstendig 

for dette laget. 

  



 

G19 født( 2001-2003) 
G19 har hatt 42 aktive spillere, 4 trenere og 1 lagleder gjennom sesongen, som kun hadde seriespill 
på høsten. 
G19-1 har spilt i 2. divisjon og G19-2 har spilt i 3. divisjon. Ingen lag deltok i cuper i korona-året. 
 



J17 (født 2004-2005) 

Sædalen Fotball J17 er klubbens eldste ungdomslag på jentesiden. I fjor endte jentene på 

toppen av tabellen i andre divisjon, med 9 seire på 9 kamper, før Coronaen satte en 

stopper for seriespillet én runde før det var ferdig. I år teller troppen 20 spillere og består 

av spillere fra 2004 til 2007. I 2019 hadde vi en uforglemmelig og sosial treningshelg i 

Strandebarm, og vi håper vi kan gjøre noe sånt igjen snart. Vi har i år begynt et 

treningssamarbeid med Fana Fotball, noe som vil gi oss gode utviklingsmuligheter i 

årene fremover. De to siste helgene har vi deltatt i Lerøy Jentecup, der vi til slutt tapte 

kvartfinalen mot Åsane (som vant turneringen). Vi gleder oss til seriestart! 

 
  



G16 (født 2004) 
Laget har ikke meldt inn sin aktivitet til fotballstyret og beretningen er derfor ufullstendig 

for dette laget.  



J15 (født 2005) 
Sesongen 2020 ble naturligvis en merkelig sesong.  Sædalen J15 (som vi het i 2020) klarte imidlertid å 

holde oppe et veldig godt treningsopplegg med kohorter, øvelser og treningsopplegg som vi mener 

oppfylte alle kriterier. Et sånt treningsopplegg krever flere trenere på feltet, og av og til fikk vi også 

noen foreldre til å steppe inn på noen stasjoner. Vi har veldig god backing i foreldregruppen, og stort 

sett stiller alle spillere med foreldre på kamper. Det er veldig kjekt. 

 

Vi spilte 2020 i andre divisjon. Serien kom endelig i gang på høsten, og vi fikk en sterk start mot et 

skadeskutt Eldar-lag. Det ga oss en solid målforskjell og gjorde at vi ledet serien fra start. Etter 9 

kamper stod vi med 9 strake seire. Kun teorien kunne ta fra oss en puljeseier da coronaen satte en 

stopper for serien. Fryktelig bittert da at vi ikke ble kåret til vinner. Det hadde jentene fortjent.  

 

Vi har aldri vært så godt forberedt som vi var til sesongen 2020. Da var det fryktelig bittert at mye av 

sesongen gikk bort i corona. Vi skulle deltatt på Sør Cup (Kristiansand) for tredje gang og vi skulle 

deltatt på Adidas Cup. Begge disse ble avlyst. 

 

Heldigvis har alle jentene valgt å fortsette med fotball i 2021. Det er knallgøy. 

 

 

  



G15 (født 2005)   
NIF har en visjon om ”idrettsglede for alle” og skal nå dette gjennom å bygge en kultur rundt  

verdiene ”inkluderende, åpen, ambisiøs og leken”. Sædalen 2005 forholder seg til NIF sin visjon, men 

har definert en sub-visjon (et slags mål) før sesongstart. Vi ønsker å beholde laget til de går ut 

gymnaset. Om vi når denne visjonen/dette målet gjenstår å se, det er mange utfordringer som venter 

når vi har få spillere som snart er ferdig med 10. klasse og spres på ulike videregående skoler høsten 

2021. Vi håper å nå målet gjennom idrettsglede for våre spillere gjennom verdier som kameratskap, 

glede og respekt. Vi har ikke et krav til å stille på trening, så vi må gjøre det kjekt på trening for å 

beholde våre spillere. 

Sesongen startet med 18 spillere og 4 trenere. Ny trener var far til Simen, tidligere Brann og Viking 

spiller, Bjørn Dahl. Han tok over det daglige hovedtreneransvaret, og fokuset har vært pasning og 

mottak. Spillergruppen har hatt en betydelig utvikling i løpet av året. De resterende trenerne er Ørjan 

Steffensen, Thomas Ask og Olav Berg. Eirik Birkelund har bistått på noen treninger.  

Når sesongen nå er over teller vi fremdeles 17 spillere. En av guttene har sluttet, men han spiller 

heldigvis fremdeles håndball. 

Sesongen ble preget av koronapandemien og ble meget spesiell også for Sædalen 2005 –G15. Vi 

hadde store ambisjoner om deltakelse i Gothia Cup sommeren 2020, men slik ble det ikke. Pandemien 

medførte at også dette arrangementet ble avlyst til stor skuffelse for guttene våre. Laget skulle 

endelig få være med på en stor sommerturnering, men det var umulig.  

Treningene gjennom våren og sommeren ble preget av koronaregler, men det var likevel god 

oppslutning blant guttene. I tillegg til våre tre ukentlige fotballøkter på Rautjern og Nattland Skole, 

kjørte vi kondisjonstrening lørdager med løpeturer, tre runder rundt Tveitevannet. Belønningen var en 

softis etter endt økt. Vi har hatt svært få treninger som vi har måttet avlyse. I høst har vi hatt jevnt 

med treninger og god oppslutning blant guttene. 

Kampene i vårsesongen ble avlyst, så vi spilte vår første kamp i slutten av august. Vi startet på 

terminlisten og fikk spilt noen kamper i september og starten av oktober før også høstsesongen ble 

avlyst pga smitteøkningen i befolkningen som gjorde seg gjeldende utover høsten. Vi spilte jevnt med 

våre motstander i 2.divisjon. 

Vi føler at vi har klart å tilby guttene gode og varierte treninger gjennom hele sesongen, men vi synes 

det er svært trist at de har mistet muligheten til å oppleve en stor internasjonal sommerturnering. De 

var bare 15 år dette ene året, den muligheten kommer ikke igjen. Så får vi håpe på bedring i sesongen 

2021…. 

 

   



J14 Sædalen Sommerfugl (født 2006) 
Var 18 jenter våren 2020. 

Spilte på nivå 2. Pga korona-restriksjoner ble det spilt enkel serie. 

Planla å delta på Norway-cup, men dette lot seg ikke gjøre pga korona. 

Etter mye frem og tilbake om det ble sammenslåing med Fana 06 eller ikke er det nå 7 spillere igjen. 

Disse trener og skal spille seriekamper sammen med J2007. 

Svært uheldig at laget på noen dagers varsel fikk beskjed om at de skulle slåes sammen med Fana, til 

tross for at trenerne på J2006 og J2007 ønsket å utsette samarbeidet ett år. Jentene hadde da 

allerede fått beskjed om at de skulle være et Sædalen-lag sammen med J2007. Det ble ikke noen 

sammenslåing med Fana, men flere trenere ga seg pga overstyringen i forbindelse med 

sammenslåing uten forvarsel. Motivasjonen forsvant dessverre. 

Kommentar fra Klubb: Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fana vedrørende jentefotball. Det 

som ble lagt frem for J14 var samarbeid mellom Sædalen og Fana i J14 og 15. Det var snakk om 

samarbeidslag i serien og 1 felles treningsøkt i uken. I tillegg til dette så er det mulig å delta på 

ekstratrening fredager og søndager på NIP for de som ønsker å trene mer. 

 Samarbeidslagene i serien skulle være J 14 Fana/Sædalen i 2.div. og J15 Fana/Sædalen i 2.div  

Sædalen/Fana i 3.div. Fokuset fra klubbene var at da fikk man flere jenter på trening, og en bedre 

treningshverdag. Det er fra både vår og Fana sin side at hovedintensjonen er at jetene skal få best 

mulig tilbud og kunne være i egen klubb lengst mulig. 

  



G14 Sædalen Lokomotiv (født 2006)  
Gutter 2006 består av 2 lag. SIL G15 som spiller 2. divisjon og samarbeidslaget KRIL/SIL G15 som spiller i 3. 

divisjon. 

Vi har også hospitanter fra gutter 2007 fra Sædalen og Kringlebotn. Hele gruppen består av 27 ivrige 

gutter som trener 4 ganger i uken. 

Det er godt oppmøte på treninger, men guttene balanserer for tiden mellom konfirmantforberedelser og 

andre aktiviteter som håndball, Taekwondo, løpetrening, prøvelesing, osv. Det blir nok sikkert travle dager 

innimellom. 

2020 var preget av korona med utfordringer på trening og flytting av kamper. Men vi fikk nå avviklet 

kamper både for SIL og KRIL/SIL utover høsten. Spillerne rulleres mot samarbeidslaget, så det ble tross alt 

mye spilletid på fleste. Heldigvis for det, siden det ikke ble noen turneringer i 2020. Noe vi håper vi kan få 

til i 2021.  

Sesongen for SIL G06 ble avsluttet før alle omberammende kamper ble avviklet og endte dermed på 8. 

plass i 2. div. 

Det samme gjaldt for KRIL/SIL G06 som endte på 3. plass i 3. div. 

Nå er vi godt i gang med treninger og forberedelse til årets sesong som vi håper skal forløpe litt smidigere 

enn i fjor. Treningskamper er i gang og vi har en plan om å delta på Norway Cup til sommeren. 

 

  



J13 Sædalen Lilja (født 2007)  
Oppsummering av koronasesongen 2020:  

Vi har hatt en flott gjeng med jenter gjennom hele sesongen som var veldig glad for å trene litt før 

sommerferien. Stikkord for disse jentene er meget godt humør og en enorm innsatsvilje både på 

trening og i kamp.  

Selve kampsesongen startet i aug. Det kuliminerte med seriegull i slutten av oktober etter en tett og 

spennende kamp på Kringlen som endte med en 3-1 seier over 

Os. 

 

 

  



G13 Sædalen Bjørn (født 2007) 
Laget har ikke meldt inn sin aktivitet til fotballstyret og beretningen er derfor ufullstendig 

for dette laget.  



G12 Sædalen Orkan/Jaguar (født 2008) 
Laget har ikke meldt inn sin aktivitet til fotballstyret og beretningen er derfor ufullstendig 

for dette laget.  



 

J12 Sædalen Chili (født 2008) 
Laget har ikke meldt inn sin aktivitet til fotballstyret og beretningen er derfor ufullstendig for dette 

laget. 

  



J11 Sædalen Superstjerne (født 2009) 
Som for alle andre ble sesongen 2020 preget av pandemien og ulike smitteversnregler som har 

kommet og gått. Laget har likevel oppretthold treningsiveren gjennom en litt vanskelig periode og et 

er lite som tyder på at pandemien har hatt noen negativ effekt på spillerstallen. I tillegg til 19 2009 

jenter har vi med oss 4 hospitanter fra yngre kull. Dette er en ordning som vi tror fungerer ggodt 

begge for begge parter.   

Siden det ikke ble verken seriespill, Voss cup eller fotballskoler gjennom vårsesongen laget vi rett og 

slett en fotballskole kun for vår egen kohort. Vi hadde en svært vellykket treningsuke i strålende 

sommervær på Kalandseid hvor 16 jenter hadde 5 dager med to økter pr dag hvor vi i tillegg til egne 

trenere også hadde med støtte fra Thea Vindheim et par dager. Veldig stas for jentene å ha en av 

ungdomsspillerne med som inspirator.  

Når serien endelig kom i gang på høsten var vi representert med 2 lag. Vi har erfart nivådelingen som 

ble innført i J11 klassen og det fungerte fint for oss. Det er veldig menge hardt satsende lag i 

Bergensregionen i J 2009 klassen og vi trener hardt for å holde følge med disse. For å få til dette har 

to faste treninger og en litt mer frivillig trening pr uke. I kampsesong lider vi nok litt under at vi har 

trening både tirsdager iog torsdager - begge populære kampdager så mange treninger forsvinner 

kampavvikling.  

I tillegg til lag i egen årsklasse bistod vi også med spillere til et ekstra lag i J12 serien sammen med 

2008 jentene. Dette var en ordning våre ivrigste spillere hadde godt utbytte av og ga oss nyttig 

erfaring inn mot 9’er fotball kommende sesong.  

 



G11 Sædalen Bjørn (Gutter 2009) 
Sædalen Bjørn (Gutter 2009) er fin gjeng som teller ca. 30 fotballglade gutter. De er treningsglade og 

trener 4 ganger i uken (inkl. inne-trening). 

Til tross for en krevende tid har guttene stilt ivrig opp på «corona treninger» med godt humør og 

innsats. Vi fikk spilt seriekamper i fjor høst og det var etterlengtet. 

Vi hadde med 4 lag og de klarte seg veldig godt på nivå II. Laget starter med 9’er fotball nå og har 

hatt sine første treningskamper. Vi har meldt på 3 lag til serien og håper den går som planlagt. 

 

 

  



J10/9 Sædalen Stjerneskudd (født 2010/2011)   

  
J10 består av spillere fra tre ulike skoler, Nattland, Sædalen og Kringlebotn. Vi trener sammen med J9 

fra de samme skolene, samlet så er vi 37 jenter på de to lagene, og vi er 6 trenere. 

  

J10 hadde en del frafall tidlig i sesongen da aktiviteten var begrenset pga smittevernsreglene. 

Trenerne skjønte at vi måtte øke fokus på samhold og tilhørighet til laget siden vi har jenter fra 3 

ulike skoler. Vi har derfor hatt fokus på å blande jentene både på trening og kamp, og føler at vi fikk 

det godt til i løpet av sesongen, om vi da ser bort fra begynnelsen og slutten av sesongen som ble 

hemmet av koronarestriksjoner. Vi arrangerte også flere pizzakvelder etter kamper, og det har også 

ført til at jentene er blitt mer sammensveiset og at de har funnet seg nye venninner fra andre skoler. 

I løpet av sesongen har flere nye jenter kommet til, noe vi tolker som at jentene har det kjekt på 

trening, og at de derfor får med seg flere venninner. 

  

Vi stilte med to jevne lag i serien, en god miks av både ferdighetsnivå og skoletilhørighet. Vi har latt 

jentene få prøve seg i ulike posisjoner, og har fokusert på læring av posisjoner og roller. 

Resultatmessig har det vært mange jevne kamper, følgelig med en god miks av seiere og tap. Det er 

et par lag i kretsen som er en del bedre enn oss, men vi spiller jevnt med de fleste. Vi er meget 

fornøyd med progresjonen utover i sesongen. Flere jenter har tatt store steg rent ferdighetsmessig. 

Vi tror også at kampene har vært gode opplevelser for jentene, de har fått kjenne på mestringsfølelse 

og glede. Belønning med pizzakveld etter noen av kampene var en stor suksess og noe som vi vil 

fortsette med i år. 

 

  



G10 Sædalen Puma (født 2010) 
Laget har ikke meldt inn sin aktivitet til fotballstyret og beretningen er derfor ufullstendig 

for dette laget.



G9 Sædalen Superhelter (født 2011)  

 

Gutter 2011 består nå av 28 spillere. Ekstra gledelig har det vært at vi har fått tilgang i av nye spillere 

i perioden med Covid19. Vi har opprettholdt de to ukentlige treningsøktene og har vært en ivrig 

bruker av muligheten for innetrening på NOT. Vi har gjennom pandemien hatt et veldig godt 

oppmøte på trening. Det har vært imponerende å se innsatsen til spillerne spesielt i perioden hvor 

det var lagt restriksjoner på gjennomføring av treningene. 

Kamper har det vært heller dårlig med, vi avventet med Cup’er i vinter og fikk dermed ikke deltatt på 

noe på grunn av nedstengningen 12. mars. Laget her deltatt på det som har vært av serieturneringer 

og har i tillegg hatt en del treningskamper. Vi ser nå frem til overgangen til 7’er fotball 

  



J7/8 Sædalen Delfin (født 2012/2013) 

Sædalen Delfin har holdt koken gjennom korona med trening i vekslende vær og koronarestriksjoner. 
Til trass for at 2020sesongens serie turneringer gikk i dass fikk vi organisert en vennskapsturnering på 
hjemmebane i oktober med Smørås og Baune, det var supergøy! Under sesongen 20/21 har vårt 
medlemstall blitt dubblert og vi teller nå 28 fotballglade jenter. Vi gleder oss till oppstart av 
seriekamper etter mye tørrtrening!  

 

 



G8 Sædalen Tiger (født 2012)  

Har i skrivande stund 35 spelarar på laget og 12 fedre som bidrar på trenarsida. Vi har 2 obligatoriske 

treningar i veka, pluss ei valgfri trening kvar fredag.  

Vi har haldt det gåande gjennom heile Coronaperioden, ihht reglane, sjølvsagt, og vi har sett stor 

utvikling på spesielt individuelle ferdigheter. Vi fekk med oss 3 serieturneringar i haust, og 1 

venskapsturnering i vinter. I tillegg har vi hatt treningskampar mot Fana 1 gong i veka når regelverket 

har tillatt det. 

Sædalen Tiger er ein fin gjeng, litt fjas som seg hør og bør for 8/9-åringar, men mykje fotballglede og 

fine treningar. Dei fleste får med seg minst 1 trening i veka, litt avhengig av andre aktivitetar, men ein 

kjerne på 18-20 spelarar er på kvar obligatoriske trening og mange av fredagstreningane. 

Vi gler oss til vår og forhåpentlegvis kampar igjen. Det har vi sakna, i likhet med alle andre. 

   



G7 Sædalen Falken (Født 2013) 

Som for alle andre var det en sesong som ble veldig amputert, men vi har vært en god gjeng som har 
stilt opp på trening i de periodene det har vært tillatelse til aktivitet. Da høsten kom ble det endelig 
tid for kamper og vi hadde flere små serieturneringer i september og oktober. I vinter har vi begynt å 
forberede oss på 5-er fotball og guttene er klare til å endelig spille med keeper og store mål.  
Trenere:   
Farah Abdi Ahmed, Christopher Avløyp, Ivar Noremark, Øyvind Wold, Erik Kristoffersen, Asbjørn 
Markhus 
Foreldrekontakt 
Asbjørn Markhus 
  
Spillere:  
Vi er for tiden 32 registrerte spillere i Spond og pleier å være mellom 20-25 på hver trening. Vi har en 
god miks av gutter fra både Sædalen og Nattland skole.  
 
Treninger:  
Tirsdag 17-18 Sædalen 
Seriespill:  
Serieturneringer 3-er fotball mot lag fra Smørås, Bjarg, Fana, Kalandseid og Gneist 

 

  



J6 Sædalen Perle (født 2014)  

Sædalen Perle er en gjeng på rundt 10 jenter født i 2014,  

som har trent sammen i 2020. 

På grunn av covid-19 fikk vi dessverre ikke spilt noen kamper. 

Men vi er ved godt humør, og alle jentene ser frem mot både  

seriespill og cuper i tiden fremover. 

I slutten av mars fikk vi endelig spilt et par vennskapskamper mot Fana IL. 

Dette ga mersmak, og masse motivasjon fremover.       

 

 

 

 

  



 

G6 Sædalen Turbo (født i 2014) 

Sædalen Turbo (Gutter født i 2014). Denne herlige fotballgjengen hadde sine første spark 

på ballen for 1,5 år siden og har som alle andre lag hatt en spesiell koronatid med mindre 

kampaktivitet enn ønskelig. I 2020 hadde vi en cup sammen med Os og denne helgen 

spilte vi vennskapskamper mot Fana. Guttene storkoste seg med kamper og etter endt 

dyst fikk alle hver sin pokal. Sædalen Turbo trener hver onsdag klokken 17.00 på 

Sæterdalsbanen og i vinter har vi i tillegg hatt flere innendørstreninger på NOT. Vi gleder 

oss til fortsettelsen med trening og kamper for denne flotte gjengen! 

 

 

  



GJ5 Sædalen mix (født 2015) 
Sesongen 2020 -2021.  
Vi startet opp seint på høsten 2020 med en ganske god gjeng barn. 27 stk og nå nærmer vi oss 40 
glade gutter og jenter som gleder seg til hver eneste trening.  
For oss har vi ikke merket så stor forskjell, da vi ikke starter opp med noe spesielt med kamper eller 
cuper før til høsten igjen.  
Men de har allerede lært ganske mye og har utviklet seg masse siden vi startet. 
Vi gleder oss til fortsettelsen videre med denne fantastisk flotte gjengen :)  

 

 


