Styrets beretning 2021
Styrets sammensetning
Leder: Jarle Øvsthus
Nestleder: Anbjørg Skare
Styremedlemmer:
Sjur J. Øygard – Sportslig Leder
Kjetil Olsen – Styremedlem, Anlegg
Marie Opheim – Styremedlem, Kvalitetsklubb
Marianne H- Lekve - Vara
Valgkomité: Ørjan Aarekol, Linda Smedegård, Barbro Grønlien
Kontrollkomite: Geir Stensland, Jan Ove Sæd
Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter i 2021. Referater finnes på våre nettsider.
Sportslig:
Har hatt revisjon av sportsplan.
Opprettet og videreutviklet Hardanger Akademiet.
Hardanger Akademiet
Et samarbeidsprosjekt der Odda FK har vært initiativtaker. Det går ut på å gi de mest ivrige
og ferdighetsrike spillerne et godt tilbud gjennom samlinger avholdt mellom klubbene. I
første omgang er det G15 som har fått prøve seg. Det jobbes med å overføre det til jente
siden. Harding IL, Trio IL og Rosendal IL er klubbene som er med på samarbeidsprosjektet.
Barnefotball
Påmeldte lag (årsklasser) barnefotball: Jenter: 5 – Gutter: 6
Våre lag i barnefotballen 7-9 år har spilt cuprunder i nærområdet. Det ble noe amputert da
krets hadde «glemt» vår region. OFK og andre fikk etter hvert stablet opp en serie i
samarbeid med krets. I 10-12 års klassen setter kretsen opp terminlistene og reisene blir noe
lenger nå. Ingen tabell i disse klassene.
Ungdomsfotball
Påmeldte lag (årsklasser) ungdomsfotball: Jenter: 3 – Gutter: 4
Lagene våre er plassert i 1., 2. og 3. divisjon. Flere av våre lag hevdet seg og var i toppen på
tabellen. Trekker frem J14 som vant sin avdeling.
Voksenfotball
Påmeldte lag: Senior herre: 1 – Senior Dame: 1
Spennende samarbeid med TTIL ble signert på herresiden. Vårsesongen ble kansellert pga
korona. I høstens enkle serie nådde vi målet om opprykk til 5. divisjon.

Damelaget havnet på 2. plass i sin 7`er serie.

Tilrettelagt fotball
Har fortsatt sine ukentlige treninger i regi av Tore Mathiassen og Ove Bolstad. Ingen kamper
grunnet korona.
Spillerutvikling
Gabriel G. Berge har deltatt på treninger med Sone Sunnhordaland. Det har også vært
uttakssamling for spillere født 2009. Her fikk vi videre 5 gutter og 5 jenter
Vi har også hatt 1spiller på FKH Akademiet. Christopher Lee Fjæra har deltatt i trening og
kamper for Team FKH G14.
Dommere
I styret for kamplederne satt i år Mikael Bjørnetun, Øyvind Arne Lund og Steinar Sæther.
Lederen trakk seg midtveis og Daglig Leder har hatt de praktiske rollene rundt
Arrangement:
Tine Fotballskole
Tine fotballskole ble arrangert i juni. Over 150 deltakere fikk en fin uke instruert av våre egne
spillere. Tross koronarestriksjoner klarte vi å gjennomføre dette på en eminent måte
Zinken Cup
Avlyst som følger av korona
TrykkeriCup
Avlyst som følger av korona.
17. Mai arrangementet
Redusert arrangement grunnet korona. OFK var delaktig i 17. mai hefte m/konkurranser, 17.
mai video, flaggheising og kransenedleggelse.
RomjulsCup
Avlyst som følger av korona
Anlegg
I 2021 har det vært gjennomført følgende som angår anlegg og vedlikehold:
•
•
•

•

etablert fast gruppe med sjåfører til slodding og brøyting av baner, dette fungerer
veldig bra.
gjennomført opplæring av sjåfører på brøyting og slodding iht anbefalte rutiner.
vårdugnad med fokus på fjerning av granulat fra løpebane og områder utenfor
gressmattene, her fikk vi hjelp av Bjørn Riise som stilte med kostemaskin. Dette
sparte oss for mange timers / dagers arbeid. En stor takk til Bjørn Riise for dette!
fokus på granulat utenfor gressmattene som følge av nye regler, rutiner for brøyting
endret og implementert hos brøytemannskapene.

•

•
•
•
•
•

innkjøp av ny slodd, denne er fastmontert på traktoren og kan brukes på begge
banene. Letter arbeidet og forbedret HMS, samt ingen fare for granulat utenfor
banene. Et stort fremskritt!
Påbegynt arbeid med renovering av kjøkken i Oddahallen, dette vil bli fullført vinter
2022.
Dugnadsgjengen har sine faste onsdagsrutiner med utførelse av arbeid gjengitt i
vedlikeholdsavtalen med Ullensvang kommune
Sluttføring av kiosk ved Eidesmoen Kunstgress utført av dugnadsgjengen. Denne vil
bli klar til bruk til 2022 sesongen
Utskifting av lamper i Idrettens Hus til energibesparende led lamper
Oppgradering av utstyr i Odda Treningssenter iht budsjett

Buss
Har også i år fraktet våre spillere til bortekamp. Innkjøp av 9 seter har gjort det mulig for
flere lag å reise samlet. Trafikksikkerhetsplan er implementert i våre rutiner, og alle sjåfører
har gjennomgått et enkelt praktisk og teoretisk kurs.
Klubbutvikling – Samhold arrangement.
Ikke gjennomført pga korona.
Kvalitetsklubb
Arbeid med KK i 2021 gikk hovedsakelig på følgende:
Det ble i 2021 jobbet med en grundigere resertifisering av OFK sin kvalifikasjon som
Kvalitetsklubb på Nivå 1. Etter god gjennomgang med ansvarlige i kretsen, der en gikk
gjennom endringer og fokus fremover, jobbet man systematisk sammen med spesielt
Sportslig Utvalg. Både Klubbhåndbok og Sportsplan ble gått gjennom og sammen med flere
involverte var målet å la flere få eierskap til innholdet og også tenke hvordan dette skal
formidles enklere ut. Endring i design på hjemmeside førte til et nytt design der det nå er
lettere å finne frem og orientere seg i de ulike planene.
Det ble gjort en grundig jobb med Rollebeskrivelser, og det ble jobbet med å få på plass et
Kvalitetsklubbutvalg.
Kvalitetsklubb var tema på lagledermøter både vår og høst, samt at det var et eget møte i
høst som gikk på dette med frivillighet. Frivillighet er et sentralt tema i krets og for flere
klubber, og det ble satt ekstra fokus på dette. Sammen med Ullensvang kommune startet
man også arbeidet med den årlige Oddakonferansen, der frivillighet vil være tema denne
gang.
Møter i krets har dessverre blitt avlyst pga corona, men vi har holdt dialog med krets
gjennom året.

Styret har hatt veldig fokus på å forholde seg til de retningslinjer som ligger i våre
dokumenter og å bruke disse til å styre aktivitet i klubben på alle plan.

Fair Play
Fotball sesongen 2021 ble preget av restriksjoner. Det ble spilt enkel sesong. Selv med lavere
aktivitet hadde FairPlay utvalget opp innmeldte saker. Sakene ble løst på laveste nivå
mellom klubbene. Alle lag i ungdoms og seniorfotballen fikk via Spond en digital FairPlay
kontrakt til signering, med varighet i tre år. På lagledermøte til barnefotballen fikk lagleder
delt ut FairPlay kontrakter som taes med til sine lag til signering.
FairPlay komiteen har gjort innkjøp av FairPlay skilt som er hengt opp på anlegget, i
inbytterbuer og garderober. Samt bannere som settes opp til kamp og cupper. Målet er å
synliggjøre FairPlay for spillere og tilskuere.
Odda fotball klubb fikk også i år FairPlay klubb sertifikat.
Fairplay komiteen:
Anbjørg Skare
Hilde Seljestad
Frode Seljestad Hjørnevik
Erling Årekols Minnepris
Erling Årekols Minnepris for 2021 vil bli offentliggjort ifm årsmøtet og refereres i
årsmøteprotokollen.
Utstyrsleverandør
Avtalen med Macron er utgående. Klubben har etter nøye vurdering inngått et nytt
samarbeid med Sport1 og Adidas
Økonomi
Liten sportslig aktivitet og gode ordninger fra regjeringen på tapte inntekter har medført et
solid resultat også i 2021. Vi har også investert en del av midlene på sparekonto i fond.

Annet / Oppsummering.
Nok et år der korona har preget aktiviteten i OFK. Det har vært viktig for oss å ha aktiviteter
med god kvalitet, gode møteplasser og trygge rammer for våre medlemmer også dette året
– tross alt. Våre frivillige har gjort en kjempejobb for å få til dette.
På tampen av året var det noe uro i styret, dette medførte at hele styret gikk av. I ettertid
ble det i samråd med klubbens kontrollutvalg klart at styret gikk tilbake til sine posisjoner.
Dette etter at det ble gjennomført en del oppklarende møter. Styret beklager den usikkerhet
dette har medført våre medlemmer.

Odda, xx februar 2022. Godkjent og signert elektronisk.

Jarle Øvsthus, Styreleder
Anbjørg Skare, Nestleder
Kjetil Olsen, Styremedlem
Marie Opheim, Styremedlem
Sjur J. Øygard, Styremedlem

