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Styret 
Styret i håndballgruppen har i 2014 bestått av: 

Leder Gaute Gunnarskog 
Nestleder Magne Juuhl
Leder Ungdom Jan Andre Eliassen
Leder Barn Connie Merete Engen 

(Erik Olsen fra januar 2015)
Leder Herrer Arild Eliassen
Leder Damer Berit Solberg 
Styremedlem Lars Berntsen 

Ansatte
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden:

Daglig leder John Halvor Sæle 

Trenere Jørn Arntzen, HA og trenerkoordinator
Eirik Eliassen, HB (Jan-April) 
Kjetil Holm, HB
Andreas Aarseth, DA
Ole Holmaas, DA (Aug-Des)
Kenneth Oen, DB (Jan-April)
Sebastian Haraldseid, J16 (Jan-April)

Andre verv
Turneringsleder Svein Arne Myklebust

Nye æresmedlemmer Arild Eliassen
Hans Rune Solberg
Agnethe Avsnes Sæle

1. Styrets Sammensetning / Ansatte



Håndballstyret har hatt 12 styremøter i perioden.

I tillegg til ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt ulike arbeidsmøter, både i 
undergrupper samt i prosjekter. Det har vært arbeidet med planlegging av ny 
treningshall, samt oppstart av håndballaktiviteter i Ytre Arna og på Espeland og Lone.
Nestleder og Daglig leder har hatt en rekke arbeidsmøter utenfor de ordinære 
styremøtene. Dette særlig knyttet til oppfølging av regnskap samt behandling av 
budsjett for 2015. 

Bjørnar håndball er en stor og tradisjonsrik klubb som historisk har markert seg både 
på dame-, herre- og aldersbestemt nivå. Det er og etablert et tilbud for 
funksjonshemmede med lag i Gullserien. I 2014 arrangerte Bjørnar 
sesongavslutningsfest for hele Gulleserien i Bjørnarhallen. Dette var meget vellykket 
og hyggelig og ble svært godt mottatt av deltakerne.

I 2014 har Bjørnar ytterligere forsterket satsingen på bredde gjennom Barne- og 
Ungdomshåndballen. Forsterkningen av håndballstyret med en representant fra både 
Barne- og Ungdomsgruppen synes å være vellykket. Bjørnar har videreført 
håndballtilbud i Ytre Arna, og har planlagt å tilby håndball på Espeland og Lone fra 
høsten 2015. Dette blir i samarbeid med Fri Fotball. 

Sesongoppkjøringen foran sesongen 2014-15 var meget godt forberedt med stor 
bredde i begge seniorlagene. Dette synes i gode resultater på både dame- og 
herrelagene i 2. Divisjon. Satsingen på våre egne lokale ungdommer gjennom Junior 
Rekrutt gruppen har fortsatt og vi har nå mange talentfulle ungdommer fra Arna som 
markerer seg på seniorlagene.

Klubben har fortsatt aktivt arbeid for å skape forutsigbarhet i den sportslige 
satsningen. Det har vært satt fokus på kvalitet i trening og på å skape godt miljø i 
spillergruppene. Dette har vært prioritert fremfor sportslige resultater. 

All vår aktivitet skal være forankret i en sunn økonomi. I løpet av de tre siste årene 
har håndballgruppen hatt solide driftsoverskudd og vi har meget god likviditet. 
Håndballstyret foreslår å avsette overskuddet i 2014 til ny hall. 

2. Styrets arbeid



Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2014 

Resultat 2014 + kr 942 867 EK pr 31.12.2014 + kr 2 264 352

Årsmøte vedtok eit budsjett med eit overskot på kr 500 000 og satt av kr 340 000 til nye 
utviklingstiltak knytt til barne- og ungdomshandballen. Av nye tiltak som er iverksatt er 
kostnadane avgrensa og ein del av dei kjem i 2015. Dermed er overskotet nesten i tråd med 
vedtatt budsjett, med eit positivt avvik på om lag kr 100 000. 

I 2014 har dei respektive gruppene (dame, herre og BoU) hatt ansvar for eige budsjett og 
dette er følgt opp på ein god måte av gruppene. Styret har behandla økonomirapporter pr 
tertial (pr 30.04, 31.08 og 31.12). Økonomien framstår som forutsigbar. Generelt kjem 
nesten alle inntekter som ein konsekvens av aktiviteten i klubben (lite markedsinntekter).  
Det er tydeleg bevis på at det desidert viktigaste ressursen Bjørnar Handball har er 
dugnadsånd og frivillighet.

Handballstyret vil sette av overskotet til framtidig investering i anlegg.

Inntekter

SALGSINNTEKT Res 2014 Budsje tt 2014 Res 2013 Kommentar
 3885  - Gaver, bidrag -1 025 000 -1 025 000 -1  025 000 Midler frå Mohn-familien.
 3650  - Vårspret t en -623 227 -450 000 -488 166 Overskot Vårspretten kr 413 000.

 3780  - T ilskudd fra Bjørnahallen -273 060 -287 000 -287 285 Bjørnarhallen kjøper vaktmeistertenester 
frå Bjørnar Handball.

 3710  - Medlem skont ingent -268 702 -270 000 -283 950 På nivå med budsjett.
 3740  - T ilskudd fra kom m une -245 000 -245 000 -265 000 På nivå med budsjett.
 3760  - T ilskudd fra NIF, M vakom p -211 297 -160 000 -160 580 Positivt avvik på om lag kr 50 000.
 3250  - Sam arbeidsavt ale avg.p lik t ig -205 906 -350 000 -322 972 Utfordring med markedsarbeidet.

 3021  - Billet t innt ek t er -200 630 -140 000 -140 330 Gode og velbesøkte arrangement i hallen 
har gjeve større inntekter enn budsjettert.

Andre innt ek t er -852 004 - 740 000 -698 702

Diverse positive avvik som støtte til ny 
aktivitet i Ytre-Arna, større påmelding på 
handballskular enn budsjettet og større 
kioskinntekter enn budsjettert.

Sum inntkter -3 904 828 -3 667 000 -3 671 984

3. Økonomi



Kostnader

Kategori Res 2014 Prosentandel Budsjett Res 2013 Kommentar
Sum varekostnad 277 731 9,22 % 205 000 280 407 På nivå med 2013, ok.
Sum lønnskostnad 1 438 439 47,74 % 1 561 762 1 421 639 På nivå med 2013, ok.

Sum annen 
driftskostnad 1 296 807 43,04 % 1 430 238 1 244 791

Betydleg reduserte kostnader til reise (om 
lag kr 190 000), men større kostnader knytt 
til større aktivitet i klubben (dommerkost 
omlag kr 90 000, idrettsmateriell om lag kr 
40 000 og påmeldingsgebyr og 
spillerutvikling kr 70 000).

Høgare aktivitet har også ei positiv side 
med større inntekter knytt til arrangement.

Sum driftskostnad 3 012 977 100,00 % 3 197 000 2 946 837

Samla sett har kostnadane auka noko i 
høve til 2013, men dei er mindre enn 
budsjettert. Hovudårsaken til budsjettavviket 
er at det er brukt mindre penger enn det 
vart satt av til nye tiltak for barne- og 
ungdomshandballen, der det i budsjettet for 
2014 vart satt av ein "fri pott" på kr 340 000.

Administrasjonen i Bjørnar Håndball har det siste året bestått av
- John  Halvor Sæle  –  Daglig leder og markedsansvarlig 

Administrasjonens oppgave er i hovedsak å gjennomføre klubbens daglige drift og 
gjennomføre oppgaver besluttet av styret. 

Administrasjonen har vært representert på alle styremøter i Håndballstyret og deltatt 
på møter i Barne- og Ungdomsgruppen. 

Noen oppgaver som har blitt utført av administrasjonen:
- Økonomistyring, herunder fakturering, betalingsoppfølging osv
- Kontakt  og  oppfølging  av  eksisterende  og  potensielle  samarbeidspartnere. 

Oppfølging av inngåtte avtaler
- Kontakt  med  region,  forbund,  serieforeningen,  andre  klubber,  skolene  i 

bydelen osv.
- Kontakt med media
- Markedsføring av seniorkampene
- Vedlikehold av Bjørnarhallens Generalterminplan
- Oppfølging av kveldsvakter i Bjørnarhallen..

4. Administrasjon



- Administrative oppgaver rundt seniorlagene
- Tidtaker-/sekretær-lister for 2. divisjons kamper
- Praktiske oppgaver rundt klubbens aldersbestemte arrangement
- Praktiske oppgaver rundt prosjekter som Håndballskole og Vårspretten
- Kontakt med det frivillige apparatet i klubben
- Daglig samarbeid med Arna-Bjørnar Fotball.

Barne- og ungdomsgruppen har i 2014 bestått av:

Leder ungdom: Jan-Andre Eliassen
Leder barn/ballsidighet: Connie Engen
Materialforvalter barn: Erik Olsen
Materialforvalter ungdom: Hilde Iversen
Sekretær: Laila Rutle
Ansvarlig håndballskole  Anders Dahl
Aktivitetsansvarlig barn: Svein Arne Myklebust

BOU styret som er beskrevet over, ble etablert i løpet av 2014
Erik Olsen har fungert som leder for barn siden september. 
Connie Engen fratrådte vervet som leder samme tidspunkt. Vil også takke for Connie 
sitt bidrag til Bjørnar Håndball, håper at vi kan dra nytte av dine kunnskaper i 
fremtiden.

Barne- og Ungdomsgruppens oppgaver
Barne- og Ungdomsgruppen – BOU – har ansvar for organisering og tilrettelegging av 
aktiviteten for de aldersbestemte lagene i klassene J/G 7 - 16. I inneværende sesong er 
det 20 lag påmeldt i Regionserien 11-16 og 24 lag i Miniserien 7-10 år. Til sammen 
44 lag, en økning fra 41 lag i 2013.
BOU har gjennomført 4 styremøter i perioden, to trenermøter for barnelagene 7-9 år 
og to trenermøter for årsklassene 10-16 år.

Ytre-Arna
Aktiviten i Ytre Arna er økende og oppstart blant de aller yngste med ballsidighet der 
vi har vært heldig med at dette er også en aktivitet som blir tilbudt i SFO,  stor takk til 
skole. Målet med og tilby ballsidighet i Ytre Arna er godt i gang og vi kan vell si at 
det er nå på lik linje som Garnes og Ådnamarka ved oppstart for 6 åringene.

Lone
På sikt er drømmen også å få i gang håndballaktivitet på Lone slik at det spilles 
håndball i hele Arna. Il Fri er positiv til vår henvendelsen om et samarbeid og for at 
barn i Lone området også skal få et tilbud om å spille håndball.  Målet er at det skjer 
til høsten 2015. 
.
Organisering

5. Barne- og Ungdomsgruppen



BOU har i løpet av 2014 fått bedre oversikt over aktiviteter og oppgaver i gruppen. Vi 
ser at det er svært mange lag vi skal følge opp, og det derfor er hensiktsmessig å dele 
oss organisatorisk opp i en barnegruppe og en ungdomsgruppe. Dette vil føre til flere 
tillitsvalgte og nærmere kontakt med lagene. 

Fysisk trening ungdomslag
Ungdomslagene, G/J14-16 har startet med fysisk basistrening på Fight Lab 
(Crossfitbruket). Bjørnar dekker deler av kostnadene til ved denne treningen, men 
hvert lag betaler også en egenandel. Vi vil takke Ivan Hansen på Crossfitbruket for et 
flott samarbeid hittil og satser på dette er et opplegg for ungdomslagene som vil 
fortsette de neste årene. 

Trenerkoordinator
Ved ansettelse av koordinator for aldersbestemt aktivitet ungdom, har vi fått en rolle 
som skal arbeide direkte i feltet rundt lagene som har ansvaret for. Nytt av året er at vi 
bare har hatt på guttesiden. Vi har ikke lykkes med og få på plass tilsvarende løsning 
på jente siden, håper at vi lykkes med dette i løpet av våren. Det er derfor viktig at 
linjene er klare og at det er en tydelig instruks som viser ansvarsområde og 
rapporteringslinje. Det er nok helt klart at vi ser stor utvikling der vi har fått inn 
trenerkoordinator.

Aktiviteter barn
Det er høy aktivitet blant de yngste i klubben vår. Det har vært arrangert trener kurs i 
egen regi v /Svein Arne Myklebust og trener 1 i Bjørnarhallen. Stor takk til alle som 
har bidratt på dette området. Før HAFO turneringen i høst fikk de aller yngste trene i 
Bjørnarhallen, dette ble veldig godt mottatt og vi har et mål om også og gjennomføre 
dette i vår før vårspretten.

Regionseriearrangement
Arrangementene rundt regionskampene har stort sett fungert veldig bra, folk har stilt 
opp både i boden og som billettselgere. Vi har slitt litt med sekretærvaktene.
  
Arrangementsgruppen rundt 2. divisjonskampene for både dame- og herrelaget har 
gjort en flott jobb fortjener ros for dette. 
Det  har  vært  relativt  god  publikumsstøtte  på  kampene  og  vi  har  fått  mye  gode 
tilbakemeldinger  fra  gjestende lag  og  dommere  på  rammene  rundt  seniorkampene 
våre.

Håndballskolen
Håndballskolen i vinterferien var arrangert i samarbeid med Gjensidige-stiftelsen. 35 
unger  fikk  en  positiv  handballopplevelse.  Instruktører  var  spillere  og  trenerer  fra 
seniorlagene  til  Bjørnar.  BoU  og  trenerkoordinator  var  sterkt  involvert  i  det 
administrative rundt håndballskolen.   

6. Arrangement



Vårspretten og miniturnering om høsten
Som vanlig har Vårspretten og miniturneringen vært gjennomført på en prima måte og 
turneringene  gir  klubben  viktige  inntekter.  Svein  Arne  Myklebust  og  hans 
turneringsgruppe  med  Arild  Eliassen,  Erlend  Vågane,  Hans  Rune  Solberg,  Geir 
Børhaug,  Hilde  Iversen,  Wibecke  Tunes  og  representanter  fra  styret  og 
administrasjonen fortjener klapp på skulderen for innsatsen.

Bjørnar har mange gode og trofaste sponsorer som år etter år gir oss midler til å drive 
klubben.  Fredrik Mohn er vår største bidragsyter, og vi retter en stor takk til han. 
Vi har ikke hatt egen markedsansvarlig i styret og alt markedsarbeid er utført av 
administrasjonen.
Sparebanken Vest avsluttet sitt samarbeid med oss i 2014.
 
Vi vil takke alle sponsorer for gode midler i år, og håper alle våre medlemmer tenker 
på Bjørnar dersom muligheten for sponsormidler dukker opp. 

 

Sport
Sesongen 13 / 14

Laget endte på 3. plass og nådde laget målsettingen for sesongen om å bli topp 3. 
Formkurven viste en stigende tendens og laget var ubeseiret gjennom de 7 siste 
kampene. Siste kamp avsluttet strålende med seier over NHHI, som med tapet mistet 
avdelingsmesterskapet til Stord 2 Elite.
På avslutningsbanketten ved sesongavslutningen ble Jørn Arntzen kåret til årets trener 
i 2.divisjon. Parallelt med poeng og godt spill klarte en og å skape en god 
treningskultur.
Bjørnar 2 fortsatte sin triumfferd gjennom 3 divisjon og ble suverene 
avdelingsvinnere.

Arrangementsgruppen satte seg høye mål foran sesongen. Det ble etablert samarbeid 
med arrangementgruppen for damelaget. Arrangementene ved hjemmekampene har 
etter hvert funnets sin form og vi får gode tilbakemeldinger fra gjestene lag, dommer 
og publikum. 
Bjørnar ble årets arrangør i 2 div damer (som også inkluderer herrelaget sin 
arrangementgruppe).

Sesongen 14/15

8. Herrer

7. Markedsarbeid



Laget startet opp i mai med fellestreninger og laget trente godt frem til pausen med 
fellestreninger i juli. Oppstart i august med treningssamling på Strandebarm Sportell 
sammen med damelaget.
Laget har ikke dette året vært så tydelig på sportslig mål for denne sesongen, men satt 
seg mål om å fortsatt utvikle seg, trene mer og bedre, og hevde seg i toppen av 2.div.

Spillerstall
Nye i spillerstallen: Ørjan Sundal (Glopppen), Simon Rødsand (Kjøkkelvik), Robin 
Bjerknes (Fyllingen Elite )
Sindre Brekke, Lasse Mjelde og Håvard Steffensen i militæret denne sesongen og har 
ikke deltatt på 2 div.
Sebastian Haraldseid meldte i november overgang til Viking. 

Bjørnar 2 – ansvarlig Jørn Arntzen
Bjørnar 2 skulle denne sesongen først og fremst være et godt kamptilbud og 
utviklingsarena for våre yngste spillere. Slik som sesongen har blitt har nok de yngste 
spillerne fått større ansvar enn det som tiltenkt. Laget har mange jevne kamper men i 
avgjørende faser har en sviktet og kanskje førts og fremst manglet spillere med rutine 
og erfaring.
Den store forskjellen fra forrige sesong er nok at gruppen spillere som Gunnar Juuhl, 
Steffen Andersson, Kristian Arnesen, Joachim Midttun har gitt seg, i tillegg til at Leif 
Småland, Eirik Eliassen og Petter Sivertsen ikke har kunne prioritert å være med like 
mye som i fjor.
Lagets målsetting er å beholde plassen i 3 divisjon.

Arrangement.
Herre- og damelaget har i årets sesong lagt opp til å ha en del fellesarrangement og at 
gruppene har delt ansvar mellom seg. Målet er å bli årets arrangør i 2 div. Vi får gode 
tilbakemeldinger fra lagene og dommerne for god ramme, tydelig vertskap, 
speaker/musikk og trivelig atmosfære med frukt til lagene og åpen kiosk for 
publikum. På hjemmekampene ligger vi på et snitt på rundt 115 tilskuere, der 
åpningshelgen med 317 tilskuere er sesongens rekord.

Representasjon:
Sesongen 13/14
Regional landslagssamling 96/97 Tord Borge Lund og Anders Wollmann 
Regional landslagssamling: Torstein Eide Jacobsen, Håvar Johansen, Vegard Trefall 
og Elias Eide.
Bylagssamling G.98 Torstein Eide Jacobsen, Håvar Johansen, Vegard Trefall, Fredrik 
Indrehus, Håvard Økland og Sveinung Sveen. 
Uttak bylag; Torstein Eide Jacobsen, Vegard Trefall 
Nasjonal talentsamling: Torstein Eide Jacobsen  

Sesongen 14/15
Regional landslandslagsamling 98/99;Torstein Eide Jacobsen, Håvar Johansen, 
Vegard Trefall, Håvard Økland
Regional landslandslagsamling 96/97; Tord Borge Lund, Robin Bjerknes, Anders 
Wollmann



Organisasjon 
Herregruppen har hatt følgende sammensetning:
Leder: Arild Eliassen
Sport: Øyvind Sivertsen
Økonomi: Magne Juuhl
Marked/info: Ivar Salbu
Materialforvalter/utstyr: Liv Randi Borge Lund 
Arrangementsansvarlig; May Britt Eliassen
Oppmann / Representant gutter  98: Ove Jacobsen

Herregruppen har hatt 3 møter i perioden.
Arrangementsgruppen har bestått av: 
May Britt Eliassen, Erlend Vågane, Karen Marie Killi, Mona Fossum, Svanhild 
Wollmann og Liv Randi Borge Lund

Sportslig utvalg: Øyvind Sivertsen, Jørn Arntzen, Kjetil Holm, spiller-representanter: 
Erlend Storegjerde, Håvard Økland (Sebastian Haraldseid)

ÅRSRAPPORT DAMELAGET

Sesongen 13/14 :

Var preget av mye opprusting av spillerstallen. Vi hadde en klar målsetning om å 
etablere oss i øverste halvdel av serien, og klarte det tross mye skader på 
nøkkelspillere.  2 divisjon endte med en 7 plass, og 4 divisjonslaget endte på en 4 
plass.

Rekruttgruppen ble etablert, med 4 spillere fra J 97 som fikk tilbud om å være med å 
trene og spille kamper med damelaget. Disse spillerne har etablert seg bra i gruppen. 

Sesongen 14/15:

Laget startet opp 2.mai med fellestreninger.  Laget hadde egentrening fra 1.juli til 
oppstart i august med treningsamling på Strandebarm sportell sammen med 
herrelaget.
Damelaget har som mål å etablere seg blant de seks beste, og en målsetning om at 
hele laget og enkeltspillere skal utvikle seg til å bli mer samspilte, trene mer, og 
fortsette den positive utviklingen som hadde vært i laget. I forbindelse med dette har 
det vært ett godt samarbeid med Arna treningssenter, der det har vært lagt vekt på 
egne programmer, samt fellesøkter.

9. Damer 



Spillerstall:

Damelaget har hatt flere spillere ute i lengre perioder med skader.  Dette har påvirket 
treninger og kamper. Spesielt er damelaget utsatt i forhold til målvakter.  Pr i dag har 
vi Helene Tøsdal i mål, Målvakt Emma Haga har vært ute siden tidlig november med 
skade. 

Pia Haugland Tviberg meldte overgang til Åsane i desember.

Rekruttgruppen:

J 98 har fått tilbud om å være med å trene, og spille kamper med damelaget. De har 
fått ett godt kamptilbud i 4 divisjon, samt at de er med å spiller i j17-20.  Miriam C 
Høysæter har og vært med på enkelte 2 divisjonskamper.

Bjørnar 2:

Kampansvarlig er Ole Holmaas. Bjørnar 2 har vært ett godt kamptilbud for de yngste 
spillerne i damegruppen. Dette har og vært en godt tilbud for rekruttspillerne i 
gruppen.  Laget har stabilisert seg i øverste halvdel av serien.

J 17-20:

Ansvarlig Andreas Aarseth.  
I denne serien har laget vunnet alle kampene utenom mot Årstad. Laget ligger på 2 
plass i serien, og det har vært god kamperfaring for flere spillere. Vi ser at det til tider 
har vært vanskelig å stille lag i denne serien. Dett grunnes blant annet mye skader på 
målvakter på dette laget. Videre har det og til tider blitt stor kampbelastning for 
enkelte av de yngste spillerne som spiller på 2- og 4 divisjon, samt J 17-20.
Representasjon:

Anita Scütz Segbø har vært tatt ut til regional samling

Hovedtrener: Andreas Aarseth
Assistenttrener: Ole Holmaas
Oppmann: Gunnar Mjelde
Økonomisk ansvarlig: Magne Juhl
Sportslig ansvarlig: Tor Erik Rolland
Logistikk: Geir Børhaug
Arrangementgruppen: Monica Rosenving 

Lise Haugland
Jackyline Børhaug
Inger Lise Venheim
Anne Grethe Korsmo

Leder damegruppen: Berit Elisabeth S. Solberg



Gullserielaget 2014
Trenarar: Monica Rosenvinge og Gerd Dyregrov
Spelarar: 9-10 spelarar
Sportsleg deltaking: deltek i Gullserien til Region Vest
Har ikkje deltatt på andre cupar.

Når det gjeld Gullserielaget (Handball for funksjonshemma) så var 2014 ein god 
sesong. 
Nytt denne sesongen var puljeinndeling etter nivå, det har medført jamnare kampar, 
meir spennande kampar, fleire mål og fleire seierar for laget. 
Utfordringa er å få mange nok i spelarstallen, i 2014 var det 9-10 spelarar. Det er i 
minste laget til å få nok spelarar på kamp, for det er sjeldan at alle kan stille på kamp. 
Heldigvis møter me forståing hjå dei andre laga og me har enten spelt med færre 
utespelarar eller har fått låne spelarar frå andre lag. Me har prøvd å rekruttere nye 
spelarar ved å informere om tilbodet på arrangement for målgruppa, informert på 
arbeidsplassar og tatt kontakt med tenester for utviklingshemma i Åsane og i våre 
nabokommunar. Diverre utan å lukkast. Me må arbeide vidare med dette i 2015 og me 
har eit stort ønskje om å få jenter/ damer med på laget.
Trenarstaben er stabil, Monica og eg stortrivest med oppgåva :-)
Klubben gjorde også ein fenomenal innsats i å arrangere sesongavsluttingsfest for alle 
laga i Gullserien i april 2014. Det blei ein flott kveld med middag, dans og 
premieutdeling. Klubben har fått gode tilbakemeldingar frå dei deltakande laga. 

Dommere i Bjørnar:
Petter Oen Sivertsen Stephanie Børhaug Camilla Børhaug
Andreas Borge Geir Børhaug Malene Ekeland
Kenneth Oen Erlend Vågane Renate Enoksen
Simen Davidsen Raa Amalie Litlekalsøy Aase Ina N Heimnes
Andrea Svendheim Sara F Amundsen Fredrik Indrehus
Anders Iversen Helene Iversen Synne Davidsen Raa
Mailen Skjervheim Viktoria Bykle Vegard Trefall

Vi retter stor takk til Geir Børhaug som har gjort en kjempejobb med å administrere 
dommeroppgavene i klubben.

11. Dommere

10. HU-lag



Styret takker alle som har stått på for Bjørnar Håndball i året som har gått. For å drive 
en  så  stor  klubb  som Bjørnar  Håndball  kreves  det  mange  dugnadstimer.  Trenere, 
oppmenn, foreldrekontakter, billettselgere, bodselgere med flere har gjort en innsats 
som de alle kan være stolte av.  Bjørnar håndballs sterke posisjon i Arna og Bergen 
bygger mest av alt på den frivillige innsatsen i og rundt klubben. For en klubb som 
Bjørnar vil alltid dugnadsånd og frivillig innsats være den klart viktigste ressursen i 
klubben.

For IL Bjørnar Håndballgruppen 2014

Gaute Gunnarskog Jan-Andre Eliassen

Arild Eliassen Erik Olsen

Berit Solberg Magne Juuhl

Lars Berntsen
____________________

12. Takk for innsatsen
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