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Saksliste årsmøte 2017: 
1. Godkjenne dei som har stemmerett 
 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 
 
3. Velje dirigent, referent og 2 medlemer til å skrive under 
protokollen 
 
4. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingar 
 
5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand 
 
6. Handsame forslag og saker 

- Støtte til Jan Egil Helles Minnefond 
- Orientering om ny handbok for lagleiarar, trenarar og 

miljøkontaktar i Ballsidigheit 
 
7. Fastsetje medlemskontingenten 
 
8. Vedta idrettslaget sitt budsjett 
 
9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan 
 
10.Gjere følgjande val: 

– Leiar og nestleiar 
– 5 styremedlem og 1 varamedlem. 
– Andre val i høve til organisasjonsplan 
– Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som 
idrettslaget har representasjonsrett 
– Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for 
neste årsmøte 

 
I.L. Bjørnar 
for styret Erlend Vågane 
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Årsmelding IL Bjørnar Hovudstyret 
 

1.  Generelt om IL Bjørnar 
Idrettslaget Bjørnar held til i Arna bydel i Bergen kommune og hadde i 2016 857 registrerte 
medlemmer.1  
 
Idrettslaget har ingen tilsette, då arbeidsgjevaransvaret er delegert vidare til Bjørnar 
Handball og Arna-Bjørnar Fotball.  
 
Hovudstyret har bestått av to kvinner og fire menn, samt ein vara som også er mann. 
Likestillinga er dermed ikkje god nok. Samstundes er samansetninga av hovudstyret prisgitt 
kva val som vert gjort i andre styrer, slik at det er utfordrande å styre korleis samansetninga 
vil bli. 
 
Drifta av idrettslaget medfører ikkje skader på det ytre miljø. 
 
Styret meiner at idrettsmiljøet og den generelle trivselen i idrettslaget er god, og at IL 
Bjørnar med sine mange medlemmer gjer ein svært viktig jobb for barn og unge i Arna. 
 
Årsberetninga og rekneskapet for 2016 viser etter styret si meining at det er gode 
føresetnadar for vidare drift.  
 

2. Styrets samansetning og verksemd i 2016 
Styret i IL Bjørnar har i løpet av 2016 hatt seks medlemmer. 
 
Leiar:     Erlend Vågane 
Kasserar:    Rannveig Hjellvik 
Leiar handballgruppa:  Gaute Gunnarskog 
Leiar handball barnestyret:  Erik Olsen  
Leiar Bjørnarhallen:   <ingen> 
Leiar Arna-Bjørnar Fotball:  Torbjørn Andersen 
Leiar ABF barne- og undomsstyret: Astrid Storum 
Leiar handball ungdom (vara): Nils Magne Garnes 
 
Hovudstyret har hatt tre styremøter i perioden. I tillegg har enkelte saker blitt drøfta og 
vedtatt per e-post. 
 
Leiar for styret har også deltatt på møter i arbeidsgruppa Arna Idrett og Fritid, som jobbar 
for felles anleggsutvikling på Seimsmyrane / i Indre Arna.  
 

                                                 
1
 Dette er ein nedgang frå 1071 i 2015. Hovudårsakene til den store nedgangen er at junior- og seniormedlemmer 

som berre spelar fotball no er direkte registrert som medlemmer i Arna-Bjørnar Fotball, og ikkje i IL Bjørnar, 

samt at det har blitt gjennomført ei opprydding i listene kor mange trenarar og lagleiarar har blitt tatt ut 
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3. Saker som har vore prioriterte i 2016 
Styret har på dei ordinære styremøte gjennomgått økonomisk status og utfordringar i 
gruppene (Bjørnarhallen, Bjørnar Handball og Arna-Bjørnar Fotball). Dei viktigaste sakene for 
øvrig har vore som følgjer. 
 
Utviding av Bjørnarhallen og fleirbrukshall på Seimsmyrane 
Styret revitaliserte arbeidet med å realisere ei ny innandørs treningsflate i 2013. Byrådet i 
Bergen la hausten 2016 fram forslag til rullert Idrettsplan for kommunen. For å kunne bygge 
ut hall, er det nødvendig å vere prioritert i denne planen. Det har blitt gjort mykje arbeid dei 
siste åra for å få prioritert utbygging av ny hall på Garnes i Idrettsplanen. 
 
Dei siste skriftlige innspela frå IL Bjørnar har argumentert for at Bjørnarhallen bør utvidast i 
samband med at Garnes Ungdomsskule vert oppgradert og utvida. I staden for å bygge ny 
gymsal bør det etter vårt syn byggast ny flate i tilknyting til Bjørnarhallen, slik at vi får eit 
betre sambruk mellom skule og idrett.  
 
Idrettsplanen vert endelig behandla i Bystyret 22.mars, og forslaget er som følgjer: «Byrådet 
vil utvikle Garnes til en oppvekst- og idrettspark med barneskole, ungdomsskole, 
videregående opplæring, svømmebasseng, idrettshall og kunstgressbaner. Byrådet vil utrede 
muligheten for at deler av Garnesvegen mellom Bjørnarhallen og Garnes barneskole legges i 
tunnel/viadukt under bakken for å frigjøre areal til videreutvikling av oppvekst- og 
idrettsparken som en sammenhengende flate. Byrådet vil vurdere å tilrettelegge for 
kampsportarealer (Karate) i sammenheng med opprettelse av ny idrettshall.» 
 
Vidare står det at: «Byrådet er positiv til innspill fra idrettslagene over [om å bygge ut 
idrettsareal for Garnes Ungdomsskule som en utvidelse av Bjørnarhallen] og vil ta det med til 
vurdering i prosjektutviklingen av området.» 
 
Dette oppfattar vi som svært positivt, sjølv om det er ein del som gjenstår for å finne nok 
areal til å bygge ut hallen. Ei hindring er at det ikkje let seg gjere å bygge ut hallen i retning 
vest, der parkeringsplassen er i dag. Dette hadde vi tidligare trudd, men det viser seg at det 
går ein del av Christianske Postveg over denne tomta. Desse postvegane er freda, dermed 
må vi finne andre løysingar som ivaretar behovet for både idrettsareal og uteareal for 
skulen. 
 
Skisse for skule- og idrettsareal på Seimsmyrane 
IL Bjørnar har søkt støtte frå Sparebanken Vest om å få utarbeida ei skisse som viser korleis 
ein kan bygge ut Seimsmyrane med vidaregåande skule og tilhøyrande idrettsanlegg 
(handballhall, svømmebasseng, storhall) i framtida. Dette er søkt på vegne av anleggsgruppa 
Arna Idrett og Fritid, som arbeider med langsiktig anleggsutvikling på vegne av IL Bjørnar, 
Arna-Bjørnar Fotball, IL Fri, Arna SLK og Arna TIL. Målet er at delar av Seimsmyrane skal 
settast av til framtidig utvikling av skule- og idrettsareal, og ei eventuell skisse skal nyttast 
som argument overfor kommunen. 
 
Rullering av Ballsidigheitshandbok 
Handbok for lagleiarar, trenarar og miljøkontaktar i Ballsidigheit er rullert i løpet av det siste 
året. Denne er klar til oppstart av nye lag hausten 2017 og vert presentert nærmare på 
årsmøtet. IL Bjørnar søker støtte frå Sparebanken Vest til å engasjere ein trenarkoordinator 
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med særlig ansvar for utviding og utvikling av Ballsidigheit, og denne nye handboka vil vere 
eit styringsverktøy for dette prosjektet. 
 
Basistilskot 
IL Bjørnar har over fleire år mottatt såkalla basistilskot frå Bergen kommune, som eitt av ti 
idrettslag. Vi har mottatt kr 450 000,- kvart år gjennom denne ordninga. I 2016 var det ny 
organisering av tilskotet og vi måtte søke på nytt. For 2016 vart det derfor budsjettert med 
låge inntekter frå dette tilskotet. Saman med administrasjonen i Arna-Bjørnar Fotball og 
Bjørnar Handball vart det laga ein ny søknad, og vi fekk tildelt kr 508 000,- Dette er veldig 
positivt og viser at det vert gjort eit godt arbeid i klubben. 

 

4. Økonomi 
IL Bjørnar sine viktigaste inntektskjelder er  

 Medlemsinntekter (747’, opp frå 726' i 2015 og 606’i 2014) – Vert fordelt 60% til 
Arna-Bjørnar Fotball og 40% til Bjørnar Handball2  

 Basistilskot frå Bergen kommune (508’, opp frå 450’ dei siste åra) – Fordelt 50%/50% 
ABF/BH 

 Grasrotmidlar (324’, og frå 298’) - Fordelt 60%/40% ABF/BH 

 Tilskot frå NIF (231’, ned frå 157’) - Fordelt 60%/40% ABF/BH 

 Momskompensasjon (199’, ned frå 206’) 
 
Inntektene til IL Bjørnar har totalt gått noko opp samanlikna med 2015. Inntektene vert i all 
hovudsak fordelt ut til aktivitetsgruppene Bjørnar Handball og Arna-Bjørnar Fotball etter 
fordelinga som er nemnt over. Totalt viser rekneskapet at hovudstyret har 1,25 millionar 
kronar i  eigenkapital, inkludert uteståande fordringar. Det er ein liten nedgang samanlikna 
med dei siste åra. Det heng saman med at det har blitt fordelt meir midlar ut til gruppene 
enn det som har vore inntekter. 
 
Økonomien i laget er jamt over god og det er føresetnadar for vidare drift og utvikling. 
 
 

5. Takk for innsatsen! 
Hovudstyret vil takke alle som står på for idrettslaget: Foreldrekontaktar, supporterar, 
lagleiarar, oppmenn, trenarar, dommarar, billettseljarar og vaktmeistre. Takk til alle 
styremedlemmer og andre tillitsvalte i undergrupper og komitear! IL Bjørnar har ein unik 
kultur og tradisjon for frivillig innsats, og er kjenneteikna ved ein dugnadsinnsats som andre 
idrettslag misunner oss.  
 
Ein stor takk også til administrasjonane i aktivitetsgruppene som gjer ein svært god jobb i 
utsette posisjonar. Og ikkje minst: Takk til alle handball- og fotballspelarar som er aktive i 
idrettslaget og som er årsaka til at klubben eksisterer!  
 
 
 

                                                 
2
 Det gjeld eigne retningslinjer for fordeling av kontingentinntekter frå medlemmer frå 16 år og opp. Sjå meir 

informasjon i notene til rekneskapet 
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For I.L. Bjørnar,  
 
 
 
Erlend Vågane, Rannveig Hjellvik, Gaute Gunnarskog, Erik Olsen, Torbjørn Andersen, Astrid 
Storum 
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Årsmelding Bjørnar Handball 

1. Styrets sammensetning og ansatte 
 
Styret  
Styret i håndballgruppen har i 2016 bestått av:  
 
Leder Gaute Gunnarskog  
Nestleder  
Leder Ungdom Nils Magne Garnes 
Leder Barn Erik Olsen  
Leder Herrer Henriette Hinna 
Leder Damer Ikke besattt  
Leder Kommunikasjon/Informasjon Nils Gunnar Kvamstø 
Leder Marked Britt Grieg 
Styremedlem Renate Svendheim  
 
Ansatte 
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden: 
 
Daglig leder John Halvor Sæle  
 
Trenere Jørn Arntzen, HA og trenerkoordinator 
 Tore Eland, assistenttrener 
 Kjetil Holm, DA og trenerkoordinator 
 Therese Heggem, assistenttrener 
 Erlend Rødland Storegjerde (G16) 
 Ørjan Bondevik (G14) 
  
Andre verv 
Turneringsleder Svein Arne Myklebust 
 
 

2. Styrets arbeid 
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 2016 har dette tilbudet blitt godt fulgt opp og ivaretatt av Gerd 
Dyregrov og Monica Rosenvinge. Tusen takk til dere begge for fantastisk innsats! 
 
Håndballstyret har hatt 10 styremøter i perioden. 
 
I tillegg til ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt ulike arbeidsmøter, både i 
undergrupper og i prosjekter. Styreleder og leder for barnegruppen har fast plass i 
hovedstyret IL Bjørnar. Styreleder har fast plass i møter i Allianseidrettslaget Arna Bjørnar 
(AILAB). Det har vært jobbet med prosjekter knyttet til planlegging av ny treningshall, samt 
håndballaktiviteter i Ytre Arna og på Espeland og Lone. 
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Styreleder har deltatt i arbeidsgruppen Arna 2020 som jobber for utvikling av idretten i Arna 
bydel på kort og lang sikt. Det har blitt nedlagt en god del arbeid fra styret i forbindelse med 
politisk behandling av Idrettsplan samt plan for skole og oppvekst i Bergen kommune. Det 
ble i 2016 fremlagt nye planer for utbygging av Garnes ungdomskule, samt for gang- og 
sykkelsti fra Garnes mot Tunes. Dette har medført at IL Bjørnar sitt ønske om at et nybygg/ 
treningsflate ved Bjørnarhallen kan synes vanskelig å realisere. Samtidig har Bergen 
kommune signalisert at et tilbygg til Bjørnarhallen kan være et godt alternativ som gymsal til 
en utvidet og opprustet Garnes Ungdomsskole.  
 
I 2016 har Bjørnar videreført satsingen på bredde gjennom Barne- og Ungdomshåndballen. 
Klubben har hatt ansatt Jørn Arntzen og Kjetil Holm som trenerkoordinatorer for henholdsvis 
gutter- og jenter. I tillegg har klubben hatt fokus på å få inn ansatte trenere for 
ungdomslagene. Vi er heldige som har seniorspillere med stort engasjement og vilje til å ta 
dette ansvaret. Stor takk til Erlend, Ørjan og Cato som har gjort en meget god og viktig jobb 
for ungdomslagene på guttesiden. Klubben har i 2016 også hatt ansatt fysisk trener, for å 
utvikle spillerne fysisk, først og fremst som et forebyggende tiltak mot skader.  
 
I 2016 har Bjørnar etablert et samarbeid med Osterøy, hvor vi har jenter fra øyen med på 
felles treninger med våre jenter 13. Bjørnar støtter Osterøy med trenerressurser med 
håndballkompetanse. Øystein Haldorsen har lagt ned meget godt arbeid i dette og vi ønsker 
spillere fra Osterøy velkomne til Bjørnar for å utvikle seg videre. På sikt ønsker vi et enda 
tettere samarbeid mellom klubbene. 
 
All vår aktivitet skal være forankret i en sunn økonomi. I løpet av de fem siste årene har 
håndballgruppen hatt solide driftsoverskudd og vi har meget god likviditet. I 2016 genererte 
vi et solid overskudd på 507 299,- kroner. Håndballstyret vil rette en stor takk til alle som har 
bidratt til drift av klubben gjennom året. Særlig er den frivillige innsatsen som nedlegges fra 
foreldre og øvrige støttespillere uvurderlig for Bjørnar. 
 
 

3. Økonomi 

Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2016 

Resultat 2016 + kr 507.299Egenkapital pr 31.12.2016 + kr 3 558 562 
 

Årsmøte vedtok eit budsjett med eit overskot på kr 200 000.  Differanse mellom budsjett og 

regnskap  skyldas auka inntekter.  Kostnadane har vore om lag som budsjettert. 

I 2016 har dei respektive gruppene (dame, herre og  BoU) hatt ansvar for eige budsjett og 

dette er følgt opp på ein god måte av gruppene. Økonomien framstår som forutsigbar. 

Generelt kjem nesten alle inntekter som ein konsekvens av aktiviteten i klubben (lite 

marknadsinntekter).  Det er eit tydeleg bevis på at dei viktigaste ressursane Bjørnar Handball 

har er dugnadsånd og frivillig innsats. 
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4. Administrasjon 
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. 
 
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, andre klubber, skolene i bydelen osv. 
- Kontakt med media 
- Markedsføring av seniorkampene 
- Vedlikehold av Bjørnarhallens Generalterminplan 
- Oppfølging av kveldsvakter i Bjørnarhallen.. 
- Administrative oppgaver rundt seniorlagene 
- Tidtaker-/sekretær-lister for 2. og 3. 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 

 

5. Barnegruppen 
Barnegruppen har i 2016 bestått av: 
 
Leder barn/ballsidighet:   Erik Olsen 
Materialforvalter barn:   Erik Olsen 
Ansvarlig håndballskole    Erik Olsen/Jørn Arntzen 
Aktivitetsansvarlig barn:   Svein Arne Myklebust 
Informasjon:     Kåre Sundland 
 
Barnegruppen som er beskrevet over, ble etablert i løpet av 2016 
 
Barnegruppens oppgaver 
Barnegruppen har ansvar for organisering og tilrettelegging av aktiviteten for de yngste 
lagene, J/G 7 – 11 år. I inneværende sesong er det 5 lag påmeldt i Aktivitetsserien 10 år, 2 lag 
i Regionsserien, 11 år og i tillegg 23 lag i Miniserien 7-9 år. Til sammen 30 lag. Barnegruppen 
har gjennomført 2 gruppemøter i perioden og 2 trenermøter for barnelagene 7-9 år.  
 
Ytre-Arna 
Aktiviteten i Ytre Arna er økende med oppstart av ballsidighet blant de aller yngste lagene. Vi 
har vært heldig med at dette også er blitt en aktivitet som blir tilbudt i SFO, stor takk til 
skolen. Målet med og tilby ballsidighet i Ytre Arna er godt i gang og vi kan vel si at det nå er 
på lik linje som Garnes og Ådnamarka ved oppstart for 6 åringene. 
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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 henvendelse om et samarbeid og for at barn i Lone området 
også skal få et tilbud om å spille håndball.  Dette arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt, 
men vi håper at dette skjer ved oppstart høsten 2017.  
. 
Organisering 
Deling av BOU til egne grupper som vi har fordelt på en barnegruppe og en ungdomsgruppe 
gjør at vi har fått bedre oversikt og kommet tettere på lagene. Dette har ført til at tillitsvalgte 
er kommet nærmere lagene og dette er blitt en god løsning for klubben. 
 
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 som mål å gjennomføre dette også før Vårspretten 2017. 
 
Stor takk til alle som har bidratt for å gjøre dette mulig. 

6. Ungdomsgruppen 
Ungdomsgruppens leder og materialforvalter har i 2016 vært Nils Magne Garnes.  
 
Ungdomsgruppa i Bjørnar Håndball har ansvar for lagene fra 12 år og opp t.o.m. 16 år. 
Målsettingen for ungdomsgruppa er å kunne tilby et godt, trygt og utviklende treningsmiljø 
for alle som ønsker å spille håndball. Bjørnar Håndball skal ha et breddetilbud for alle, men 
skal også ha et tilbud for de som ønsker å bli blant de beste i sin idrett. Det setter store krav 
til organisasjonen, lagledelse og trenere rundt det enkelte lag. Et av hovedmålene i 
ungdomsgruppa er å forhindre frafall blant spillere i denne alderen. Målsettingen på sikt er 
at Bjørnar Håndball skal ha lag i alle aldersklasser på både jente- og guttesiden.  
 
På jentesiden har vi i år ikke hatt lag i J16, J15 og J14. Dette er en utfordring som klubben har 
slitt med noen år. Ungdomsgruppen har i løpet av året gjennomført flere tiltak for å få spiller 
tilbake, og aktivitet i disse årsklassene. Høsten 2016 gjennomførte vi et allmøte på 
jentesiden der alle klubbens medlemmer ble invitert til en idedugnad. Ca 25 personer møtte 
og det var mange gode forslag som kom opp i forhold til å hindre frafall når spillere går fra 
barnegruppen og over i ungdomsgruppen. Vi greide likevel ikke å få engasjert nok spiller til 
at vi fikk i gang igjen aktiviteten i disse årsklassene som er nevnt over. Men klubben tar med 
seg de innspill som kom på møtet i det videre arbeidet. Et annet tiltak vi gjorde var at vi fikk i 
gang et samarbeid med J14 laget til Osterøy. Vi stiller med trenerressurser og halltid til dette 
laget, og håper dette laget kan være med å bidra til at noe av hullet mellom damelaget og 
J13 blir tettet. Trenerkoordinator for jentesiden har også jobbet aktivt med J13 og nedover 
til lagene i barnegruppen for å styrke jentesiden i klubben. Vi håper dette vil føre til at lagene 
som kommer opp i ungdomsgruppen de kommende årene vil føre til god aktivitet på 
jentesiden i klubben.  
 
På guttesiden har klubben derimot mange spillere og flere lag i alle årsklasser. I G 16 har vi 
to lag med, og 1.laget hadde som mål og kvalifisere seg til Bring-spill. Dette målet ble nådd 
og laget har i starten på 2017 deltatt med gode resultater i Bring-runder. I G14 har vi tre lag 
med i serien og i G12 har vi to lag. Lagene gir et godt breddetilbud til alle som ønsker å spille 
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håndball, men gir også et utviklende og målrettet tilbud til de som ønsker å bli blant de beste 
i sin idrett. Vi har flere spillere med på regionale landslagssamlinger og noen av G16 spillerne 
trener og hospitere med herrelaget vårt. Klubben har også hatt et partnerklubb-samarbeid 
med Åsane i G16 årsklassen. Dette kom i gang etter initiativ fra Åsane som ikke hadde nok 
bredde i denne årsklassen til å kunne gi spillere et godt tilbud. Spillerne fra Åsane har 
dermed spilt for Bjørnar sitt Bring-lag i G16 serien. Ungdomsgruppens mening er at dette 
samarbeidet har vært fruktbart for begge klubber. Klubben har også sendt lag til flere cuper, 
som Partillecup, Fredrikstadcup, Bergen Cup og Dyreparken Cup. Totalt sett vil vi si at det er 
stor aktivitet og god utvikling på guttesiden i ungdomsgruppen.  
 

7. Arrangement 
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. 
   
Arrangementsgruppene rundt 2. divisjonskampene for herrelaget og 3. divisjon for 
damelaget har gjort en flott jobb fortjener ros for dette. Det har vært relativt god 
publikumsstøtte på kampene og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra gjestende lag og 
dommere på rammene rundt seniorkampene våre. 
 
Håndballskolen 
Håndballskolen i vinterferien og høstferien ble arrangert i samarbeid med Gjensidige-
stiftelsen. 40 unger fikk en positiv handballopplevelse. Instruktører var spillere og trenerer 
fra seniorlagene til Bjørnar. BoU og trenerkoordinatorer var sterkt involvert i det 
administrative rundt håndballskolen.    
 
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, Geir Børhaug, Hilde Iversen, Wibecke Tunes og 
representanter fra styret og administrasjonen fortjener klapp på skulderen for innsatsen. 
 
 

8. Markedsarbeid 
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.  
Kjetil Holm har jobbet med marked på provisjonsbasis i tillegg til det markedsarbeid som er 
utført av administrasjonen. 
  
Vi vil takke alle sponsorer for gode midler i år, og håper alle våre medlemmer tenker på 
Bjørnar dersom muligheten for sponsormidler dukker opp.  
  

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 13 

 

9. Herrer 
 
Sport 
 
Sesongen 15/16 
Sesongen ble meget bra for A-laget i 2 divisjon! Suveren seier gav kvalifiseringskamper til 1. 
divisjon i Framohallen. Dessverre gikk det ikke veien i kvalifiseringskampene og vi måtte gå 
på atter en sesong i 2. divisjon.  Riktig nok en nasjonal 2. divisjon hvor vi har fått bryne oss 
mot mange nye lag, i motsetning til forgje sesongs trikkeserie i Bergensregionen.  Dessverre 
lyktes ikke vårt 2. lag i 3. divisjon å beholde plassen og vi måtte instille oss på 4. divisjonsspill 
neste sesong.  G-18 deltok i regionserien samen med Årstad.  
 
Sesongen 16/17 
Vi hadde en del endringer i spillerstallen i forkant av sesongen. En av våre mest sentrale 
spillere denne sesongen var ikke klar til de tre første seriekampene i august.  Spillerne hadde 
fått mye ansvar og det var lagt opp til mye egentrening i sommerpausen.  Med en betydelig 
skuffelse i bagasjen etter å ha mislykkes med å nå 1. divisjon, kan det spørres om spillerne 
jobbet godt nok i inngangen til årets sesong. Vi åpnet med tre hjemmekamper i løpet av en 
uke i august og alle endte med stortap.  Det ble tatt grep og spillergruppen responderte på 
tiltakene.  Selv om poengfangsten etter hvert ble brukbar, ble det tidlig klart at vi ville havne 
ett sted rundt midten av årets 2. divisjonstabell.  Trolig havnet vi i den tøffeste 2. 
divisjonspuljen, men uansett har vi ikke vært stabile og gode nok til å være helt i toppen i år.  
Planleggingen for neste sesong er imidlertid godt i gang. 
 
2. laget spiller som nevnt i 4. divisjon i år. Fokuset har mer blitt som ett "venne og kose-lag", 
heller enn ambisjoner og fokus på opprykk.  Noe av årsaken er mangel på spillere. G-18 ble 
satset på i ett samarbeid med Åsane i år. Her var SPAR-serien målet, men dessverre klarte 
ikke laget å kvalifisere seg. Laget har deltatt i regionserien. 
 
Nytt av året er at vi har fått i gang ett sportslig utvalg rundt herrelaget. Det har vært 
engasjert deltakelse fra spillergruppen, trenere og Ungdomsstyret, foruten fra herrestyret. 
 
Arrangement 
Arrangementene i Bjørnarhallen holder fortsatt god standard. Vi har et godt samarbeid med 
damegruppen og har hatt noen felles arrangement i år, noe færre en tidligere da 
damegruppen har hatt mange kamper i ukedagene. Vi vil få fremheve arrangementene der 
vi har hatt besøk av supersupportere, de er ekstra trivelige. 
 
Arrangement gruppen har for 16/17 bestått av Kjetil Økland, Svanhild Wollmann, Erlend 
Vågane, Mona Fossum, Linda Karen Eide, Linda Bjerknes og Laila Rødsand. I den anledning 
må spesielt Kjetil Økland trekkes frem, som på en forbilledlig måte har tatt hovedansvaret 
for arrangementene.   
 
Organisasjon  
Herregruppen har bestått av følgende: 
Leder: Henriette Hinna 
Sport: Geir-Åge Mjelstad 
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Økonomi: Magne Juuhl 
Marked: Robert Vørøs 
Oppmann: Ove Jacobsen 
Arrangementsansvarlig: Kjetil Økland 
 
Herregruppen har hatt hyppige møter i perioden, og i tillegg hatt egne arbeidsmøter knyttet 
til konkrete oppgaver rundt arrangement og sport.  
 

10. Damer  
 
Sesongen 15/16 : 
Mange av de etablerte spillerne valgte å trappe ned, reise bort for studier, eller å gi seg med 
håndballen.. Dette skapte en litt vanskelig inngang til vår første sesong sammen, men vi 
klarte å skrape saman ca 15 spillere til sesongen. I løpet av sesongen valgte ett par av 
spillerne å trappe ned/legge opp, men det kom også et par nye til klubben.  
Sesongen 15/16, var året seriesystemet skulle endres, og bare de 7 beste i serien, fikk 
fortsette å spille i 2.div. Bjørnar endte som nr 8, og rykket dermed ned til 3.div. 
 
Det var en del utfordringer med skader i løpet av sesongen, og i siste halvdel spilte vi stort 
sett med bare en, eller to innbyttere.. 
 
4.div 
Dette laget ble stort sett holdt i gang av spillere som hadde trappet ned, men også noen av 
damespillerne under 21 år deltok her. Etter en sterk siste halvdel av sesongen, endte 4.div 
på en fin 2.plass. 
 
Det var også utfordringer med treningskulturen, og vi strevde litt med det sosiale. Begge 
deler kom seg gradvis gjennom sesongen.  
 
Sesongen 16/17: 
Oppkjøring periode 1, startet den 02.05, og varte til den 30.06. I denne perioden trente vi 
bare en gang i uken med ball, og resten på ATS. 
Oppkjøring periode 2 startet den 01.08 og varte frem til seriestart. I denne perioden, brukte 
vi tre dager i uken i hallen, og øvrige på ATS. 
Damegruppen har forhandlet frem ny avtale med ATS, og denne inneholder PT for 
damelaget, og opplæring av yngre spillere som skal starte med vekttrening. 
Damelaget har som mål å etablere en treningskultur, gode sosiale forhold, og bli ett lag 
yngre spillere ønsker å være en del av. Klarer vi dette, så vil resultatene komme av seg selv 
 
 
Spillerstall: 
Vi startet sesongen med 16 spillere, men skader, graviditeter, og en del spillere som jobber 
turnus, gjør at vi pr dd, bare er en ca 8 – 10 spillere på trening.  
Damelaget jobber konstant med rekkruteringen. 
 
Rekruttgruppen: 
Ingen spillere før jenter 2003. 
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Bjørnar 2: 
Kampansvarlig er Therese Heggem, og Kjetil Holm. 
Her har vi med en del spillere som ikke trener, trener en dag i uken, men spiller kamper for å 
hjelpe til. Vi bruker også tre spillere under 21 år her. 
 
J 17-20:  Ingen lag 
 
Hovedtrener:    Kjetil Holm 
Assistenttrener:   Therese Heggem 
Oppmann:    Lene Kristin Haugland 
Økonomisk ansvarlig:  
Sportslig ansvarlig:    
Logistikk:    Geir Børhaug 
Arrangementgruppen:  Øystein Haldorsen er speaker og altmuligmann på kampene, og 
damespillere er med og hjelper til. 
Vi ble kåret til årests arrangør i 2. divisjon sesongen 2015/16 
Leder damegruppen:  Ingen ny leder valgt 
 
 

11. Gullserielaget 
 
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 2016 ein god sesong.  
Utfordringa er å få mange nok i spelarstallen, i 2016 var det 9-10 spelarar. Me arbeider aktivt 
for å rekruttere nye spelarar. Det er gledeleg at laget har fått eit kvinneleg medlem i løpet av 
året. Sesongen 2015/16 blei avslutta med seriespel og bankett i Førde i april, ei storarta helg 
med overnatting på hotell. Laget nytta sponsorgåve frå KPMG til å dekke utgiftene til laget. 
Trenarstaben er stabil, Monica og eg stortrivest med oppgåva 
 

12. Dommere 

 

Dommere i Bjørnar: 
Petter Oen Sivertsen  Geir Børhaug   Camilla Børhaug 
Kenneth Oen   Erlend Vågane   Simen Davidsen Raa   
Andrea Svendheim  Asgeir Eldevik   Niklas Hasti Rutle 
  
Vi retter stor takk til Geir Børhaug som har gjort en kjempejobb med å administrere 
dommeroppgavene i klubben. 
 
 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 16 

13. Takk for innsatsen 
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 2016 
 
 
Gaute Gunnarskog     Nils Magne Garnes 
 
 
Henriette Hinna     Erik Olsen 
 
 
Britt Grieg      Renate Svendheim 
 
 
Nils Gunnar Kvamstø 
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Årsmelding Bjørnarhallen 
 

Styret: Øystein Haldorsen 

Astrid Hjellbakk 
Cato Haugland 

 
Det har i perioden ikke vært avholdt styremøter. Administrasjonen i Bjørnar håndball har 
ivaretatt andre styreoppgaver.  
 

Leietakere: 
Garnes Skule 
Garnes Ungdomskole 
Arna vidaregåande skule 
Garnes vidaregåande skule (Toppidrettsfag) 
Ergo- og Fysioterapitjenesten i Arna, Bergen kommune 
Arna Rotary Klubb (Utdanningsmesse) 

 
Hallen er i daglig bruk til trening håndball 6-7 timer hver kveld høst/vinter og vår. 
På dagtid er den utleid fra kl. 08.00 til kl. 15.00.  Det er også aktiviteter i helgene. 
 

Arrangement: 

Vårspretten April/Mai (håndball) 
Miniturnering November (håndball/fotball) 
Bjørnar avvikler alle sine hjemmekamper i hallen (Senior og aldersbestemt håndball) 
Skolene i Garnesområdet har leid hallen til diverse arrangement. 
Arna Rotary Klubb (Utdanningsmesse) 

Ansatte: 

Jackyline Børhaug (deltid vask garderober m.m.) 
John Halvor Sæle (deltid vaktmester). 
Miriam Høisæter (kveldsvakt) 
Lene Kristin Haugland (kveldsvakt) 
Fredrik Indrehus (Kveldsvakt) 
Håvard Økland (Kveldsvakt) 

 

Økonomi: 

Vi har faste leieinntekter fra våre leietakere.  
 
Utgifter er rengjøring- og vaktmester-tjeneste på dag og kveldstid, samt diverse 
nyanskaffelser, vedlikehold og oppussing.  
 

Drift og vedlikehold: 

Vi har brøyteavtale med Bergen Kommune som har ansvar for brøyting i området. 
Vi har fått rengjort og malt garderobe og dusjanleggene.  
Alle vinduene i hallen er også skiftet. 
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Arbeidet er utført av Bergen kommune! 
 
 
Indre Arna, 16.januar 2017 
 
 
For styret Bjørnarhallen 
 
John Halvor Sæle 
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2. Rekneskap 2016 
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IL Bjørnar Hovudstyret 
  



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 21 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 22 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 23 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 24 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 25 

Bjørnar Handball  
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Bjørnarhallen 
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3. Forslag til budsjett 2017 
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IL Bjørnar Hovudstyret 
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Bjørnar Handball  
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I.L.Bjørnar 
   

    

Budsjett 2017 for Bjørnarhallen 
 

    

    

Inntekter Resultat 2016 
Budsjett 
2016 Budsjett 2017 

Driftstilskudd, 
momskompensasjon kr 58 632 kr 60 000 kr 60 000 

Halleige fylkesskoler, barneskole kr 930 388 kr 880 000 kr 900 000 

Gave til utelys       

        

Sum inntekter kr 989 020 kr 940 000 kr 960 000 

    Kostnader 
   Lønn 

rengjøring,vaktm,kveldsvakter kr 678 995 kr 670 000 kr 700 000 

Avskrivning kr 10 000 kr 0 kr 10 000 

Driftskostnader kr 167 308 kr 197 000 kr 200 000 

Planarbeid ny hall   kr 50 000   

        

        

Forsikring kr 18 076 kr 15 000 kr 15 000 

        

        

        

Sum kostnader kr 874 379 kr 932 000 kr 925 000 

        

Renteinntekter kr 10 502 kr 15 000 kr 10 000 

Rentekostnad kr 51     

Resultat kr 125 092 kr 23 000 kr 45 000 

    

    

    

    Indre Arna, 19.01.2017 
   John Halvor Sæle 
   

 


