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Saksliste årsmøte 2018: 
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 

- Orientering om ny driftsmodell for Bjørnarhallen og framtida 
for hallstyret 

- Orientering om utbygging av Bjørnarhallen 
- Orientering om skisse til framtidig organisering av 

Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar 
 
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 2017 887 registrerte 
medlemmer. 
 
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 2017 viser etter styret si meining at det er gode 
føresetnadar for vidare drift.  
 

2. Styrets samansetning og verksemd i 2017 
Styret i IL Bjørnar har i løpet av 2017 hatt syv medlemmer og ein vara. 
 
Leiar:     Erlend Vågane 
Kasserar:    Rannveig Hjellvik 
Leiar handballgruppa:  Nils Magne Garnes 
Leiar handball barnestyret:  Erik Olsen  
Leiar Bjørnarhallen:   Axel Haga 
Leiar Arna-Bjørnar Fotball:  Torbjørn Andersen 
Leiar ABF barne- og ungdomsstyret: Astrid Storum 
Leiar handball ungdom (vara): Erlend Kaasa 
 
Hovudstyret har hatt to 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.  
 

3. Saker som har vore prioriterte i 2017 
Styret har på dei ordinære styremøte gjennomgått økonomisk. Dei viktigaste sakene for 
øvrig har vore som følgjer. 
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Utviding av Bjørnarhallen 
Styret revitaliserte arbeidet med å realisere ei ny innandørs treningsflate i 2013. Det har blitt 
gjort mykje arbeid dei siste åra for å få prioritert utbygging av ny hall på Garnes i 
Idrettsplanen for Bergen. For å kunne bygge ut hall, er det nødvendig å vere prioritert i 
denne planen.  Idrettsplanen vart behandla i bystyret våren 2017, kor det vert sagt at 
kommunen vil forsøke å bygge ein hall mellom Bjørnarhallen og Garnes barneskule, dersom 
det er mulig.  
 
Sidan dette vedtaket har styret vore i dialog med Bergen kommune for å få fortgang i 
prosessen. Det har også vore dialog med skulane i nærområdet på Garnes. I februar 2018 
fekk vi omsider organisert eit møte med byråd for barnehage, skule og idrett, Pål Hafstad 
Thorsen. Vi presenterte ei skisse til løysing kor det vert bygga ein ny hall inn mot grusbana 
ved Garnes skule. Skissene legg opp til at garderober, vrimleareal, klubbrom og andre 
fellesfunksjonar vert plassert i første etasje, med ei treningsflate oppbygd i andre etasje. 
Skissa legg vidare opp til at dagens utbygg på Bjørnarhallen vert rive. Hensikta med dette er 
å ta så lite som mulig av skulens uteområde, samstundes som det vert foreslått løysingar for 
å gi areal tilbake til skulen på andre stader. 
 
Byråd og idrettsdirektør stilte seg positive til våre skisser, og anerkjente at det var eit svært 
stort behov for meir hallflate både til skule og idrett på Garnes. Konklusjonen vart at 
kommunen sjølv tar prosjektet vidare og greier ut korvidt forslaget lar seg løyse og kva det 
vil koste. Arbeidet vert forhåpentlig gjennomført innan ikkje altfor lang tid. 
 
Ny driftsavtale for Bjørnarhallen 
IL Bjørnar har over litt tid hatt dialog med Idrettsservice i Bergen kommune angåande drifta 
av Bjørnarhallen. Driftsavtala vår med kommunen er gått ut for lenge sidan og skal avviklast. 
Ulike løysingar har vore diskutert, men dei foreløpige konklusjonane er at den beste løysinga 
for begge partar er at kommunen sjølv overtar dagdrifta av hallen. Klubben ønskjer likevel 
framleis å stå for tilsyn på kveld og helg. Det er venta at det vil bli inngått ny avtale med 
kommunen om dette til hausten 2018. 
 
Lansering av Ballsidigheitshandbok 
Handbok for lagleiarar, trenarar og miljøkontaktar i Ballsidigheit vart rullert i 2016 og 
presentert for nye lag ved oppstart hausten 2017.  
 
Plan mot seksuelle overgrep og trakassering 
Saman med Arna-Bjørnar Fotball og Bjørnar Handball har vi starta opp eit arbeid med å 
innarbeide rutinar for å forhindre overgrep og trakassering, samt beredskap dersom kriser 
skulle oppstå. IL Bjørnar har deltatt på kurs om emnet i regi av Hordaland Idrettskrets, Redd 
Barna og SMISO og vil jobbe vidare med temaet vidare i 2018. 
 
Ballsidigheitsprosjekt og trenarkoordinator 
IL Bjørnar mottok i 2017 tilskot frå Sparebanken Vest for å engasjere ein trenarkoordinator 
med særskilt ansvar for Ballsidigheit. Det har blitt jobba med å spesifisere mål og oppgåver 
for ei slik stilling, samt økonomisk organisering. Vi har likevel per dags dato enno ikkje fått 
søkarar til denne stillinga. 
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4. Økonomi 
IL Bjørnar sine viktigaste inntektskjelder er  

 Medlemsinntekter (724’, ned frå 747’ i 2016) – Vert fordelt 60% til Arna-Bjørnar 
Fotball og 40% til Bjørnar Handball1  

 Basistilskot frå Bergen kommune (508’, same som 2016) – Fordelt 50%/50% ABF/BH 

 Grasrotmidlar (324’, same som 2016) - Fordelt 60%/40% ABF/BH 

 Tilskot frå NIF (217’, ned frå 231’ i 2016) - Fordelt 60%/40% ABF/BH 

 Momskompensasjon (213’, opp frå 199’ i 2016) 
 
Inntektene til IL Bjørnar har totalt gått noko ned samanlikna med 2017. 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 og fråtrekk for tilskot frå Sparebanken 
Vest som skal nyttast til særeigne formål. 
  
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!  
 
 
 
For I.L. Bjørnar,  
 
 
 
Erlend Vågane, Rannveig Hjellvik, Nils Magne Garnes, Erik Olsen, Torbjørn Andersen, Astrid 
Storum, Axel Haga 

                                                 
1
 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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Årsmelding Bjørnar Handball 

1. Styrets sammensetning og ansatte 
 
Styret 
Styret i håndballgruppen har i 2017 bestått av:  
 
Leder Nils Magne Garnes  
Leder Ungdom Erlend Kaasa 
Leder Barn Erik Olsen  
Leder Herrer Geir-Åge Mjelstad 
Leder Damer Renate Svendheim 
Leder Kommunikasjon/Informasjon Nils Gunnar Kvamstø 
Leder Marked Britt Grieg 
 
Ansatte 
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden: 
 
Daglig leder John Halvor Sæle  
 
Trenere Jørn Arntzen, HA og trenerkoordinator 
 Tore Eland, assistenttrener 
 Marius Wick Kvalvaag, assistenttrener herrer 

Andreas Eliassen, assistenttrener herrer og G16 
 Erlend Rødland Storegjerde (G16) 
 Ørjan Bondevik (G14) 
 Kjetil Holm, DA og trenerkoordinator 
 Therese Heggem, assistenttrener 
 Øystein Haldorsen (J17-20) 
 Trine Rese (J14) 
   
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-, herreside og aldersbestemt nivå. Klubben er en breddeklubb, men med ambisjoner 
om å ha lag på ungdoms- og seniornivå som kjemper blant de beste klubbene i landsdelen. 
Det skal vi få til gjennom et godt og utviklende breddetilbud i barnehåndballen. Dette skal gi 
oss god rekrutering opp mot ungdomslagene og til seniornivå. Det er også etablert et tilbud 
for funksjonshemmede, med lag i Gullserien. I 2017 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 8 styremøter i perioden.  
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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).  
I løpet av høsten startet styret opp et utvalg som skulle jobbe frem en ny sportsplan. 
Utvalget har hatt et møte, og har ikke kommet så langt som en skulle ønske. Målet var å ha 
en ny sportsplan på plass til årsmøtet 2018. Dette målet når vi ikke, men vi ønsker at 
utvalget kan jobbe videre med planen, og at det gir resultater i løpet av 2018.  
 
Klubben har i mange år jobbet hardt for å få til en løsning som kan gi oss en ny hall i 
tilknytning til Bjørnarhallen. Men forskjellige løsninger som har blitt utarbeidet har vist seg å 
ikke kunne realiseres pga. diverse krav og begrensninger.  
 
Styreledere har derfor i løpet av høsten jobbet tett sammen med leder av hovedstyret, 
Erlend Vågane, for å finne et nytt alternativ for en utvidet Bjørnarhall. I slutten av året fant vi 
frem til en skisse som vi mente det var grunnlag for å gå videre med opp mot politikere, 
administrasjon og diverse etater i Bergen Kommune. Og det er straks over nyttår avtalt møte 
med både bystyrerepresentanter, og byråd for barnehage, skole og idrett. Vi vil jobbe videre 
i 2018 med å få sett på om dette er noe vi kan få realisert.   
 
Også i 2017 har Bjørnar videreført satsingen på bredde gjennom Barne- og 
Ungdomshåndballen. Klubben har hatt ansatt Jørn Arntzen og Kjetil Holm som 
trenerkoordinatorer for henholdsvis gutte- og jentesiden. 
 
I 2016 etablert klubben et samarbeid med Osterøy, og dette samarbeidet har vi videreført i 
2017. Dette gjelder J14/15. Vi har etablert to samarbeidslag der spiller fra begge klubber 
deltar. De trener også sammen på en del av treningene. Øystein Haldorsen har gjort en god 
og viktig jobb i forhold til samarbeidslagene og skal ha mye av æren for at dette har latt seg 
gjennomføre. Takk for innsatsen.  
 
Styret tok i vår initiativet til et allmøte om jentesiden i klubben. Vi så at det var mange 
spillere som sluttet når de kom opp i ungdomsgruppa og vi greide ikke å stille lag i de eldste 
lagene i ungdomsgruppa. Det møtte ca 20 personer opp på møtet og selv om ikke møtet ga 
umiddelbare konkrete resultater, tok styret med seg signaler fra møtet i det videre arbeidet 
med å skape gode betingelser for ungdomshåndballen på jentesiden. Styret ser nå en positiv 
utvikling, men vi må fortsatt holde fokus på dette for å sikre en langsiktig god utvikling på 
jentesiden.  
 
Styret har i løpet av høsten lyst ut stillingen som daglig leder, da vår dyktige og trofaste 
daglige leder gjennom de siste 10 årene, John Halvor Sæle, går av med pensjon sommeren 
2018. Klubben fikk inn 3 søknader og gjennomførte intervju med alle søkerne. Et samlet 
styret innstilte Kjetil Holm som ny daglig leder og han starter opp i jobben som 100% daglig 
leder fra 1.mai 2018. Han vil i stillingen sin jobbe tett med styret for å styrke 
markedsarbeidet i klubben. 
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3. Økonomi 

Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2017 

Resultat 2017 overskudd  kr 104 295. Egenkapital pr 31.12.2017 + kr 3 662 858. 

 
All vår aktivitet skal være forankret i en sunn økonomi. I løpet av de siste årene har 
håndballgruppen hatt solide driftsoverskudd og vi har meget god likviditet.  I 2017 genererte 
vi et overskudd på 104 295 kroner. Dette er et svakere resultat enn de foregående år. Det er 
flere grunner til dette. Lønnsutgiftene har vært stabile, men klubben har hatt en relativt stor 
økning i andre driftsutgifter. De postene med størst økning har vært reiseutgifter senior 
(97 000), dommerutgifter (59 000), utstyr (90 000) og påmeldingsavgift regionserien (105 
000).  
 
Klubben har også hatt en reduksjon i inntektene på ca 50 000 kroner. De nevnte punkter 
over er årsakene til at resultatet har endret seg fra 2016 til 2017. Styret jobber kontinuerlig 
med å få mest mulig aktivitet ut av de økonomiske midlene klubben har til rådighet.  

 

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 i samarbeid med Ørjan Bondevik 
- 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 2017 bestått av: 
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Leder barn/ballsidighet:   Erik Olsen 
Materialforvalter barn:   Erik Olsen 
Ansvarlig håndballskole    Jørn Arntzen/Kjetil Holm/Erik Olsen 
Aktivitetsansvarlig barn:   Svein Arne Myklebust 
Informasjon:     Erik Olsen 
 
Barnegruppen som er beskrevet over, ble etablert i løpet av 2017 
 
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 6 lag påmeldt i Aktivitetsserien 10 år, 3 lag 
i Regionsserien, 11 år og i tillegg 32 lag i Miniserien 7-9 år. Til sammen 41 lag. Barnegruppen 
har gjennomført 1 gruppemøte i perioden og 1 trenermøte for barnelagene 7-9 år.  
 
Ytre-Arna 
Aktiviteten i Ytre Arna er varierende med oppstart av ballsidighet blant de aller yngste 
lagene. Dette skyldes at foreldretrenerne ikke føler seg komfortabel med håndballdelen. Vi 
har et sterkt ønske om å få på plass ressurser rundt dette. Vi har vært heldig med at 
ballsidighet er blitt en aktivitet som blir tilbudt i SFO. Vi må takke skolen for dette! For å nå 
målet med å få aktiviteten på lik linje med Garnes og Ådnemarka, bør det dannes et utvalg 
som kan jobbe med dette, gjerne i sammenheng med å få til aktivitet på Lone. 
 
Lone 
Det jobbes fremdeles med å få i gang håndballaktivitet på Lone slik at det spilles håndball i 
hele Arna. IL Fri har vært positiv til et samarbeid, men dette ble lagt litt i bero da Bjørnar 
Håndball støttet tiltaket med kunstgress på AIP. Det jobbes med å få til en positiv dialog 
igjen og vi ser for oss at vi kan få i gang et håndballtilbud til barn i Lone området til oppstart i 
august 2018. 
. 
Organisering 
Barnegruppen er den største gruppen i klubben, med nærmere 350medlemmer. Det jobbes 
godt i og rundt lagene og samarbeidet med ressurspersonene rundt lagene er god. Det er 
ønskelig med flere ressurspersoner i barnegruppen. 
 
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 Erlend Vågane i Bjørnarhallen. Stor takk til alle som har 
bidratt på dette området. Før HAFO turneringen i høst fikk vi dessverre ikke til at de aller 
yngste fikk trene i Bjørnarhallen. Dette ble gjort i 2016 og ble veldig godt mottatt og vi har 
som mål å gjennomføre dette årlig, også før Vårspretten. 
 
Stor takk til alle som har bidratt for å gjøre dette mulig. 
 

6. Ungdomsgruppen 
Om ungdomsgruppa 
Målsetjinga for ungdomsgruppa (12-16 år) er å kunne tilby eit trygt og utviklande 
treningsmiljø med eit breiddetilbod for alle, men også eit tilbod for dei som ønskjer å bli 
blant dei beste i idretten sin. Difor har me fokus på at trenarane våre skal ha kompetanse på 
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å utvikle potensialet til kvar einskild spelar, utan at det går på kostnad av breidde og sosialt 
samhald.  
 
Eitt av hovudmåla for ungdomsgruppa er å forhindre fråfall. På sikt er målsetjinga at Bjørnar 
Håndball skal ha lag i alle aldersklasser på både jente- og gutesida. Sjølv om ungdomslaga 
ikkje lenger høyrer inn under ballsidighetsprinsippet, ønskjer me at spelarane skal kunne 
kombinere handball med andre aktivitetar. Leiarane rundt kvart einskild lag er pålagt å 
samarbeide med klubbar og organisasjonar for å leggje forholda til rette for at dette skal 
vere mogleg. Når spelarane frå ungdomslaga tek steget opp til seniornivå, ønskjer me at det 
skal være god rekruttering både til A-laga og breiddelaga i dame- og herregruppa.  
Status på jentesida 
Bjørnar Håndball har over tid slite med rekrutteringa på jentesida. Samarbeidet som er 
etablert med Osterøy har imidlertid hatt ein positiv effekt mot. aktiviteten i klubben. Dette 
er situasjonen p.t.: 

 2002-gruppa består av 10 Osterøy-jenter. 
 2003-gruppa er omtrent halvert det siste året, og utgjer p.t. 7 Bjørnar-jenter, i tillegg 

til ei Bjørnar-jente (05) + ein 03-spelar frå Osterøy (9 stk. totalt). Har dessutan tilgang 
til to Osterøy-jenter (2004) som kan vere aktuelle til ”kamputlån”. 

  2004-gruppa består av ca. 18 Osterøy-spelarar (4-5 av desse har kapasitet til å bidra 
på 2003). 

Det er det svært viktig for klubben å halde på dei jentespelarane me har. Dersom desse fell 
ifrå, vil det bli vanskeleg å oppretthalde eit damelag på sikt. Klubben har signalisert ovanfor 
trenarteamet at me vil trå støttande til i høve sosiale og trivselsfremjande tiltak som kan 
bidra til å halde på spelarane. 
 
Status på gutesida  
På gutesida ser situasjonen heldigvis ljosare ut. Klubben har lag i alle årsklassene. 05-kullet 
er imidlertid tynt bemanna (5 spelarar), og er avhengig av hospiterande spelarar når dei 
spelar kampane sine. G16 har for andre året på rad greidd å kvalifisere seg til Bring-serien, 
dette til trass for at siste års samarbeid med Åsane ikkje blei noko av. Bring-troppen er 
følgjeleg utelukkande sett saman av lokale Bjørnar-spelarar frå 01, 02 og 03-årgangane. Eit 
tydeleg prov på at det blir jobba godt med den sportslege utviklinga i klubben. Samtlege 
spelarar i 01- og 02-gruppa har fått tilbod om å delta på Bring, men klubben har også eit 
tilbod til dei spelarane som av ulike grunner ikkje ønskjer å vere med på denne satsinga. Det 
bør også nemnast at fleire G16-spelarar har fått prøve seg på A-laget. Aktiviteten og 
utviklinga på gutesida må mao. kunne seiast å vere svært god. 
 

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 2. 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. 
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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, Agnethe Sæle,  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 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.  

 
 

9. Herrer 
 
Sport 
 
Sesongen 16/17 
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 denne sesongen. 
 
2. laget har holdt til i 4. divisjon denne sesongen. 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.  Her var SPAR-serien målet, men 
dessverre klarte ikke laget å kvalifisere seg. Laget har deltatt i regionserien. 
 
Nytt av året er at vi fikk i gang ett sportslig utvalg rundt herrelaget. Det har vært engasjert 
deltakelse fra spillergruppen, trenere og ungdomsstyret, foruten fra herrestyret. 
 
Sesongen 17/18 
Planleggingen for sesongen kom tidlig i gang og ambisjonen, som også ble forankret i 
spillergruppen, konkluderte på opprykk til 1. divisjon som mål for sesongen.  Det viste seg 
imidlertid vanskelig å få oversikt over spillere som hadde ønsket nivå og som kunne tenke 
seg å spille for klubben.  I mai måtte vi derfor ta grep og revurdere våre mål og samle 
spillergruppen vi hadde oversikt over.  Trenerteamet og spillergruppen satte seg, og 
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oppkjøringen kom i gang tidlig i juni. Den ble godt fulgt opp og sesongstarten ble upåklagelig. 
Det gjorde godt å få Marcus (Rødland Storegjerde) hjem igjen til klubben.  De erfarne 
guttene gikk foran og tok ansvar, samtidig som unggutta ville vise seg frem og tok sine 
muligheter.  Også ett nytt trenerteam med Jørn, Andreas og Marius fungerte meget godt 
sammen, med Jørn som «skipper». 
 
Halvveis i sesongen topper vi 2. divisjonstabellen og en ny runde for å avklare våre 
ambisjoner ble nødvendig.  Igjen var det enighet om å gå for 1. divisjon.  For å forbedre 
mulighetene var det enighet om å forsøke å styrke laget innen utgangen av januar.  Samtidig 
var det en enighet om at vi med slike ambisjoner, trengte en bedre rekrutteringsarena enn 
det vi hadde.  Økt spilletid for noen av de yngste på 4. divisjonslaget følges opp umiddelbart 
samtidig som vi gjør det klart at dette laget blir vår rekruttarena for neste sesong sammen 
med en satsing for Lerøy cup/Gutter 18.  Kameratgjengen på dagens 4 divisjons lag, ønsker vi 
fortsatt å se i Bjørnardrakten, men med nytt lag fra bunnen av divisjonssystemet 
 
I begrenset grad har vi lykkes med spillerrekruttering også nå, men det gledelige er at vi 
fortsetter å vinne kamper.  Det er ikke avgjørende for herrelaget videre at vi rykker opp, men 
det kan bli virkelig moro om vi lykkes denne gangen. 
  
Bjørnarakademiet 
Herregruppen arbeidet gjennom mai og juni frem ett nytt tilbud innen Bjørnar Håndball.  Tiltaket fikk 
navnet Bjørnarakademiet og er ett tilbud til barn i Arna og omegn i alderen 6-10 år, hvor de via 
herrelagets spillere får kyndig instruksjon med vekt på lek og mestring med håndball i fokus.  Tilbudet 
ble tilrettelagt med 4 samlinger høsten 2017 og 4 samlinger våren 2018.  Vi kunne nok tenkt oss flere 
deltakere enn de ca 15 vi har hatt så langt, men tilbakemeldingene har vært gode og vi satser videre.  
Travle spillere som studerer og spiller og trener mye håndball, får også muligheten via dette tiltaket 
til noen kroner som kompensasjon for øktene de gjennomfører.  Leder for akademiet er Ørjan 
Bondevik.  Han har gjort en utmerket jobb, ikke minst med profilering i sosiale media og via flyers, 
hvor han har utarbeidet alt materiell og bygget de sosiale kanalene våre. 
 
Arrangement 
Her er vi som vanlig best i klassen!  Gode rutiner og nok folk er stikkord og når det i tillegg er 
mange positive mennesker som samarbeider så går det bra.  Utfordringen har vært å få flere 
folk på kampene våre.  Her må vi nok jobbe både mer kreativt og planmessig enn det vi har 
gjort denne sesongen, slik at våre medlemmer kommer og støtter oss og i tillegg drar med 
seg venner og kjente. 
 
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.  
 
Arrangement gruppen har for 17/18 bestått av Karianne Ekeberg Garnes, Laila Hasti, 
Svanhild Wollmann, Erlend Vågane, Mona Fossum, Runar Froestad, Linda Froestad, Astrid 
Hjellbakk Arild Kvamme, Trude Bratlie Ånensen, Beate Knutsen.  Spillerne har stilt opp og 
delt ut flyers på Øyrane Torg før hjemmekampene, distribuert serieprogrammet og ikke 
minst så har Ørjan vært vår supre designer av alt fra flyers til kommunikasjonsflater i sosiale 
media.  Meget bra. 
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Annet 
Som tidligere så er utstyret i troppen meget bra og spillerne gir gode tilbakemeldinger på 
reiseopplegget.  Renate har styrt mye av dette med støtte fra Jan Andre.  Markedsarbeidet 
er startet med utarbeidelse av ett markedslaug.  Implementeringen av dette blir viktig 
inngang til neste sesong. 
 
Sportslig utvalg har også i år vært en god kommunikasjonskanal i gruppen, hvor spillere, 
trenere og styremedlemmer har møttes inkludert en god forankring nedover i 
ungdomsrekkene.  
 
Organisasjon  
Herregruppen har bestått av følgende: 
Leder: Geir Åge Mjelstad 
Sport: Jan Andre Eliassen 
Økonomi: Geir Åge Mjelstad 
Marked: Robert Vørøs 
Materiell & Reiser: Renate Vereide Berge 
Dugnad: Laila Hasti, Karianne Ekeberg Garnes  
Arrangementsansvarlig: Karianne Ekeberg Garnes, Laila Hasti 
 
Herregruppen har hatt hyppige møter i perioden, og i tillegg hatt egne arbeidsmøter knyttet 
til konkrete oppgaver rundt arrangement og sport.  
 

10. Damer  
 
Sesongen 2016/2017:  
Vi avsluttet sesongen 16/17 med bare ett tap, og rykket opp igjen til 2.div.  
 
Sesongen 2017/2018:  
Oppkjøring periode 1, startet den 01.05, og varte til den 30.06. Der vi i denneperioden  
bare trente fysisk i mai mnd, og en håndballtrening i uken i juni mnd.  
Vi har fremdeles med oss fysisk trener fra ATS tre ganger i uken i oppkjøringen. 
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 
Damelaget er rett over streken til nyttår, og jobber for å være på rett side av streken 
også når sesongen er over.  
Ang treningskultur, så har nok damelaget fremdeles en lang vei å gå, men det går 
stadig fremover, og det er kommet noen nye spillere til klubben, og dette hjelper oss 
nærmere målet.  
Ang det sosiale miljøet, så er nok dette tilnærmet så bra som det kan bli, med tanke på 
de store forskjellene i alder på spillerne. Dette har vi jobbet mye med, og veldig 
gledelig at dette er på plass. ( Er selvsagt alltid noe vi kan bli bedre på )  
 
Spillerstall:  
Vi avsluttet 16/17 sesongen, med ca 10-12 spillere.  
I forkant av sesongen 17/18, var vi aktiv ut mot nye spillere, her lykkes vi sånn  
noenlunde, og vi er nå ca 16 spillere som er aktuell opp mot 2.div laget.  
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På treningene er vi denne sesongen i snitt ca 12 spillere, så her er det også fremgang. 
Damelaget bør fortsatt jobbe  med rekrutteringen.  
 
Rekruttgruppen:  
Her har vi nå fått en del spillere født i 2002, etter at Bjørnar 03 har inngått samarbeid med 
Osterøy 02. Dette ser ut til å fungere veldig bra, og er noe Bjørnar bør prøve å videreføre i 
årene som kommer. En av spillerne på 02 laget, hospiterer nå med damelaget en gang i 
uken.  
 
Bjørnar 2:  
Kampansvarlig er Therese Heggem, og Kjetil Holm.  
Her har vi med en del spillere som trener en dag i uken, noen som trener to, og vi har 
enn større spillerstall i år, så da blir det lettere å ha nok spillere til alle lag. Vi bruker 
fremdeles tre spillere under 21 år her.  

 
J 17-20:  
Kampansvarlig er Øystein Haldorsen, og Kjetil Holm.  
Her har vi endelig fått meldt på lag igjen, Og hovedgrunnen til at vi har klart det, er at 
det kom tre spillere tilbake etter ett par år borte fra håndballen.  

 
Vi topper tabellen til nyttår.  

 
Hovedtrener:                          Kjetil Holm  
Assistenttrener:                      Therese Heggem, Øystein Haldorsen  
Oppmann:  
Økonomisk ansvarlig:  
Sportslig ansvarlig:  
Logistikk: Geir Børhaug  
Arrangementgruppen:            Damestyret.  
Leder damegruppen:              Renate Svendheim  
Arrangementgruppen:   Øystein Haldorsen er speaker og altmuligmann på kampene, og 

damespillere er med og hjelper til. 
 

11. Gullserielaget 
 
Gullserielaget 2017 
Trenarar: Monica Rosenvinge og Gerd Dyregrov 
Spelarar: 9-10 spelarar 
Sportsleg deltaking: deltek i Gullserien til Region Vest 
  
Når det gjeld Gullserielaget (Handball for funksjonshemma) så var 2017 ein god sesong. 
Utfordringa er å få mange nok i spelarstallen, Me arbeider aktivt for å rekruttere nye 
spelarar. Trenarstaben er stabil, Monica og eg stortrivest med oppgåva 
 

12. Dommere 

 

Dommere i Bjørnar: 
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Petter Oen Sivertsen  Geir Børhaug   Camilla Børhaug 

Simen Davidsen Raa   Andrea Svendheim  Asgeir Eldevik 

Niklas Hasti Rutle  Monika Zvirblyte 

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

13. Takk for innsatsen 
Håndballstyret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til drift av klubben gjennom året. 
Uten sponsorer som ser verdien av et trygt, utviklende og meningsfullt idrettstilbud på alle 
nivå, ville klubben bli begrenset i sin mulighet til å kunne satse på både på bredde, og på de 
som ønsker å bli blant de beste i sin idrett. Særlig er også den frivillige innsatsen som 
nedlegges fra trenere, lagledere, annet støtteapparat og foreldre uvurderlig for Bjørnar. Vi 
vil spesielt takke vårsprettenkomiteen som gjør en stor og uvurderlig innsats i forbindelse 
med dette store og viktige arrangementet.   
 
Vi takker alle for innsatsen.  
 

 

For IL Bjørnar Håndballgruppen 2017 

 

Nils Magne Garnes     Geir-Åge Mjelstad 

 

Renate Svendheim     Erik Olsen 

 

Britt Grieg      Erlend Kaasa 

 

Nils Gunnar Kvamstø 

____________________    
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Årsmelding Bjørnarhallen 
 

Årsmelding Bjørnarhallen 2017 

 
 

Styret: Axel Haga, Leder 

Astrid Hjellbakk, Styremedlem 
Øystein Haldorsen, Styremedlem 
Sara Pedersen, Styremedlem 
Alexander Aasen. Styremedlem 

 
Det har i perioden vært avholdt 2 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 
 

 
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) 

 Arna Sokneråd  

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) 
Samira Kaboo (Kveldsvakt) 
Eirin Øvreås (Kveldsvakt) 
Mailen Skjervheim (Kveldsvakt) 
Eivind Kvamstø (Kveldsvakt) 
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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. 
 

Framtid: 
Bergen kommune har sagt opp driftsavtalen med I L Bjørnar. 
Det innebærer at fra 01.august 2018 vil de Idrettsservice overta daglig drift av Bjørnarhallen. 
Vi er i dialog med Bergen kommune om framtidig leieforhold. 
 
 
Indre Arna, 16.januar 2018 
 
 
For styret Bjørnarhallen 
 
John Halvor Sæle 
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2. Rekneskap 2017 
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IL Bjørnar Hovudstyret 
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Bjørnar Handball  
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Bjørnarhallen 
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3. Forslag til budsjett 2018 
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IL Bjørnar Hovudstyret 
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Bjørnar Handball  
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