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Saksliste årsmøte 2019:
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
7. Fastsetje medlemskontingenten
8. Vedta idrettslaget sitt budsjett
9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan
10.Gjere følgjande val:
– Leiar
– Styremedlem
– Andre val i tråd med organisasjonsplan
– Valkomité med leiar og 2 medlemer

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 2018 867 registrerte
medlemmer.
Idrettslaget har ingen tilsette, då arbeidsgjevaransvaret er delegert vidare til Bjørnar
Handball og Arna-Bjørnar Fotball.
Hovudstyret har bestått av ei kvinne og fem 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 2018 viser etter styret si meining at det er gode
føresetnadar for vidare drift.

2.

Styrets samansetning og verksemd i 2018
Styret i IL Bjørnar har i løpet av 2018 hatt syv medlemmer og ein vara.
Leiar:
Erlend Vågane
Kasserar:
Odd-Egil Eide
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):
Andreas Aarseth
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.

3.

Saker som har vore prioriterte i 2018
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.
I februar 2018 møtte IL Bjørnar byråd for skule, barnehage og idrett og idrettsdirektøren i
Bergen kommune for å presentere forslag til løysing. Dei anerkjente her at det var eit stort
behov for meir hallflate til både skule og idrett og det vart derfor sett i gang eit
muligheitsstudium for korleis ein ny hall best kan byggast ut. Behovet for ny hall vert endå
større i åra framover når Garnes ungdomsskule vert utvida med fleire elevar, i tillegg til at
tidligare Arna Gymnas er nedlagt, og alle elevane ved Arna Vgs er avhengig av tid i
Bjørnarhallen for å ha gym.
Muligheitsstudiet vurderer tre ulike alternativ: 1) Ei utviding av hallen slik den står i dag, 2)
Riving av Bjørnarhallen og bygging av ny dobbelthall, 3) Bygging av ny hall ved Garnes
ungdomsskule. Det siste alternativet meiner IL Bjørnar er det klart dårligaste, då det ikkje vil
bidra til å samle handballmiljøet på ein stad, i tillegg til at det vert meir upraktisk å drifte på
ettermiddagstid.
Kommunens arbeid har blitt kraftig forseinka. Det er likevel venta at muligheitsstudiet skal
vere klart til å presenterast i løpet av mars 2019.
Ny driftsavtale for Bjørnarhallen
IL Bjørnar har over tid hatt dialog med Idrettsservice i Bergen kommune angåande drifta av
Bjørnarhallen, som klubben sjølv har hatt ansvar for sidan hallen vart bygd. Driftsavtala vår
med kommunen er gått ut for lenge sidan og skal avviklast. Det har tidligare vore einigheit
om at den beste løysinga er at kommunen overtar dagdrifta av hallen, mens klubben står for
tilsyn på ettermiddag og helg. Idrettsservice har lagt fram forslag til to avtalar: Ein avtale
som handlar om overtaking av den ordinære drifta av hallen, og ein avtale som handlar om
at klubben står for branntilsyn på ettermiddag og i helg, inkludert eit tilskot til klubben på
300 tusen i året.
Handballstyret tok mot slutten av 2018 initiativ til å utfordre Idrettsservice på å lage ein
avtale som liknar meir på den avtalen vi har i dag for å kunne sikre vidare klubbeigarskap til
drifta av hallen. Dette har blitt avslått av Idrettsservice, då det ikkje er mulig innanfor det
gjeldande lovverket. Siste mål er å lande ein ny avtale som trer i kraft frå 1.mai 2019.
Sidan prosessen har blitt kraftig utsett samanlikna med opprinnelig plan, har Kenneth Oen
blitt tilsett i 20% stilling for å ivareta dei praktiske vaktmeisteroppgåvene i hallen hausten
2018 og våren 2019. Kenneth har gjort ein strålande jobb for Bjørnarhallen, og vi vil takke
han for innsatsen som er lagt ned!
Plan mot seksuelle overgrep og trakassering
I 2017 starta vi opp eit arbeid med å innarbeide rutinar for å forhindre overgrep og
trakassering, samt beredskap dersom kriser skulle oppstå. Dette vart gjennomført saman
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med Bjørnar Handball og Arna-Bjørnar Fotball. Dette arbeidet har dessverre i stor grad
stoppa opp, men må vidareførast i neste periode.

Ballsidigheitsprosjekt og trenarkoordinator
IL Bjørnar mottok i 2017 tilskot frå Sparebanken Vest for å engasjere ein trenarkoordinator
med særskilt ansvar for Ballsidigheit. Hausten 2018 vart Ørjan Bondevik og Martin
Christensen engasjert som trenarkoordinatorar for å følgje opp nye Ballsidigheitslag, med
spesielt ansvar for henhaldsvis Lone og Ytre Arna.
Æresmedlem John Halvor Sæle
Æresmedlemskap i Idrettslaget Bjørnar kan ifølgje statuttane tildelast personar som har
utmerka seg med årelang innsats for klubben. Æresmedlemskap skal henge høgt, og det kan
berre tildelast av hovudstyret i IL Bjørnar etter forslag frå Bjørnar-medlemmar.
11.september 2018 vedtok hovudstyret å tildele klubbens ellevte æresmedlemskap til John
Halvor Sæle.
John Halvor kom, som mange andre, inn klubben gjennom sine to handballspelande døtrer.
Men både han og kona Agnethe – som også er æresmedlem i klubben – engasjerte seg langt
utover barnas idrettskarrierar. I 1996 tok John Halvor over som leiar for handballgruppa og
spelte mellom anna ei sentral rolle i markeringa av idrettslagets 50-årsjubileum det året.
Nokre år seinare tok han vervet som leiar for hovudstyret, eit verv han sat på i mange år.
Som idrettslagsleiar var han mellom anna sentral i arbeidet med å bytte banedekke til
parkett i Bjørnarhallen då klubbens kvinnelag i handball nærma seg eliteserien. Han var også
sentral rundt etableringa av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar, kor fotballgruppene i Bjørnar
og Arna TIL vart slått saman. Samstundes hadde han eit stort hjarte for drifta av
Bjørnarhallen, som alltid har vore klubbens eige hovudansvar.
I 2006 vart John Halvor tilsett som daglig leiar for Bjørnar Handball, ein jobb han har hatt
heilt fram til sin pensjonsalder sommaren 2018. På dei tolv åra har han skjøtta både
handballgruppa og Bjørnarhallen tidlig og seint på døgnet. Han har jobba med alt frå
økonomistyring og marknadsarbeid til golvvask i hallen. John Halvor har saman med fleire
ulike styre og våre mange fantastiske frivillige sørga for at Bjørnar i dag er blant dei store
handballklubbane i regionen og i landet.
Vi ønskjer å takke John Halvor Sæle for alle gode år i Idrettslaget Bjørnar, og håpar det vert
mange år til. John Halvor får tildelt jakkemerke, vimpel og diplom som synlig bevis på at han
er eit fullverdig æresmedlem for all evigheit i Idrettslaget Bjørnar.

4.

Økonomi
IL Bjørnar sine viktigaste inntektskjelder er
• Medlemsinntekter (666’, ned frå 724’ i 2017) – Vert fordelt 60% til Arna-Bjørnar Fotball
og 40% til Bjørnar Handball1
• Basistilskot frå Bergen kommune (508’, same som 2017) – Fordelt 50%/50% ABF/BH
• Grasrotmidlar (390’, opp frå 324’ i 2017) - Fordelt 60%/40% ABF/BH
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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•
•

Tilskot frå NIF (230’, opp frå 217’ i 2017) - Fordelt 60%/40% ABF/BH
Momskompensasjon (224’, opp frå 213’ i 2017)

Inntektene til IL Bjørnar har totalt gått noko opp 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 om lag 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, Odd-Egil Eide, Nils Magne Garnes, Erik Olsen, Torbjørn Andersen, Astrid
Storum, Axel Haga
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Årsmelding Bjørnar Handball
1. Styrets sammensetning og ansatte
Styret i håndballgruppen har i 2018 bestått av:
Leder
Leder Ungdom
Leder Barn
Leder Herrer
Leder Damer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Nils Magne Garnes
Andreas Aarseth
Erik Olsen
Geir-Åge Mjelstad
Renate Svendheim
Nils Gunnar Kvamstø
Erlend Kaasa
Kenneth Oen

Ansatte
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden:
Daglig leder

John Halvor Sæle til 30.07.2018
Kjetil Holm fra 01.05.2018

Sportslig leder

Jan Kristoffer Mathiassen

Trenere

Jørn Arntzen
Andreas Eliassen
Marius Wick Kvalvaag
Erlend Rødland Storegjerde
Ørjan Bondevik
Kjetil Holm
Therese Heggem
Julie Lian
Trine Rese

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 2018 har dette tilbudet blitt godt fulgt opp og
ivaretatt av Gerd Dyregrov og Monica Rosenvinge. Tusen takk til dere begge for fantastisk
innsats.
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Håndballstyret har hatt 8 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).
I løpet av året har vår daglige leder John Halvor Sæle gått av med pensjon etter lang og tro
tjeneste for klubben. Han ble fikk tildelt æresmedlemskap i Il Bjørnar den 15. september i
år. Vi takker John Halvor for den fantastiske jobben han har gjort for klubben, og for barn
og unge i bydelen.
Stillingen som daglig leder ble lyst ut i slutten av 2017 og det var 5 søkere til stillingen. Etter
at tre av kandidatene var intervjuet ble Kjetil Holm ansatt som ny daglig leder fra 1. mai
2018.
Styret jobbet i 2017 med en endring i hvordan den sportslige ledelsen i klubben blir
organisert. Etter en lang prosess ble det besluttet at vi skulle gå bort fra løsningen med
trenerkoordinatorer og over til en egen stilling som sportslig leder for hele klubben.
Stillingen ble lyst ut på våren 2018 og vi fikk mange spennende søknader. Etter at et utvalg
fra styret hadde foretatt 3 intervjuer ble Jan Kristoffer Mathiassen ansatt som sportslig
leder i klubben fra 1. mai.
Klubben har også i 2018 jobbet videre med å få realisert en utvidelse av Bjørnarhallen.
Prosessen går saktere enn vi ønsker men en mulighetsstudie er under utarbeidelse og vi får
signaler om at kommunen ønsker å prioritere dette arbeidet. Bjørnar ønsker at en utvidelse
av bjørnarhallen sees i sammenheng med behovet til skolene i nærmiljøet for økt
hallkapasitet til fysisk aktivitet. På den måten kan samfunnet få dekket behovet til både
skole, idrett og nærmiljø ved en utvidelse av Bjørnarhallen. Klubben jobber videre med
dette i 2019.

3. Økonomi
Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2018
Resultat 2018 Underskudd kr 210 462. Egenkapital kr 3 452 395
All vår aktivitet skal være forankret i en sunn økonomi. I 2018 viste resultatet i klubbens
regnskap et underskudd på kr 210 462. Det er flere grunner til dette. Lønnsutgiftene var
store i 2018. Hovedgrunnen til dette er at vi i 3 måneder gikk med to daglige ledere. Dette
var nødvendig for at mye av den kompetanse og erfaring som John Halvor har opparbeidet
gjennom mange år i klubben skulle bli overført til vår nye daglige leder. Vi hadde også en
økning i reiseutgifter senior på 85 000 kroner. Klubbens herrelag kvalifiserte seg til 2
runder med opprykkskamper for spill i 1. divisjon. Dermed måtte laget to ekstra turer til
Oslo i april, og dette kostet en del siden reisene måtte bestilles på kort varsel. Klubben
hadde i 2018 en flott kickoff for de yngste medlemmene i klubben. På denne fikk alle
utlevert ny drakt og en Bjørnarsekk. Vi hadde derfor en økning i utgiftene til utstyr på
82 000 kroner. I tillegg har vi oppgradert del tekniske utstyret i klubben. Nytt wifi nettverk
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og en del nytt datautstyr har ført til at det har vært en økning i disse utgiftene på 79 000
kroner i 2018.
Positivt er det at inntektene har økt med 268 000 kroner. Den største økningen har vi på
markedsinntekter. Klubben valgte i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder å
fokusere på å styrke arbeidet på markedssiden i klubben og vi ser at dette har ført til
positive resultater. Vi tror dette arbeidet ytterligere avkasting i årene som kommer.
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 (til 31.07.18)
- Kjetil Holm - Daglig leder og markedsansvarlig (fra 01.04.18)
- Jan Kristoffer Mathiassen – Sportslig leder (fra 01.05.18)
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 Mediegruppe
- 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 2018 bestått av:
Leder barn/ballsidighet:
Materialforvalter barn:
Ansvarlig håndballskole
Informasjon:

Erik Olsen
Erik Olsen
Jan Kristoffer Mathiassen
Erik Olsen

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, 5
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lag i Regionsserien, 11 år og i tillegg 33 lag i Miniserien 6-9 år. Til sammen 43 lag. Det har
gjennomført 1 trenermøte for barnelagene i 2018.
Kick off
Barnegruppen gjennomført før sesong start et stort Kick off for alle barnelagene i klubben,
hvor spillerne fikk en Bjørnar sekk og nye blå Bjørnardrakter. Klubben gikk dermed vekk fra
ballsidighetsdrakter til de minste lagene.
Arrangementet var svært vellykket og nærmere 400 personer var i hallen den dagen.
Bjørnarhallen
Nytt av året er at de yngste lagene har fått treningstid i hallen. Dette har blitt tatt godt
imot av de fleste lagene, men det skaper et ytterligere press på treningstiden i hallen.
Fadderordning
Klubben har prøvd å innføre en fadder ordning i klubben for de minste lagene. Dette har
vært litt vanskelig å følge opp og vi trenger derfor en gjennomgang på dette før neste
sesong.

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 dessverre ikke klart å få i gang noe håndball aktivitet selv om vi har engasjert egen
person for å følge opp denne gruppen.
Lone
For første gang på mange år har vi etablert egen håndballgruppe på Lone. Vi har en felles
jente og guttegruppe i 2012 årgangen.
Garnes
Det ble startet nye grupper for 2012 jenter og gutter ved Garnes Skole i 2018. Vi har lag i
alle årgangene for både gutter og jenter ved skolen og det drives bra i de fleste gruppene.
Ådnamarka
Det ble startet nye grupper for 2012 jenter og gutter ved Ådnamarka Skole i 2018. Vi sliter
litt i noen av de eldste gruppene og har ikke lag i gutter 2009 og jenter 2011.
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.

6. Ungdomsgruppen
Om ungdomsgruppen
Målsettingene for ungdomsgruppen (12-16 år) er å kunne tilby et trygt og utviklende
treningsmiljø med et brett tilbud for alle, men også et tilbud for di som ønsker å bli blant
de beste i idretten sin. Derfor har vi fokus på at trenerne våre skal ha kompetanse på å

Årsmøte 2019: IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen

Side 11

utvikle potensialet til hver enkelt spiller uten at det går på kostnad av bredde og sosialt
samhold.
Leder for Ungdomsgruppen i perioden har vært Andreas Aarseth. For å oppnå best mulig
utvikling for enkelt spillerne valgte klubben etter sommeren å starte individuelle
treningsøkter for keepere ved Ørjan Bondevik og for utespillere ved Jørn Arntzen fredag
ettermiddag. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette tiltaket.
Det er avholdt en trenersamling for ungdomstrenerne etter sommeren med fokus på
planlegging av sesongen 2018-19 og få trenere til å ta trener utdanning.
Bring/ Lerøy serien
Bjørnar Håndball stilte lag til kvalifiseringen i både Bring og Lerøyserien for gutter.
Dessverre klarte ikke 18-årslaget å kvalifisere seg til Lerøyserien, men 02/03 guttene
kvalifiserte seg til den nasjonale Bring- serien. Klubben har som uttalt målsetting å prøve
kvalifisere seg til begge disse nasjonale seriene hvert år. I 2018 har vi ikke stilt jentelag i
Bring eller Lerøy Kvalifisering.
Representasjon:
På guttesiden har Bjørnar vært dominerende klubb på representasjonslagene til regionen i
både 00/01 gruppene og i 02/03 i 2018. Det har vært flere enn 15 spillere som har vært
innom disse gruppene På jentesiden har vi hatt enkelte utøvere på 02/03 samlingene.
Status på jentesida
Bjørnar Håndball har over tid slitt med rekrutteringen på jentesiden. Derfor er det svært
viktig for klubben å holde på de jentespillerne vi har klubben. Vi opplever nå en positiv
utvikling på jentesiden i klubben hvor flere av de eldste gruppene faktisk øker i størrelse.
Både 05 gruppen og mange nye 04 jenter gjør at vi har økt antall spillere blant de eldste
jentelagene i klubben i løpet av 2018.
Klubben har tatt et generasjonsskifte på damelaget og flere unge har fått prøve seg på
damelaget. Samarbeidet som er etablert med Osterøy har hatt en positiv effekt og
klubbene har hatt samarbeidslag både i 02 og 03 klassen i 2018. Samarbeidet mellom
klubben fungerer bra og 3 Osterøy jenter er gått på utlån til Bjørnar i 2018 for å få et bedre
spilltilbud.
Klubben stiller lag i følgene årsklasser; Jenter 17-20, Jenter 16 Osterøy/Bjørnar, Jenter 15
Bjørnar/Osterøy, Jenter 13 og Jenter 12, 2 lag i Jenter 11 og 3 lag i Jenter 10
Klubben har bevist prioritert å styrke trenerteamene rundt jente lagene i 2018 og J05 og
J08 har fått assistent trenere i løpet av sesongen fra G2001 for å styrke gruppene.
Status på guttesiden
Bjørnar håndball er i en unik situasjon i håndball Norge hvor guttesiden er sterkere og
større enn jentesiden i klubben. Klubben stiller lag i alle årsklassene på guttesiden. Noen av
kullene er små og da spesielt 05og 06-kullet er tynt bemannet og er avhengig av
hospiterende spillere når de spiller kampene sine.
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Trenersiden på guttesiden ser bra ut, men få av trenerne har formell kompetanse. Klubben
hevder seg svært bra i de fleste seriene for gutter 12 til 18 år og ser ut til å vinne flere av
årsklassene.
Klubben stiller lag i følgende årsklasser; Gutter 18, 2 lag i Gutter 16, Gutter 15, 2 lag i
Gutter 14, Gutter 13, Gutter 12 , 2 lag Gutter 11 og 2 lag i Gutter 10.

7. Arrangement
Regionseriearrangement
Arrangementene rundt regionskampene har stort sett fungert veldig bra, folk har stilt opp
både i boden og som billettselgere.
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.
Vårspretten og miniturnering om høsten
Som vanlig har Vårspretten og miniturneringen vært gjennomført på en prima måte og
turneringene gir klubben viktige inntekter. Alle involverte fortjener en 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 er nyansatt som daglig leder, og har tatt over jobben med markedsarbeid i
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 17/18
Forberedelsene til denne sesongen ble startet allerede i desember 2016. Det var da enighet
både i styret, blant trenere og i spillergruppen at vi skulle sikte mot topp 3 i 2. divisjon og ha
ambisjoner om opprykk. Det skulle vise seg å bli vanskelig å hente ønskede forsterkninger til
spillergruppen og da sesongen var i anmarsj var det mange unggutter blandet opp med en
stamme «veteraner» som var spilleklar. Opprykks-ambisjonene synes ett stykke unna. Det
gjorde godt å få Marcus (Rødland Storegjerde) hjem igjen til klubben like etter seriestart. De
erfarne guttene gikk foran og tok ansvar, samtidig som unggutta ville vise seg frem og tok
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sine muligheter. Også ett nytt trenerteam med Jørn, Andreas og Marius fungerte meget
godt sammen, med Jørn som «skipper». Ved halvspilt sesong var vi på topp!
Det var tid for en ny prosess i herregruppen. Styret, trenere og spillere deltok for å diskutere
veien videre. Skulle vi gå for opprykk? Var det for tidlig for våre mange unggutter å gå for
opprykk og hvilke tilbud var det viktig å sikre. Prosessen ble veldig samlende og enstemmig
for å gå for opprykk. Samtidig var det tydelige premisser på at vi til neste sesong skulle gå
for å få 2. laget opp fra 4. til 3. divisjon og gjøre laget om til ett rekrutteringslag. Nåværende
spillere på 4. divisjonslaget må vike til ett 3. lag i 5 divisjon. Samtidig skulle vi ha ett G-18 lag
i lokal serie, hvor spillerne fra 2. laget og G-18 skulle gi grunnlag for deltakelse i Lerøyserien
(nasjonal serie for G-18).
2. divisjonslaget vant sin 2. divisjonsavdeling og spilte kvalifisering til 1. divisjon mot
Vålerenga Håndball og Oslo Studentenes Idrettslag (OSI). Dessverre tapte vi
kvalifiseringskampene, men guttene fikk smake på nivået og mulighetene, og de siste
seriekampene samt opprykkskampene gikk for tilnærmet fulle tribuner i Bjørnarhallen og
topp stemning.
Klubben har grunn til å være stolt av sesongen og den jobb som spillergruppen og
trenerapparatet la ned og de gode resultatene. Ikke minst var det kjekt å trekke fulle
tribuner igjen i Bjørnarhallen.

Sesongen 18/19
Vi kom ikke like tidlig og tydelig i gang med forberedelsene til denne sesongen. Bjørnar
Håndball måtte ut og erstatte John Halvor Sæle (pensjonist) som Daglig Leder og parallelt
med ansettelse av ny Daglig Leder ble det også besluttet å ansette en ny Sportslig Leder i
stedet for de to deltidsstillingene som dame- og herretrenerne hadde hatt som
trenerkoordinatorer. Ut over våren kom Kjetil Holm på plass som Daglig Leder og Jan
Kristoffer Mathiassen ble ansatt som Sportslig Leder. Jørn og Jan Kristoffer kom raskt
sammen og forankret spillerstrategien overfor styret. Også denne gangen skulle det vise seg
vanskelig å rekruttere erfarne spillere til første laget, men en rekke unggutter kom på plass
som ga ett solid fundament for G-18 og 2. laget i 4. div.
Sesongstarten ble tung i 2. divisjon. Spillere i avgang og skader på nøkkelspillere ble tungt å
erstatte for de unge. Gjennom første halvdel av sesongen har vi blitt liggende på nedre
tabellhalvdel. Faren for nedrykk er imidlertid eliminert så vi ser dette som en mellomsesong
og bygging av videre fundament for kommende sesonger. 2. laget i 4 divisjon toppet serien
halvspilt og er nå klar for opprykk. 3. laget med kompiser og veteraner på lager koser seg på
topp i 5. divisjon.
Dessverre klarte ikke G-18 å komme gjennom kvalifiseringen til Lerøyserien. I hjemlig serie
går det bra og som nevnt også jobbet ungguttene gjør på 2. laget. Bredden er god og det
lover godt for fremtiden for Bjørnarherrene.

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. Med godt spill og kamper som
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betyr noe får vi også flere folk på kampene våre. Det så vi på slutten av 2017/18 sesongen.
Vi har også blitt stadig betre på å profilere spillere og kampene våre i sosiale media og vi må
fortsette arbeidet med å få egne medlemmer og deres bekjentskapskrets på kampene.
Arrangement gruppen har for 18/19 bestått av Arild Kvamme, Anders Dahl, Robert Vørøs,
Mona Fossum og en fin gruppe med foreldre som har tatt sine økter i kiosken. Vell utført
jobb av alle!!
Spillerne stiller opp når vi er om dugnadshjelp, selv om vi må erkjenne at vi kan bli bedre på
å organisere dette. Ørjan må spesielt nevnes også i år, da han er vår supre designer av alt fra
flyers til kommunikasjonsflater i sosiale media. Meget bra!
Annet
Gruppens største utfordring når det gjelder rammebetingelser, har uten tvil vært mangel på
halltid. Ikke bare er det mangel på halltid, men også delt halltid og mange sene treningstider
har skapt store utfordringer. Herregruppen har vokst, samtidig som klubben har hatt ett
ønske om at også de minste skal få treningstider i hallen. Kabalen går ikke opp. For neste
sesong må klubben sette av midler til å kjøpe halltid i andre haller for å kompensere dette, i
påvente av mere hallkapasitet i egen regi.
Sportslig utvalg har av ulike grunner falt litt bort som kommunikasjonskanal i gruppen, hvor
spillere, trenere og styremedlemmer har møttes. Spesielt fra spillergruppen er det etterlyst
å få dette til å fungere igjen.
Økonomisk har ikke herregruppen belastet Bjørnar Håndball med økte utgifter denne
sesongen. Reiser er en betydelig kostnad og også trenerutgifter drar opp, uten at vi har
«flottet» oss denne sesongen. Belastningen er imidlertid stor på trenerne så ideelt sett
skulle de vært flere.
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
Dugnadslister: Anders Dahl
Arrangementsansvarlig: Arild Kvamme, Anders Dahl
Herregruppen har hatt møter stort sett en gang pr. mnd gjennom året.

10. Damer
Sesongen 2017/18
Sesongen endte med nedrykk fra 2 divisjon til 3. divisjon for førstelaget.
Hovedtrenere var: Kjetil Holm
Assistenttrenere var Therese Heggem og Øystein Haldorsen
Sesongen 2018/19
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Etter nedrykket bestemt klubben seg for å ta et generasjonsskifte på damelaget. Damelaget
sin stamme har vært spillere født i 2000-01 hvor den eldste faste spilleren har vært født i
1996. Dette har gjort at laget har fått en tøff sesong med flere tap enn forventet. Damelaget
har mange svært talentfulle unge spillere med stort potensialet hvis klubben legger til rette
for en god satsning de nærmeste årene og vi kan se konturene av en stamme som kan spille
sammen i mange år.
Vi har et godt samarbeid med Osterøy og flere 2002 spillere har fått prøve seg på damelaget.
Laget har trent 3 ganger i uken, 2 håndball økter og 1 styrke. Det har vært varierende
oppmøte på treningene.
Damelaget har for få spillere og klubben bør fortsatt jobbe med rekrutteringen.
Bjørnar 2:
Kampansvarlig er Therese Heggem
Vi har slitt hele sesongen med å ha nok spillere til dette laget. Hvis damegruppen ikke blir
større utover våren 2019 må klubben vurdere om vi skal ha et 2. lag påmeldt i serien
J 17-20:
Kampansvarlig er Therese Heggem og Juli Sivertsen
Laget er ubeseiret og topper tabellen til nyttår.
Hovedtrenere: Therese Heggem og Juli Sivertsen
Arrangementgruppen: Damestyret.
Leder damegruppen: Renate Svendheim

11. Gullserielaget
Trenere: Monica Rosenvinge og Gerd Dyregrov
Spillere: 9-10 spillere
Sportslig deltaking: deltar i Gullserien til Region Vest

12. Dommere
Bjørnar Håndball har innført en fast praksis at alle 15 års spillerne i klubben skal gå på
dommerkurs. I 2018 var det 2003 kullet som gikk på kurs for å bli dommere.
Klubben mangler dommere i forhold til påmeldt lag i serien og må derfor betale bot til region
for manglende dommerpoeng. Vi tok derfor på oss å organisere dommere til alle 10 og 11 års
rundene i Bjørnarhallen. Disse kampene har blitt dømt av de nyutdannete dommerne våre og
vi har fått gode tilbakemeldinger på disse.
Dommeransvarlig i klubben har i denne perioden vært Andrea Svendheim. Hun har hatt hoved
ansvaret for dommerne og har arrangert dommerkurset vårt sammen med Harry
Stikkholmen. Hun har også fulgt opp de unge nye dommerne våre.
Klubben har pr dagsdato 4 aktive dommere. Disse er Geir Børhaug, Camilla Børhaug, Andrea
Svendheim og Monica Zvirbyte.
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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 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 2018

Nils Magne Garnes

Geir-Åge Mjelstad

Renate Svendheim

Erik Olsen

Erlend Kaasa

Andreas Aarseth

Nils Gunnar Kvamstø

Kenneth Oen
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Årsmelding Bjørnarhallen
Styret:
Axel Haga, Leder
Astrid Hjellbakk, Styremedlem
Øystein Haldorsen, Styremedlem
Sara Pedersen, Styremedlem
Alexander Aasen. Styremedlem
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 til 31.07.2018).
Kenneth Oen (deltid vaktmster fra 01.09.2018)
Lars Kristian Garnes (kveldsvakt)
Samira Kaboo (Kveldsvakt)
Mailen Skjervheim (Kveldsvakt)
Eivind Kvamstø (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.
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I 2018 har vi gjennomført en betydelig oppgradering av vårt interne nettverk. Nye sendere
til det tråløse nettverket og faste tilkoplinger er montert.
Vi har gjort tilpasninger av lagringskapasiteten for gym-utstyr for å ivareta vår nye leietaker
Garnes Ungdomsskule. Vi har også oppgradert klubbrommet med nye møbler og pokalskap.

Framtid:
Bergen kommune har sagt opp driftsavtalen med I L Bjørnar.
Det innebærer at fra 01.april 2019 vil de Idrettsservice overta daglig drift av Bjørnarhallen.
Vi er i dialog med Bergen kommune om framtidig leieforhold.

Indre Arna, 16.januar 2019

For styret Bjørnarhallen
John Halvor Sæle
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2. Rekneskap 2018
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IL Bjørnar Hovudstyret
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Bjørnar Handball
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Bjørnarhallen
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Forslag til kontingent IL Bjørnar 2020
Dagens kontingent

Forslag til ny kontingent

Støttemedlem

800

800

Barn 6-12 år

1350

1450

Ungdom 13-16 år

1600

1700

Ungdom 17-20 år

1700

1800

Handball for menneske med 1350
utviklingshemming

1450

Senior 20+ år

2400

2500

Senior breidde

1600

1700

Familie

3000

2800

Lagleiar/Trenar/Tillitsvald

100

100

Retninglinjer for kontingent:
• Kontingentinntekter til IL Bjørnar vert normalt fordelt 60% til Arna-Bjørnar
Fotball og 40% til Bjørnar Handball. Kontingentinntekter frå handballspelarar
frå 17 år og oppover vert fullt og heilt fordelt til Bjørnar Handball.
Fotballspelarar i same alder betaler kontingent direkte til Arna-Bjørnar Fotball
• Definisjon av «familie»: Fleire medlemmer under 17 år som har same registrerte
adresse hos klubben. Medlemmer har sjølv ansvar for å melde inn ønskje om å
betale familiekontingent
• Lagleiararar, trenarar og tillitsvalte må betale ein minimumssats på kr 100,- på
grunn av reglar frå Norges Idrettsforbund som skal forhindre medlemsjuks. IL
Bjørnars inntekter frå denne kategorien skal settast av til oppstart og drift av
Ballsidigheitslag for barn og unge med utviklingshemming
• Lagleiarar, trenarar og tillitsvalte som også er aktive som spelarar i klubben skal
berre betale minimumskontingenten på kr 100,• Styret kan etter eiga vurdering definere lag for vaksne som ikkje deltek i
seriespel som «Senior breidde», slik at spelarane betaler eigen kontingent
Grunngjeving for forslaget:
Kontingentsatsane i klubben har vore uendra sidan årsmøtet 2014. Samstundes går
dei generelle kostnadane opp. For å unngå eit stort hopp i kontingenten dei
kommande åra, foreslår derfor styret å justere opp kontingenten med kr 100,- jamt
over.
Samstundes ønskjer styret å jobbe for å innføre eit nytt kontingentsystem som gjer
det mulig å fordele kostnadane utover året, til dømes med månadsbetaling. Dette
vil bidra til at kostnadane ved å delta i idretten vert lettare å handtere for fleire.
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3. Forslag til budsjett 2019
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IL Bjørnar Hovudstyret
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Bjørnar Handball
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