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Saksliste årsmøte 2020:

1. Godkjenne de som har stemmerett

2. Godkjenne innkalling, saksliste og møteregler

3. Velge dirigent, referent og 2 medlemer til å skrive under protokollen

4. Gjennomgå idrettslaget sin årsmelding, inkl. gruppeårsmeldinger

5. Gjennomgå idrettslaget sitt regnskap i revidert stand

6. Gjennomgå forslag og saker
-  IL Bjørnar, Bjørnar håndball og Bjørnarhallen oppretter et utvalg 
som utarbeider forslag til endring av organisasjon for IL Bjørnar.

7. Fastsette medlemskontingenten

8. Vedta idrettslaget sitt budsjett

9. Gjennomgå idrettslaget sin organisasjonsplan

10.Gjøre følgende valg:
– Leder
– Styremedlem
– Andre valg i tråd med organisasjonsplan
– Valgkomité med leder og 2 medlemmer 

I.L. Bjørnar
for styret Thomas Garnes
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Årsmelding IL Bjørnar Hovudstyret

1.  Generelt om IL Bjørnar
Idrettslaget Bjørnar holder til i Arna bydel i Bergen kommune og had-
de i 2019 903 registrerte medlemmer. Totalt var det påmeldt 70 fot-
ballag i 2019-sesongen og 90 håndballag i sesongen 2018/19.

Idrettslaget har ingen ansatte, da arbeidsgiveransvaret er delegert 
videre til Bjørnar Håndball og Arna-Bjørnar Fotball.

Hovedstyret har bestått av én kvinne og fem menn, samt en vara 
som også er mann. Kjønnsfordelingen er dermed ikke god nok, og 
noe vi må jobbe videre med for å utjevne best mulig. Samtidig er 
sammensetningen av hovedstyret prisgitt hvilke valg som blir gjort i 
andre styrer, slik at det er utfordrende å styre hvordan sammenset-
ningen vil bli.

Driften av idrettslaget medfører ikke skader på det ytre miljø.

Styret mener at idrettsmiljøet og den generelle trivselen i idrettslaget 
er god, og at IL Bjørnar, med sine mange medlemmer, gjør en svært 
viktig jobb for barn og unge i Arna.

Årsberetningen og regnskapet for 2019 viser etter styret sin vurdering 
at det er gode forutsetninger for videre drift. 

2. Styrets sammensetning og virksomhet i 2019
Styret i IL Bjørnar har i løpet av 2019 hatt syv medlemmer og én vara.

Leder:       Thomas Garnes
Kasserer / økonomiansvarlig:   Odd-Egil Eide
Leder håndballgruppen:    Nils Magne Garnes
Leder håndball barnestyret:   Maria Hauso Langesæter
Leder Bjørnarhallen:     John Halvor Sæle
Leder Arna-Bjørnar Fotball:   Hans Lokøy
Leder ABF barne- og ungdomsstyret: Torbjørn Andersen
Leiar håndball ungdom (vara):   Andreas Aarseth

Hovedstyret har hatt tre styremøter i perioden. I tillegg har enkelte 
saker blitt drøftet og vedtatt per e-post.
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Leder for ABF barne- og ungdomsstyret har også deltatt på møter i 
arbeidsgruppen Arna Idrett og Fritid, som jobber for felles anleggsut-
vikling på Seimsmyrane / i Indre Arna.

3. Saker som har vært prioriterte i 2019
Styret har på de ordinære styremøtene gjennomgått hovedstyrets 
økonomi, med særlig fokus på innbetaling av medlemskontingenter 
og de ulike tilskudd og refusjoner. De viktigste sakene for øvrig har 
vært som følger:

Bygging av ny Bjørnarhall og erstatningshall i byggeperiode
Styret revitaliserte arbeidet med å realisere en ny innendørs tren-
ingsflate i 2013. Det har blitt gjort mye arbeid de siste årene for å få 
prioritert utbygging av ny hall på Garnes i Idrettsplanen for Bergen. 
For å kunne bygge ut hall, er det nødvendig å være prioritert i denne 
planen. Idrettsplanen ble behandlet i bystyret våren 2017, der det ble 
sagt at kommunen ville forsøke å bygge en hall mellom Bjørnarhallen 
og Garnes barneskule, dersom mulig. 

I februar 2018 møtte IL Bjørnar byråd for skole, barnehage og idrett 
og idrettsdirektøren i Bergen kommune for å presentere forslag til 
løsning. De anerkjente her at det var et stort behov for mer hallflate til 
både skole og idrett og det ble derfor satt i gang et mulighetsstudie 
for hvordan en ny hall best kan bygges ut. Behovet for ny hall blir 
enda større i årene fremover når Garnes ungdomsskole blir utvidet 
med flere elever, i tillegg til at alle elevene ved Arna Vgs er avhengig 
av tid i Bjørnarhallen for å ha gym.

Mulighetsstudiet vurderte tre ulike alternativer: 1) En utvidelse av 
hallen slik den står i dag, 2) riving av Bjørnarhallen og bygging av ny 
dobbelthall og 3) bygging av ny hall ved Garnes ungdomsskole.

Bergen kommune har landet ned på alternativ 2, og har bevilget 
MNOK 120 til byggingen av ny dobbelthall (MNOK 20 i år 2020, MNOK 
40 i år 2021, MNOK 60 i år 2022). Det ble i uke 6 satt inn en kommunal 
prosjektleder for ny Bjørnarhall og målet er at ny hall skal stå klar i år 
2022 (kommunen regner ca. 1,5 års byggetid fra start til slutt).

I byggeperioden er det helt kritisk at klubben får tilgang til en alterna-
tiv treningsflate. Det er stor brukertetthet i Arna (13.000 brukere på én 
hall, noe som er verst i Bergen) og store avstander til andre haller. Ett 
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alternativ er et industribygg på Storaneset. Det har en innvendig flate 
på nesten samme størrelse som Bjørnarhallens – men med litt for lav 
takhøyde til at man kan spille seniorhåndballkamper der. For å ta i 
bruk dette bygget må man ut med forventede inversteringer på rundt 
MNOK 5 til dusj, brannsikring og ventilasjon. I tillegg kommer måned-
lig leiekost. Hovedstyret og håndballstyret håper at kommunen går 
med på å ta i bruk erstatningshallen på Storaneset, men kommunen 
har gitt signaler om at en av treningshallene i Åsane kan bli foretruk-
ket som erstatningshall istedenfor. Nils Magne følger dette opp tett, 
og vil kjempe for å få erstatningshallen lagt til Arna, slik at vi unngår 
at både trenere, spillere og elevere må fraktes i skytteltrafikk til Åsane 
for å trene og gymme.

Ny driftsavtale for Bjørnarhallen
IL Bjørnar har over tid hatt dialog med Etat for idrett i Bergen 
kommune angående driften av Bjørnarhallen, som klubben selv har 
hatt ansvar for siden hallen ble bygget i 1986. Driftsavtalen vår med 
kommunen gikk ut for flere år siden og kommunen har de siste årene 
presset på for å avvikle denne. Etter flere møter gjennom 2019, samt 
forsøk på forhandlinger fra vår side, landet vi til slutt på en avtale der 
kommunen overtar dagdriften (vaktmesterdrift og renhold) av 
hallen fra og med 1. juli 2019, mens klubben selv står for tilsyn på
 ettermiddag og helg. Ved at klubben står for tilsyn / branntilsyn på 
ettermiddager, i helger og i skoleferier, får vi disponere hallen som 
vi selv ønsker i disse tidsrommene, samt at vi får et tilskudd på kr 
300.0000 i året. 

Renholdsmedarbeider ansatt i IL Bjørnar fikk tilbud om overføring av 
ansettelsesforhold til Etat for idrett. Vedkommende takket nei til dette, 
og leverte oppsigelse av ansettelsesforholdet med løpetid ut 
november 2019.

Hovedstyret ga sin tilslutning til at Bjørnar Håndball administrerer
avtalen med Etat for idrett på vegne av hovedstyret.

Nils Magne har lagt ned utallige timer i arbeidet med å få på plass 
denne avtalen med kommunen, og vi vil takke ham for innsatsen som 
er lagt ned!



Årsmøte 2020
IL Bjørnar    |    Bjørnar Håndball    |    Bjørnarhallen

side 8

4. Økonomi
IL Bjørnar sine viktigste inntektskilder er:
• Medlemsinntekter (700’, opp fra 666’ i 2018) – Blir fordelt 60% til 
Arna-Bjørnar Fotball og 40% til Bjørnar Håndball  
• Basistilskudd fra Bergen kommune (520’, ned fra 528’ i 2018) – 
Fordelt 50%/50% ABF/BH
• Grasrotmidler (433’, opp fra 390’ i 2018) -  
Fordelt 60%/40% ABF/BH
• Tilskudd fra NIF (242’, opp fra 230’ i 2018) -  
Fordelt 60%/40% ABF/BH
• Momskompensasjon (286’, opp fra 223’ i 2018)

Inntektene til IL Bjørnar har totalt gått noe opp sammenlignet med 
2018, og regnskapet viser et positivt årsresultat på kr 6.495 for 2019, 
mot et negativt årsresultat på kr 8.447 for 2018 (positiv diff. på kr 
14.942). Inntektene blir i all hovedsak fordelt ut til aktivitetsgruppene 
Bjørnar Håndball og Arna-Bjørnar Fotball etter fordelingen som er 
nevnt over. Totalt viser regnskapet at hovedstyret har rundt 1,25 mil-
lioner kroner i egenkapital, inkludert utestående fordringer og fratrekk 
for tilskudd fra Sparebanken Vest som skal brukes til særegne formål.
 
Økonomien i laget er jevnt over god og det er forutsetninger for vi-
dere drift og utvikling.

5. Takk for innsatsen!
Hovedstyret vil takke alle som står på for idrettslaget: Foreldrekon-
takter, supportere, lagledere, oppmenn, trenere, dommerer og bil-
lettselgere. Takk til alle styremedlemmer og andre tillitsvalgte i un-
dergrupper og komitéer! IL Bjørnar har en unik kultur og tradisjon for 
frivillig innsats, og er kjennetegnet ved en dugnadsinnsats som andre 
idrettslag misunner oss. 

En stor takk også til administrasjonene i aktivitetsgruppene som gjør 
en svært god jobb i utsette posisjoner. Og ikke minst: Takk til alle 
håndball- og fotballspillere som er aktive i idrettslaget og som er år-
saken til at klubben eksisterer!

For I.L. Bjørnar, 

Thomas Garnes, Odd-Egil Eide, Nils Magne Garnes, Torbjørn Andersen, 
Hans Lokøy, Maria Hauso Langesæter, John Halvor Sæle
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Årsmelding Bjørnar Håndball

1. Styrets sammensetning og ansatte

Styret i håndballgruppen har i 2018 bestått av: 

Leder   Nils Magne Garnes 
Leder Ungdom Ina Raad Oen
Leder Barn  Maria Hauso Langesæter
Leder Herrer Anders Dahl
Leder Damer Renate Svendheim
Leder Marked Arild Sellevåg Litlekalsøy
Styremedlem  Siv Iren Fadnes

Ansatte
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden:

Daglig leder Kjetil Holm

Sportslig leder Jan Kristoffer Mathiassen

Trenere  Ivica Rimanic 
   Oddvar Jacobsen
   Julie Lian Sivertsen
   Therese Heggem
   Ørjan Bondevik
   Kjetil Holm
   Martin E Christensen
   Trine Rese
   Jørn Arntzen
   Henrik Frantzen Gjerstad

Mediegruppe Stephanie Børhaug
   Ørjan Bondevik
  
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 



Årsmøte 2020
IL Bjørnar    |    Bjørnar Håndball    |    Bjørnarhallen

side 10

opp og ivaretatt av Gerd Dyregrov og Monica Rosenvinge. Tusen takk til dere 
begge for fantastisk innsats.

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 Allianse-
idrettslaget Arna Bjørnar (AILAB). 

I 2019 ble driften av Bjørnarhallen overført til kommunen. Dette var en krevende 
prosess og klubben vil få økte utgifter og reduserte inntekter med den nye drifts-
modellen. Styret fikk etablert en avtale som minimerte disse økonomiske ut-
fordringene og har sammen med daglig- og sportslig leder jobbet mye med å 
øke inntekter og redusere kostnader i 2019. 

Utvidelse av Bjørnarhallen har vært et stort ønske og en prioritet oppgave for 
klubben i svært mange år. I 2019 ble ble det endelig gjort store fremskritt i denne 
prosessen. I desember 2019 ble det i bystyret vedtatt et budsjett der det i neste 
3 års periode er bevilget 120 millioner kroner til rivning av den eksisterende Bjør-
narhallen og bygging av en helt ny dobbelthall. Arbeidet er planlagt å starte i 
2020 og kommunen har foreløpig anslått at ny hall tidligst kan stå klar i 2022. 
Dette et av de største fremskrittene for Bjørnar Håndball siden dagens hall ble 
bygget på midten av 80-tallet. En ny hall vil gi klubben mye bedre vilkår for å gi 
både bredde og topp et godt tilbud for aktivitet og utvikling. 

Klubben trenger en hall å drive aktivitet i når hallen blir revet og ny hall bygges. 
Klubben har derfor funnet et lokale som vi har presentert for kommunen som en 
mulig midlertidig hall. Kommune, klubb og halleier jobbber videre med dette for-
laget. 

3. Økonomi

Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2019
Driftsresultat viser overskudd på kr 303 879. 
Årsresultat viser overskudd på kr 349 034
Egenkapital kr 3 801 429
 
Klubben har i 2019 fått forankret den nye driftsmodellen med 100% ansatt daglig 
leder og 100% ansatt sportslig leder. Styret formidlet på forrige årsmøte at vi så 
for oss at dette skulle stabilisere økonomien i klubben og sikre at vi gikk fra et  
underskudd i 2018 på ca 210 000 kr til et overskudd i 2019.  

I forhold til 2018 regnskapet har inntektene til klubben økt med nesten 400 000 
kroner. Det er flere grunner til dette, men etableringen av en markedsgruppe 
har vært viktig og gitt gode resultat. Bjørnarlotteriet som ble avholdt i høst ga et 
overskudd på over 150 000 kroner og ble gjennomført på en svært profesjonell 
måte.  Også Vårspretten økte inntektene med ca 60 000 kroner i forhold til 2018. 
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Vårprettenkomiteen gjør en uvurderlig innsats for å drifte en av Norges største 
håndballcuper og sikrer klubben midler til å drive god aktivitet for barn og unge. 
Driftsutgiftene er redusert med ca 150 000 kroner i forhold til 2018. Streng  
kostnadskontroll og gode innkjøpsrutiner har sikret dette. I tillegg har vi redusert 
reisekostnader for seniorlagene våre og har redusert utgiftene til lønn.  

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
- Kjetil Holm    - Daglig leder og markedsansvarlig 
- Jan Kristoffer Mathiassen  – Sportslig leder 

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
- Oppfølging av nyopprettet markedsutvalg
- 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
- Samarbeid med Arna-Bjørnar Fotball

5. Barnegruppen

Barnegruppen har i 2019 bestått av:

Leder barn/ballsidighet:  Maria Hauso Langesæter 
Materialforvalter barn:  Maria Hauso Langesæter
Ansvarlig håndballskole:  Jan Kristoffer Mathiassen
Informasjon:   Maria Hauso Langesæter/Jan Kristoffer Mathiassen
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Barnegruppens oppgaver
Barnegruppen har ansvar for organisering og tilrettelegging av aktiviteten for de 
yngste lagene, jenter/ gutter 7 - 11 år.  
I inneværende sesong var det påmeldt følgende lag:
- Miniserien 6 - 9 år, 25 lag
- Aktivitetsserien 9 - 10 år, 5 lag
- Regionsserien 11 år, 4 lag

Kick off
Barnegruppen gjennomførte før sesongstart Kick Off for alle håndballag i  
klubben. Det ble delt ut utstyrspakke med drakt og sekk til alle nystarterene i 
klubben. Invitasjon ble sendt ut via barneskolene i Arna og på Lone.  
Arrangementet var nytt i 2018 og allerede da en suksess. Med erfaringer fra i fjor 
ble det gjort noen logistikkmessige endringer som gjorde årets arrangement 
enda bedre. Det ble gjort evaluering etter arrangement og laget en mal for  
gjennomføring av Kick Off. Barnegruppa ønsker at dette blir en årlig tradisjon.  
Arrangementet samlet nærmere 400 personer i hallen. Alle Bjørnarlag var  
involvert. Barnelagene ble presentert med innløp på gulvet. Ungdoms- og  
seniorlagene var med som arrangør og hadde tildelte dugnadsoppgaver.

Bjørnarhallen
Alle lag fra 2012 (G/J 7 år) har fått tilbud om treningstid i hallen. Dette var nytt i 
fjor og var ett tiltak klubben ønsket å fortsette med. Målet er at spillerene tidlig 
skal utvikle ett forhold til Bjørnarhallen, håndballbanen og bygge ett godt miljø 
lagene i mellom. Trenerene treffes mellom treningene og Bjørnarhallen blir ett 
tilholdssted for barn og unge i Arna. Utfordringen er at økt aktivitet skaper  
ytterligere press på treningstidene i hallen. 

Utstyr 
Styret vedtok i 2019 at alle trenere skulle få utdelt trenerklær. Hvert lag fikk utdelt 
inntil fire t-skjorter med Bjørnar logo. Planen videre blir å kle opp samme  
trenergruppe med overtrekks genser.  

Rema 1000 Håndballskole
Det ble arrangert håndballskole i både høst- og vinterferien for lagene i barne-
gruppen. Rundt 60 påmeldte lag i høstferien og ca 40 i vinterferien. Dette gir mye 
håndballaktivitet i hallen, seniorlagene bidrar med dugnadsinnsats, samtidig 
som det blir etablert gode relasjoner mellom seniorspillere og barnegruppen. 

Ytre-Arna
Aktiviteten i Ytre Arna er varierende med oppstart av Ballsidighet blant de aller 
yngste lagene. Bjørnar Håndball arrangerte, i samarbeid med Arna-Bjørnar  
Fotball, «håndballskole» for 2013-kullet. Dette innebærer fire uker med trening i 
regi av klubben. Oppmøte på «håndballskolen» er bra, men det er likevel  
vanskelig å etablere lag i bydelen da det mangler engasjerte foreldre som tar 
ansvar for treningene videre. Vi har dessverre ikke klart å få i gang  
håndballaktivitet denne sesongen. 
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Lone
For første gang på mange år ble det i fjor etablert egen håndballgruppe på Lone. 
Vi har en felles jente og guttegruppe i 2012 årgangen. 2013 kullet har også startet 
håndballag og disse to gruppene fungerer godt. De rekrutterer stadig nye spillere 
til gruppene sine.

Garnes
Det ble startet nye grupper for jenter og gutter i 2013 kullet. Engasjerte foreldre-
trenere driver på både jente- og guttesiden. Klubben har treningstilbud til alle 
aldersinndelinger i barnegruppen. Noen av lagene er sammenslått Garnes og 
Ådnamarka.

Ådnamarka
Det ble startet nye grupper for 2013 i både jente- og guttekullet. Det ble også  
etablert nytt lag for gutter født 2008 (G 11 år). 

Organisering
Barnegruppen er den største gruppen i klubben, med nærmere 350 medlemmer. 
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

Ungdomsgruppen er for spillerne mellom 12-16 år. Målsettingen er å skape et 
trygt, inkluderende og utviklende treningsmiljø med et bredt tilbud til alle. Det 
må også være et tilbud for de spillerne som ønsker å satse og bli blant de beste 
innen idretten. 
Ørjan Bondevik har vært innom flere lag for å bistå målvakter under treningene. 
Leder for Ungdomsgruppen denne perioden har vært Ina Raad Oen.

Bring/Lerøy serien
Bjørnar Håndball stilte lag til kvalifiseringen til Bring både på jente og guttesiden. 
Jentene klarte dessverre ikke å kvalifisere seg videre.
Til kvalifiseringen til Lerøy stilte guttesiden med et samarbeidslag sammen med 
Viking TIF som klarte å komme videre til seriespillet.

Representasjon
Bjørnar Håndball har hatt mange guttespillere på representasjonslagene til  
regionen i årskullene 00/01, 02/03 og 04/05. På jentesiden har vi hatt  
enkeltspillere innom ulike samlinger.

Status på jentesiden
Vi har en sterkere jenteside i Bjørnar Håndball nå, og det er viktig å fortsette det 
arbeidet som er lagt ned for å beholde de jentene vi har.
Samarbeidet med Osterøy fungerer godt og bidrar til flere spillere i de eldste  
årsklassene.

Klubben stiller lag i følgende årsklasser; J17-20, J16, J15, J14, J13 og to lag i J12
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Status på guttesiden
Bjørnar Håndball har en stor og sterk gutteside, der flere av lagene hevder seg i 
toppen i sine serier. 
Klubben stiller lag i følgende årsklasser; G18, to lag i G16, to lag i G15, G13 og to lag 
i G12.

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. Bjørnar har 
mange gode og trofaste sponsorer som år etter år gir oss midler til å drive  
klubben. 

I år har klubben opprettet en egen markedsgruppe. Gruppen ble opprett i juni 
2019 og leder for gruppen har vært styremedlem i Bjørnar håndball Arild Sellevåg 
Litlekalsøy. I tillegg har gruppen bestått av Tor Erik Rolland-Bergsvik og Erik Olsen 
(frem til august 2019). Markedsgruppen har sett behov for flere medlemmer og 
fra januar 2020 er Ida Garnes og Renate Haukeland også medlem i gruppen.

Kenneth Oen og Øystein Haldorsen ble medlem av markedsgruppen fra oktober 
med ansvar for det praktiske arbeidet med reklame og skilt i hallen.
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Markedsgruppen har hatt glede og nytte av et godt samarbeid og god hjelp fra 
Mediagruppen.
Markedsgruppen har hatt 8 møter fra juni 2019. Gruppen har egen gruppe på 
Facebook og denne benyttes til å dele informasjon og til å reise forslag til saker. 
Noen enkeltsaker som det har vært arbeidet med i 2019 er nærmere omtalt 
nedenfor.

Retningslinjer for sponsing for aldersbestemte lag
I første møte i markedsgruppen i juni 2019 ble retningslinjer for sponsing for 
aldersbestemte lag gjennomgått. Retningslinjene ble dernest lagt frem og 
vedtatt i styremøte for Bjørnar håndball. Retningslinjene ble så kommunisert til 
trenere og miljøkontakter for aldersbestemte lag.

Bjørnarlotteriet
I første møte i markedsgruppen i juni 2019 var det enighet om å forsøke å erstatte 
det årlige salget av Enjoy-kort med loddsalg. Det ble laget budsjett for Bjørnar 
lotteriet og forslaget ble forelagt og godkjent av styret i Bjørnar håndball. 
Salgsperiode for lotteri var 1.oktober til 20.november, med trekning 
10. desember. Hver spiller fikk utdelt 1-2 loddbøker hver og laget som spiller 
tilhører fikk 10% av loddsalget. Dette ble gjort for å gi god motivasjon for 
loddsalget. For å gjøre loddsalget enklere ble det også laget “selgers ark” som 
enkelt forteller deg steg for steg hvordan man selger Bjørnarlodd og hvordan 
man kjøper lodd med VIPPS. Det ble opprettet et eget vippsnummer 577676 for 
Bjørnarlotteriet. De fem beste lagene til å gjennomføre loddsalg ble belønnet 
med pizza-gavekort fra Pizzabakeren. Lotteriet ble gjennomført etter 
Lotteritilsynets krav og retningslinjer for lotteri med omsetning under kr 200.000. 
Lotteriet tilfredsstilte tilsynets anbefaling om at verdi på gevinster skal utgjøre 
mer enn 25% av lotteriets omsetning. Lotteriet ble en suksess og det ble totalt sol-
gt 19.816 lodd (a kr 10).

Bjørnarmagasinet
Bjørnarmagasinet 2019/2020 ble levert ut i de aller fleste postkasser i Arna og 
ble også gjort tilgjengelig som elektronisk nettbasert magasin. For å skaffe mer 
inntekter fra annonser ble det tilrettelagt for lagene å bistå med å innhente 
sponsorer under lagbilde til de enkelte lag.  
Markedsgruppen startet i 2019 arbeid med planlegging av klubb-event for 
sponsorer, samt ny seniordrakt for sesongen 2020/21.

9. Herrer

Sport

Sesongen 18/19

Trenere for a laget og g 18  18/19 sesongen var Jørn Arntzen og Andreas Elliassen. 
I løpet av sesongen ble det også ansatt en sportslig leder Jan Kristoffer Mathias-
sen 
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Denne sesongen hadde herregruppen 3 lag i seriesystemet. 2 divisjon, G18  og et 
4 divisjonslag. I tillegg Bjørnar et kompis/veteranlag som spilte i 5 div. 

Målsettingene var følgende 2 div kjempe på øvre halvdel av tabellen, 
4. divisjon hadde en klar målsetting om opprykk til 3 divisjon, G18 hadde et mål 
om kvalifisere seg til Lerøy. 4 divisjonslaget var veldig dominerende i sin divisjon 
og kvalifiserte seg til opprykk. G18 laget hadde ikke helt suksess i kvalifiseringen til 
Lerøyserien og klarte dermed ikke å kvalifisere seg. I regional serie var G18 
overlegne og vant serien.  Seriestarten for 2 div var tung og vi lå i perioder helt 
nede på nedrykk plass. Det tok seg heldigvis bra opp gjennom året og endte opp 
på en 8 plass i serien. Med totalt 8 seiere, 1 uavgjort og 11 tap. Vi hadde en ung 
tropp med noen etablerte spillere. Det var tydelig at dette skulle være en mellom 
sesong.  Dessverre fikk vi mange skader på sentrale spillere gjennom sesongen. 
2 spillere på laget røk korsbånd, 1 spiller måtte operere skulder samt vi hadde en 
lang rekke med alvorlige overtråkk og andre belastningsskader. Vi fikk inn 3 nye 
spillere i g18 nivå og vi fikk også inn et par etablerte spillere som forsterket laget, 
men vi hadde ikke nok bredde og tyngde i troppen til å kjempe i toppen av 
divisjonen. Det var mange spillere som utviklet seg stort gjennom året, men 
skadesituasjon var nok den viktigste grunnen til at vi ikke lå høyere på tabellen 
når sesongen var ferdig.   

Sesongen 19/20
Jørn Arntzen og Andreas Eliassen ga seg før sesongen og klubben måtte dermed 
ut på jakt etter ny hovedtrener og assistent/hjelpetrenere. Sportslig leder Jan 
Kristoffer fikk prege det arbeidet. Han jobbet hardt med mange kandidater til 
slutt falt valget på Ivica Rimanic. Ansvarlig for G18 har vært Martin Christensen. 
Kampleder for 3. divisjon har vært Henrik Frantzen Gjerstad. Etter hvert som 
sesongen gikk fremover så vi at det var nødvendig med en type koordinator og 
lagleder i forhold til spillerlogistikk og oversikt over totalbelastning til spillerne. 
Den jobben tok Anders Dahl. 

I utgangspunktet har klubben dette året jobbet med lokale spillere. Planen var 
at vi hentet inn 1-2 etablerte spillere for å forsterke laget, men at stammen skulle 
være egenproduserte gutter.

På G18 inngikk klubben et samarbeid med TIF Viking som skulle forsøke å 
kvalifisere seg til Lerøy. Målsetningene for Bjørnar sine lag i seriesystemet har 
vært øvre del av tabellen for 2. div. Målsettingen for 3. div har vært og er å holde 
plassen i divisjonen. I tillegg har vi nå kommet i en situasjon hvor 5. divisjonslaget 
vårt nå kjemper om opprykk til 4. div.

G18 kvalifiserte seg til Lerøy og samarbeidslaget har nå vært gjennom 3 runder. 
Resultatene har vært variable, men det er heller ikke så uventet da laget ikke 
trener spiller sammen i hverdagen. Det har blitt gjennomført egne g18/16 tre-
ninger i Eidsvåg, men dette har ikke fungert helt optimalt. Dårlig fremmøte fra 
spillere og flere treninger har blitt avlyst. Bjørnar G18 har også lag i regionalserie, 
frem til nå er laget ubeseiret og leder serien. 
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Resultatene i seriekampene i 2 div har vært veldig varierte. Vi har slått alle topp 
lagene i serien, men vi har også tapt mange poeng mot lag som vi burde ha 
slått. Ivica har en tydelig profil på hvordan han ønsker laget skal spille og han har 
også vært tydelig på hvilke spillere han ønsker å satse på.  Laget har 
underprestert i enkelte kamper, men det er ingen tvil om at det er en tropp med 
veldig stort potensiale.

Treningene har bra trykk og det er relativt bra fremmøte på treningen. På det 
meste er det 25 spillere på trening og da kan det være vanskelig å gjennomføre 
treninger som utvikler hele troppen optimalt. Vi har derfor et forbedrings- 
potensiale i organisering av treningene. Vi har en enorm bredde i klubben og 
godt arbeid gjennom mange år har gjort at vi nå er mange ivrige spillere i 
klubben, men alle må få mulighet til å utvikle seg.

Arrangement
Kampene har blitt gjennomført med bra kvalitet. Det har vært litt problemer med 
å få folk på plass til dugnad men det har alltid løst seg bra. Vi har også blitt 
stadig betre på å profilere spillere og kampene våre i sosiale media. Her har 
mediagruppen gjort en fantastisk jobb. Selv om vi ikke har kjempet i toppen i år 
er det relativt bra fremmøte på kampene og bra stemning på tribunene. Vi må 
fortsette arbeidet med å få egne medlemmer og deres bekjentskapskrets på 
kampene, slik at vi spiller med «fulle tribuner» hver gang. 
 
Arrangement gruppen har for 19/20 bestått av Anders Dahl og Torild Garnes. 
Sportsjef Jan Kristoffer har også bidratt til at kampene har blitt gjennomført på 
en god måte. Det har vært litt for få folk i denne gruppen men det har alltid vært 
velvilje fra klubbens medlemmer og styremedlemmer hvis vi trenger hjelp. Vi har 
også hatt en fin gruppe med foreldre som har tatt sine økter i kiosken.  Vell utført 
jobb av alle!! 

Spillerne stiller opp når vi ber om dugnadshjelp, som dommere og som hjelpere 
på håndballskolen i høst og vinterferie.

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 helt opp.  

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.

Det er for få mennesker som er involvert og engasjert rundt herregruppen. Dette 
må endres på. Skal vi ta nye steg må vi få flere mennesker med rundt laget
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Økonomisk har ikke herregruppen belastet Bjørnar Håndball med økte utgifter 
denne sesongen vi har reist mindre og smartere noe som gjør at kostnadene har 
blitt noe redusert.

Organisasjon 
Herregruppen har bestått av følgende:
Leder: Anders Dahl
Materiell & Reiser: Renate Vereide Berge
Dugnadslister og dugnadsoversikter: Torild Garnes  
Arrangementsansvarlig: Anders Dahl Torhild Garnes

10. Damer 

Sesongen 2018/19
Damelaget gikk gjennom ett generasjonsskifte og fikk en tøff sesong, men reddet 
plassen etter en sterk avslutning på sesongen.
Hovedtrenere var: Therese Heggem og Juli Sivertsen

Sesongen 2019/20
Ny hovedtrener Oddvar Jacobsen har gjort en god jobb med å utvikle laget, 
veldig ungt lag som fremdeles har støtte av de etablerte spillerne som fortsatt er 
med og bærer laget. Hadde en veldig bra utvikling mot jul og ting fungerte veldig 
bra. Positiv tone i laget . 
Ønsker å bygge laget langsomt og ikke rykke opp, gjennom dette unngå for 
mange tapte kamper og tap av selvtillit.  Valgte å ikke rykke opp til neste divisjon 
selv om muligheten var tilstede. 

Damelaget har også fått inn/tilbake flere spillere, og da i hovedsak gjennom ett 
godt samarbeid med Osterøy.

Øystein Haldorsen er med som hjelpetrener, og gjør en kjempejobb for laget.

Bjørnar 2:
4.div jentene reddet plassen med seier i siste kamp for sesongen, og har vært en 
fin arena for de som ikke vil satse med 3.div, og for de yngste som kan få erfaring 
med seniorhåndball gjennom dette laget.
Kampansvarlig var Therese Heggem

Leder damegruppen: Renate Svendheim

11. Gullserielaget

Trenere: Monica Rosenvinge, Gerd Dyregrov og Benjamin Hennes
Spillere: 11 spillere, miks damer og menn
Sportslig deltaking: deltar i Gullserien til Region Vest 
Trening: Mandag 18-19
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Sesongen 2018/19 og fyrste halvdel av sesongen 2019/20,

Sesongen 2018 starta med deltaking på Landsturneringa i Bergen i september. 
Deltakinga var etterlengta, det er fyrste gang me har stilt med lag på 
Landsturnering. Tettpakka program med kampar i Haukelandshallen, sosialt 
fellesskap og bankett i Grieghallen.

Laget deltok i Region Vest sin Gull-serie med lag frå Sogn og Fjordane og 
Hordaland. Kampavvikling blei gjennomført i perioden september til april. 
Kampavvikling er i hovudsak lagt til ein laurdag i månaden med 2 handball-
kampar pr. kampdag. Kampane blei gjennomført i Førde, Askøy, Bergen, Os og 
Sotra. Sesongavslutting var i Fana Arena med kampar både laurdag og sun-
dag, samt bankett på Scandic Hotel Kokstad.  Laget hadde ingen heimekampar 
i 2018/19 sesongen. Dette har samanheng med at regionen gjennomfører fleire 
kampdagar i hallar med fleire speleflater, det sikrar eit større fellesskap mellom 
laga.

Sesongen 2019/20 har blitt gjennomført med kampdagar på Askøy, Bergen (Bjør-
narhallen) og Stord. 
 
Spelarstaben er blitt endra i løpet av sesongen, nokre spelarar har slutta og 
nye har komme til. Det er gledeleg at laget har rekruttert fleire nye spelarar frå 
lokalmiljøet.
Trenarstaben er også styrka, laget har hatt god nytte av å få med Benjamin 
Hennes som trenar. Laget har stort mangfald og spelararne har ulike styrker og 
utfordringar, med å ha tre trenarar får den enkelte spelar større utbytte og vekst 
av treningane.

Laget fekk i 2018 overtrekksdrakter til spelarar og trenarar i sponsorgåve frå Mini 
Maskin AS. Sponsoren har supplert med drakter til nye spelarar på laget i 2019.
 

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. 
Dette har gitt resultater i form av dommere som kan bli gode til å dømme. For at 
dette skal skje, vil dommeransvarlig jobbe med å være på de kampene hun kan 
og gi dem tilbakemeldinger og støtte. I 2019 ble dommerkurset videreført med 
resultat i at man fikk flere barnekampledere. Det kommer til å bli gjennomført 
nytt dommerkurs høsten 2020.

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.
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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. Disse nye dommerne har tatt i løpet av sesongen steget opp 
og tatt dommer 1 kurs, samt debutert i 12-årsklassen med gode resultater. Disse 
tror dommeransvarlig kommer til å ta ett nytt steg opp i løpet av sesongen med 
den veiledningen som må til. En tanke er også at dommerne skal få praksis ved å 
dømme på seniortrening for at spillere/trenere/dommer skal ha en felles læring.

Klubben har pr dagsdato 9 aktive dommere. Disse er Geir Børhaug, Andrea 
Svendheim, Jakob Høisæter, Hans Magnus Garnes, Endre Baartvedt, Kasper 
Bremnes, Simen Heggem, Gedeon Sagay og Monika Zvirblyte.

13. Takk for innsatsen

Bjørnar Håndball vil rette en stor takk til alle som er med på bidra til at vi kan 
gi et godt og utviklende håndballtilbud til barn, ungdom og voksne. Den 
frivillige innsatsen er grunnfjellet i de fleste idrettslag. I Bjørnar Håndball blir 
det lagt ned titusenvis av dugnadstimer hvert år fra neste 200 frivillige foreldre 
og andre. Vi er også helt avhengig av ansatte som holder klubbens drift i gang i 
hverdagen og legger forholdene til rette for de frivillige og lagene. Sist men 
ikke minst er vi også avhengig av små og store bedrifter som ser verdien i å 
bidra til et samfunn som tar vare på barn og unge, og gir disse en utviklende og 
meningsfull fritid. 

Bjørnar Håndball sitt styre vil TAKKE dere alle og ønsker dere hjertelig
velkommen med på laget også i det kommende året. 

For IL Bjørnar Håndballgruppen 2019

Nils Magne Garnes     Anders Dahl

Renate Svendheim     Maria Hauso Langesæter

Siv Iren Fadnes      Ina Raad Oen

Arild Sellevåg Litlekalsøy     
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Årsmelding Bjørnarhallen 2019

Styret: John Halvor Sæle, Leder

Administrasjonen i Bjørnar håndball har ivaretatt andre 
styreoppgaver. 

Leietakere:
Garnes Skule
Garnes Ungdomskole
Arna vidaregåande skule
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.)
Lars Kristian Garnes (kveldsvakt)
Samira Kaboo (Kveldsvakt)
Mailen Skjervheim (Kveldsvakt)
Niklas Rutle (Kveldsvakt)
Sara Faugstad Amundsen (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. 
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Drift og vedlikehold:
Vi har brøyteavtale med Bergen Kommune som har ansvar for  
brøyting i området.

I 2019 har vi gjennomført en betydelig oppgradering av vårt 
klubbrom. Vi har også skiftet ut deler av lydanlegget.

Bergen kommune har overtatt driftsansvaret for Bjørnarhallen fra og 
med 15. august 2019.

Indre Arna, 16.januar 2020.

For styret Bjørnarhallen

John Halvor Sæle
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Regnskap
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IL Bjørnar Hovedstyret
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Bjørnar Håndball
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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    1450    1450
Ungdom 13-16 år   1700    1700
Ungdom 17-20 år   1800    1800
Handball for menneske  
med utviklingshemming 1450    1450
Senior 20+ år   2500    2500
Senior breidde   1700    1700
Familie    3000    3000
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 handball  
 spelarar 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 medlems 
 juks. 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
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