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ÅRSMELDING 2009 

IDRETTSLAGET GNEIST 
 

 

1.  Oppsummering 

Idrettslaget Gneist viste ytterligere vekst i 2009 
Våre tilbud utvides stadig. Mange av våre aktive har vist gode resultater.  

Regnskapet er gjort opp med overskudd. Egenkapitalen er god. Bidrag fra 
Grasotandelen har gitt oss et godt bidrag, men kompenserer ikke for bortfallet av 
automatinntekter. Dette vil fortsatt medføre nye og store utfordringer i 
inntektsarbeidet. 

2. Verv. Representasjon 

2.1. Hovedstyret 

Styret har i 2009 bestått av følgende: 

Leder     Anne K Botnevik  (AU) 
Nestleder    Bjørn Amundsen  (AU)  
Styremedlem    Siri Aadland   (AU) 
Styremedlem    Marianne S. Steinbakk (AU) 
Syremedlem    Eivind Helge Hansen  (AU) 
Varamedlem    Ola Skar   (AU)
 Varamedlem 1)   Mona Skage   (AU) 
Gruppeleder fotball   Linda Hansen  
 Nestleder forball   Harry Håvardstun 
Gruppeleder turn   Stina Hansen 
Gruppeleder håndball   Frank H. Bjørndal 
Gruppeleder volleyball 2)  Tore Vågenes 
Gruppeleder friidrett   Anne Grete Grindedal 
Gruppeleder klatring   Endre Lie 
Gruppeleder orientering  Arne Wilhelm Knudsen 
 

1) Dessverre måtte Mona Skage trekke seg ut av AU.      
 2) Tore Vågenes har flyttet, og Vibecke Rye tok har tatt over som gruppeleder. 

 



2.2. Årsmøteorganer 

Revisor:  Revisjonsfirmaet Olstad, Berentsen   
& Co AS v/registrert revisor Jan 
Olstad 

                       Kontrollkomite:             Arvid Ask 
                                                                                   Stig Skage  

Valgkomite: Per Gustav Blom,    leder 
Per Inge Larsen,            medlem 
Mette Botnevik  medlem 
Stig Hammersland     vara  
An-Margritt Hasås  vara 

 

2.3.     Administrasjon 

Daglig leder    Marit Helle Østervold  
Regnskapsfører   Anne-Torild Ulleberg 
Aktivitetskoordinator   Ørjan Sandal 
Fotballkoordinator   Espen Moberg 
Kontingenter/medlemsarkiv  Rita Rosenlund 
Webmaster    Knut Berge 

Daglig leder er heltidsansatt. De øvrige ansatte er på deltid.  

 

2.4.     Tillitsvalgte i forbund/krets/særkretser 

Det vises til de respektive gruppenes årsmelding      

2.5.     Representasjoner 

Årsmøtet Idrettsrådet i Bergen: Anne K Botnevik 
Marit Helle Østervold 

Moby-seminaret                                 Marit Helle Østervold 

Hordland Fylkeskommune   Anne Botnevik   
 Fylkeskonferanse- Kultur/ idrett Marit Helle Østervold   
      Per Inge Larsen 

 
 



 

   3.  Medlemmer. Sportslige resultater 

3.1. Medlemsoversikt pr. 31.12.2009: 

Totalt:  3129 (2.757 pr. 31.12.2006 - 2.247 pr. 31.12.2002) 

Aldersfordeling 2009 

0-5år  6-12           13-19           20-25  over 26 år 
238                  1389              791                 107                     629   
182                  1.418             717                  62                      558 (pr. 2006)      
 

Fordeling gruppene: 

                       2009         2008   2007    2006         2005                          
Fotball  1587        1662 1.605    1.476        1.434 
 Turn    605          593           657       624           639  
Håndball  462          448           456       425           430  
Friidrett  133           138           103        106           143                                       
Volleyball    77           96            101       115           129                                         
Orientering    71           54              39          36             22                      
 Klatring     11           33              23          46             34   

Vi går      8          18              13             
Adm    52          57              73        66                    80                                  

 

Noen medlemmer er deltakere i flere grupper. Aldersfordeling og gruppetall samlet, er derfor 
høyere enn totaltallet.  

3.2. Sportslige resultater 

Gruppenes rapporter forteller om mange gode sportslige resultater, og her 
 kan nevnes: 

Friidrettsgruppen markerer seg fortsatt med gode plasseringer, og totalt 
fikk Gneist – friidrett 45 kretsmestere i 2009. 

Flere håndball-, fotball-, og volleyballag fikk gode plasseringer i sine 
serier og i ulike cuper.  

Breddemessig er de fleste gruppene blant de fremste både i krets- og 
landssammenheng. 



3.3.  Sportslige arrangementer 

Hvert år arrangerer Gneist en rekke idrettsarrangementer. Det er god 
kvalitet over det arrangementstekniske som skjer i regi av våre 
gruppestyrer. De aller fleste grupper har hatt arrangementer med flere 
hundrede deltakere. 

Gneist fotball - NextGentel Cup er fortsatt det største enkeltarrangement.  
 I år ble det også arrangert Bendit Cup med mange deltagere. 

Både fotball og håndball har arrangert vellykkede håndball og 
fotballskoler. 
 
”Ulrikken opp” ble også i år arrangert av friidrettsgruppen i samarbeid 
med IL Baune. 

4.  Idrettsanlegg 

4.1      Ny idrettshall 

Oppstart av bygging på den nye Sandslihallen er noe vi har ventet på 
lenge, og vi konstaterer at det blir ytterligere forsinkelser. 
Anbudsdokumentene har vært tilgjengelig på DOFIN i 3 måneder. 
 Slik det nå ser ut, kan vi ikke forvente byggestart før i mai/juni 2010 
 

4.2      Liland Idrettspark 

Vårt fine anlegg på Liland, er i flittig bruk – hver dag.  Anlegget benyttes 
også av Liland Skole, Ytrebygda Skole, og Lønningen Asylmottak. 

4.3       Hjellestad Idrettspark – Dalen 

Anlegget på Hjellestad som ble oppført i 2007 har vært til stor glede for 
laget. Anlegget er blitt brukt til mange seriekamper i 2009. Samarbeidet 
med Grendalaget fortsetter og en vil jobbe videre med å oppgradere 
Idrettsparken.   

4.4. Petedalsmyren 

Kommunens anleggsarbeider startet opp sommeren 2007.   
 Den nye banen er nå ferdigstilt, og blir tatt i bruk i til sesongstart 2010. 
 



4.5.  Følgende anlegg brukes jevnlig: 

I vårt område: 

Sandslihallen, Hjellestad skole, Liland skole, Søreide skole, Ytrebygda 
skole, Aurdalslia skole, Hjellestad Idrettspark (Dalen), Liland Idrettspark, 
Sandslibanen, Sandvolleyballbanen, Søvikbanen, Sandsli Sportsenter.  

I andre områder: 

Turnkassen, Fana Stadion, Høiehallen, Bjarghallen, Slettebakkshallen, 
Sjøkrigsskolen, Vestlandshallen, Eikedalen Skisenter.  

Orienteringsgruppe og bruker dessuten ”skog og mark” i hele kommunen. 
Sykkelorienteringsgruppe og Vi går gruppen bruker også området flittig. 

4.6. Samarbeid med kommunen 

            Det er Bergen kommune, Idrettsetaten, som driver idrettsanleggene i vår   
            bydel. Vi har et godt og nært samarbeid med så vel ledelse som de ansatte 
  i driftsavdelingene.  
            Idrettsetaten har respondert konstruktivt på alle de forslag til prosjekter  
            som Gneist har fremmet. 

           4.7.       Kommuneplanen  
 
                        I Bystyrets vedtak til ny kommuneplan er avsatt areal for en kommende 
   idrettshall på Liland. 

Byrådet har vedtatt oppstart av ny kommunedelsplan – idrettsmeldingen  
 2009 - og Gneist har sendt inn prioriteringsforslag i tilknytning til de 
 kommende anleggsprioriteringer. Vår nyetablerte anleggskomite jobber 
parallelt inn mot politikere både i kommunen og i bydelsstyret med saker 
som berører idrettens behov  i bydelen vår. 

5. Markedsføring. Profilering 

5.1. Unikt merkenavn 

For å befeste vår identitet, har vi nå fått Gneist logoen som registrert 
varemerke. Dette tror vi befester vårt unike klubbnavn. 

Gneist-kolleksjonen 

Den nye ”Gneist-kolleksjonen” fra Adidas har vist et godt salg i 2009.. IL 
Samarbeidsavtale med G-Sport og Adidas fungerer godt. 

5.2. ”Gneist`en” 

Informasjonsbladet ”Gneist`en”  kom ut i 2009  i 3 utgaver.   



5.3. Pressedekning 

 Også i  2009 var det god respons i pressen omkring Gneist sine aktiviteter. 
 Fanaposten er flink til å dekke de fleste av våre ulike aktiviteter.  

 Under kulturminister Trond Giske (AP) sitt besøk på klubbhuset dekket 
også BT og BA besøket. Kulturministeren hadde spesielt ønsket å få på 
besøke Idrettslaget Gneist. Under kulturministerens besøk ble han 
informert om det arbeidet som hadde blitt gjort i forbindelse med 
Grasrotandelen. 

 Gneist hadde også gleden av å få besøk av partisekretær Raymond 
Johansen (AP), som ble orientert om vårt arbeid for asylmottaket. 

5.4  Asylmottak 

I 2008 startet prosessen med å sette i gang mange tiltak for Asylmottaket 
på Lønningen. Vi var godt i gang med arbeidet, da meldingen kom at 
mottaket skulle legges ned, og beboerne skulle flyttes rundt i bydelen vår. 
Dette har medført at vi mistet noe av kontakten med beboerne, men vårt 
samarbeid med både Asylmottaket og Idrettsrådet fortsetter, slik at vi i 
2010 kan fortsette det gode arbeidet som vi hadde startet på. 

          5.5  Web-sidene 

www.gneist.no hadde enda flere besøkende i 2009. En ny webside med 
større funksjonalitet vil bli lansert i februar 2010. 
 

6. Interne aktiviteter 

6.1. Møter 

Hovedstyret har hatt 6 møter 
Arbeidsutvalget har hatt 9 møter. 
Administrasjonen har hatt jevnlige møter.. 

Klubbhuset er meget populært som møtested for mange ulike aktiviteter. 
 



 

6.2. Administrasjonen 

IL Gneist har ansatt Marit Helle Østervold som Daglig leder.  

I engasjementsstilling som aktivitetskoordinator er ansatt Ørjan Sandal.  

Denne engasjementsstilling har fått støtte av Idrettsrådet/Bergen kommune 
også for 2009. 
 
AU og gruppestyrene har fått god service av våre ansatte.  

6.3.      Høstkonferansen og kurs 

Årets høstkonferanse ble også i år holdt på Ytrebygda Kultursenter i 
samarbeid med  Moby Stiftelsen. Hovedinnlegget  ble holdt av er Marco 
Elsafidi  ”Å lære å lykkes – misslykkes”.  Klaus Roberg fra 
Vestkantklinikken, holdt et foredrag om trening/uttøying/kosthold. Han 
hadde også utarbeidet et eget treningsprogram for Gneist, som senere ble 
lagt ut på web siden vår. Også i år var det stor deltagelse og interesse. Vi 
hadde ca. 250 deltagere, noe vi er veldig fornøyd med. 
 

6.4.       Særskilte prosjekter 

Vi arrangerte ti kveldsbusser til Eikedalen med økonomisk støtte fra 
”storby midlene”. 

6.5.      Arbeidsmiljø. HMS 

Arbeidsmiljøet i administrasjonen er godt.  

6.6.      Likestilling 

Idrettslaget har oppslutning omtrent likt for jenter og gutter, men det er 
store variasjoner i de ulike grupper blant utøverne. Styrene har jobbet 
aktivt med en jevnere fordeling mellom kjønnene, og jevnere fordeling er 
nå reelt. Ingen særskilte likestillingstiltak har vært til drøftelse.  



 

           7.          Økonomi 
 
           7.1. Totaltall 
             
                        Omsetningen har en liten økning i  2009.   
 
                        De sammenlignbare tall er  følgende: 

 
                                                 2009          2008     2007 

Driftsinntekter  8.622.723 8.366.854 7.201.170 
Driftskostnader 8.478.812 8.159.101 7.635.560   
 Finans       (10.833)    (53.953)    (20.086) 

Resultat      133.079    153.800   (414.305)  

7.2. Inntektsarbeid 

Det har vært nedlagt betydelig arbeid for å øke inntektssiden i laget. IL 
Gneist har fått mange støttespillere gjennom Grasrotandelen. Vi er det 
idrettslaget i Hordaland som har fått best uttelling, og vi ligger på 7 plass 
på landsbasis. Vår Daglig leder legger ned betydelig arbeid i å få inn 
langsiktig sponsorinntekter, som igjen skaper forutsigbarhet. 

7.3. Bokføring av anlegg 

Ovenstående regnskapsoppgaver er basert på løpende drift. De anlegg som 
etableres blir først balanseført og deretter gjenstand for avskrivning.  
Det foretas bevisst store avskrivninger av anleggskostnadene for å gjøre 
idrettslaget økonomisk godt rustet for fremtiden. Klubbhuset er 
nedskrevet.  

Det er tatt opp lån hos Grendalaget for garderobeanlegget på Hjellestad. 
Dette lånet er nå nedbetalt. 



           7.4.  Regnskapsforutsetning 

Ved avleggelse av årets regnskap legges til grunn fortsatt drift av 
Idrettslaget Gneist.  
Hovedstyret mener denne beretning med gruppenes beretninger og 
regnskapet m/noter gir et rettvisende bilde av Idrettslagets aktiviteter.         

7.5.      Avdelingsresultatene 

Det vises til noter til regnskapet. 

7.6.     Likviditet 

Likviditeten har vært akseptabel i 2009. 

7.7.     Offentlige tilskudd 

Utviklingen i de offentlige tilskudd har vært følgende: 
 

2009   2008  2007                  
Barne- og ungdomsmidler: 716.791 800.862 142.276 
Aktivitetsmidler:  465.182 488.256 317.723                        
 Sum:                                     1.183.982       1.289.118 459.999
 Andel av våre inntekter:           13,73%   15,41%             6.39% 

 7.8. Større sponsoravtaler 

Fana Sparebank og Frende er fotball og håndball sine hovedsponsorer fra 
2009 – 2012.  Det er også kommet inn flere små sponsorer i 2009. 

Vår avtale med Adidas gir oss retten til uttak av Adidas utstyr for   
kr. 400.00,- pr. år.        
 Dette er tatt med i regnskapet som en inntekt/utgift. 

           7.9.       Kalender 

Gneist-kalenderen kom høsten 2009 i 6. utg. (for 2010). Den gir fin 
profilering og er en nødvendig del av inntektsarbeidet. 

8. Avslutning 

Rapporter fra gruppestyrene supplerer denne rapport fra Hovedstyret.  
Rapportene viser mange aktiviteter og stort engasjement for Idrettslaget 
Gneist. 

Fortsatt viser statistikken at ca. 70% av barna i vår del av Ytrebygda er 
eller har hatt medlemskap i Gneist. Dette gir en unik posisjon for byens 
befolkning og godt grunnlag for aktivitetene fremover.   







IDRETTSLAGET
GNEIST

Organisasjonsnummer: 971 351 616



Idrettslaget Gneist

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Medlemskontingent 2373880 2243774
Tilskudd 3 1484910 1 944216
Egenandeler deltakelse 599025 794592
Stevneinntekter 547517 1 016544
Salgsinntekter 583746 551 668
Lotteri- og automatinntekter 10 785458 515907
Reklame og sponsoninntekter 1229768 831 478
Grasrotandel fra Norsk Tipping 544937 0
Dugnadsinntekter og andre inntekter 473482 468676
Sum driftsinntekter 8622723 8366854

Kontingenter, kostnader seriesystemer m.m. 1 104138 882869
Stevnekostnader 312433 605262
Utdanningskostnader 171 945 66549
Kjøp av materiell og utstyr 1 792332 1 421 221
Andre aktivItetskostnader 203 184 329385
Lønnskostnader m.m. 4 1 757234 1 933 758
Bilgodtgjørelse og reisekostnader 1 542229 1 517239
A vskrivninger 2 72 324 98 198

Anen driftskostnad 1 522993 1 304621
Sum driftskostnader 8478812 8159101

Driftsresultat 143911 207752

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 15911 45297
Rentekostnader 26744 99250
Resultat av finansposter -10833 -53953

Årsresultat 5 133079 153800

Overføringer
A vsatt til annen egenkapital 133079 153 800
Sum overføringer 133079 153800



Idrettslaget Gneist

Eiendeler Note 2009 2008

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Kontormaskiner m.m. 1,2 0 15000
Redskapshus Uland 1,2 169000 185000
Letthus/vogn O-Gruppe 1,2 8000 14000
Prosjekter 1,2 602784 635784
Sum varige driftsmidler 779784 849784

Finansielle driftsmidler
Andeler Slettebakkallen 1,6 25500 25500
Sum finansielle anleggsmidler 25500 25500

Sum anleggsmidler 805284 875284

Omløpsmidler
Kundefordringer 1 54350 112500
Lån til Bergen Kommune 1 0 1 312280
Andre fordringer 1,2 512416 959031
Sum ford ringer 566766 2383811

Bankinnskudd, kontanter 0.1. 8 34980250 33220218

Sum omløpsmidler 35547016 35604029

Sum eiendeler 36352300 36479313





 1 

I.L. GNEIST 
 

NOTER TIL REGNSKAPET 2009 
 
 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen 
ett år. 
 
Varige driftsmidler er i 2009 avskrevet med lineære avskrivninger. Lagets klubbhus står på 
leiet grunn. Det er ikke i idrettslagets strategi å omsette sine eiendeler 
 
Fordringer er vurdert til pålydende. Andeler er vurdert til pålydende. 
 
NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER 
 
 Kontor-         Redskaps- 
                                                    maskiner Klubbhus hus Letthus Prosjekter Sum 
Anskaffelseskost 01.01. 191.660 661.142 315.353 31.522 668.344 1.868.021 
Mottatt tilskudd - 45.000 0 0 0 0 - 45.000 
Tilgang i året 47.324 0 0 0 0 47.324 
Anskaffelseskost 31.12. 193.984 661.142 315.353 31.522 668.344 1.870.345 
Akkumulerte avskrivninger 193.984 661.142 146.353 23.522 65.560 1.090.561 
Bokført verdi 31.12. 0 0 169.000 8.000 602.784 779.784 
Årets avskrivninger 17.324 0 16.000 6.000 33.000 72.324 
Avskrivningssats 20%  5% 20%    
 
 
Anskaffelseskost på kontormaskiner er delvis ”rekonstruert” på bakgrunn av skjønn.  
 
Laget fikk i 2008 tilagn på spillemidler knyttet til ”Prosjekt Dalen 2” på til sammen kr. 
660.000,-.  Tilsagnene ble bokført som reduksjon av anskaffelseskost på prosjektet. Laget har 
i 2009 mottatt kr. 530.000,-. Restbeløpet kr. 130.000,- står som en kortsiktig fordring pr. 
31.12.2009. 
 
Idrettslaget har gjennom alle år utgiftsført de fleste innkjøp/investeringer og disse er ikke 
aktivert i laget sitt regnskap. I tillegg er det også utført en betydelig dugnadsinnsats. 
Disse verdiene er forsikret i Gjensidige med følgende forsikringsverdier: 
 
Klubbhus 6.082.560 
Inventar klubbhus/diverse utstyr 1.474.500 
Garderobebygg Hjellestad 3.398.400 
Driftsbygning Liland 1.255.680 
Sportsutstyr i Sandslihallen/skoler 600.000 
Sum forsikringsverdi 12.811.140 
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NOTE 3 TILSKUDD 
Posten tilskudd består av: 
           2009     2008 
 
Bergen Kommune, Barne- og ungdomsmidler  716.791     800.862 
NIF og Olympiske Komite – Aktivitetsmidler  465.182     488.256 
Tilskudd fra diverse forbund       28.700       65.098 
Andre kommunale tilskudd     274.237                590.000 
Sum tilskudd               1.484.910  1.944.216 
 
NOTE 4 LØNN, HONORAR M.M. 
 2009 2008 
Lønn og feriepenger 1.491.827 1.776.901  
Arbeidsgiveravgift 203.118 245.392  
Lønnsrefusjoner - 22.602 - 173.268 
Andre personalkostnader 84.891 84.733 
Sum 1.757.234 1.933.758 
 
Laget har i 2009 hatt 1 heltidsansatt og 4 deltidsansatte, samt personer på kortidsengasjement. 
Det er ikke utbetalt styrehonorar. 
 
Det er utbetalt honorar til revisor for 2008 med kr. 42.600,- , av dette er kr.16.400,-  
konsulenthonorar. 25% merverdiavgift kommer i tillegg. 
 
Laget er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Laget har pensjonsordning som oppfyller kravene i loven. 
 
NOTE 5 GRUPPEVIST RESULTAT 
Alle lagets inntekter og kostnader fordeles på de ulike gruppene. Gruppenes resultater i år 
2009 er: 
 2009 2008 
Friidrett 87.443 49.767   
Fotball - 101.421 - 84.885   
Turn 161.677 289.173   
Håndball 97.988 55.257   
Orientering - 53.334 69.624   
Alpin 0 - 49.101   
Administrasjon - 33.721 25.207   
Volleyball 23.838 - 5.109   
Klatre 34.570 7.748  
Sykkelorientering 16.802 - 11.400  
Vi går 3.751 9.559 
Dalenbanen - 6.976 0   
Diverse Fond - 97.538 127.724   
Fond Ungdomslederskolen 0 14.830   
Automatfond 0 - 344.594 
Sum 133.079 153.800 
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NOTE 6 ANDELER 
Laget eier 51 andeler i A/L Slettebakkhallen à kr. 500,-. 
 
Andelene er oppført til kostpris kr. 25.500,- , og inngår i Turngruppens egenkapital. 
 
 
NOTE 7 EGENKAPITAL GRUPPEVIS 
 
Etter at årets resultat og egenkapital transaksjoner er fordelt på gruppene er egenkapitalen 
slik: 
 2009 2008 
Friidrett 456.748 369.306   
Fotball - 162.936 - 61.515   
Turn 1.099.796 938.119   
Håndball 371.977 273.989   
Orientering 175.565 228.899   
Administrasjon 23.771 57.492   
Volleyball 109.306 85.469   
Klatre 180.467 145.897  
Sykkelorientering 5.403 - 11.400  
Vi går 13.310 9.559        
Diverse Fond 119.121 216.659    
Fond ”Ungdomslederskolen” 7.150 7.150    
Dalenbanen - 6.976 0 
Sum 2.392.702 2.259.624 
 
 
NOTE 8 BANKINNSKUDD 
 
Av bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr.106.393,-, og kr. 33.005.691,- er 
bundne innskudd i forbindelse med lån fra Trond Mohn øremerket til forskuttering idrettshall. 
 
NOTE 9 TILSKUDD SPESIELLE FORMÅL 
 
Laget har i 2007 og 2008 mottatt tilskudd til utarbeidelse av kart til O-gruppen. Deler av 
tilskuddene er ikke benyttet pr. 31/12-2009 og kr. 37.000,- er oppført i balansen som gjeld 
under ”Tilskudd spesielle formål”. 
 
NOTE 10 LOTTERIINNTEKTER 
 
Laget har avholdt 3 lotterier i løpet av 2009. Samlet inntekt knyttet til disse lotteriene er 
 kr. 352.413,-. 



ÅRSMELDING  
   FOTBALLGRUPPEN 

2009 
 

 
 
 

Styret 
Leder      Linda Hansen 
Nestleder     Harry Håvardstun 
Utstyrsansvarlig    Johnny Larsen 
Utdanningsansvarlig    Randi Helland 
Barneutvalget     Bente Voraa 
Dameutvalget    Elisabeth Flesland 
Seniorutvalget    Ståle Omholt (gikk ut i oktober) 
Seniorutvalget    Arne Lillefosse (kom inn for Ståle) 
Styremedlem     Kjersti Hamarsland (gikk ut i august) 
Breddeutvalget    Mons Melingen (gikk ut i august) 
 
Generelt: 
Gruppens medlemstall:1587 
  
Det har vært gjennomført 9 styremøter i perioden.  
  
Leder og nestleder har deltatt på Hovedstyremøter.  
Utvalgslederne har hatt ett travelt år og det har vært stor møtevirksomhet for alle.  
Utstyrsansvarlig har hatt en krevende jobb i forbindelse med bytte av leverandør fra Umbro til 
Adidas.  
  
Styret har deltatt i forskjellige komitèer i regi av kretsen, så som Fair Play utvalg, Jenteutvalg, 
Klubbutviklingskomitèen og Lederutvalget. Utdanningsansvarlig har hatt samlinger og møter 
med krets, og har bidratt til en merkbar økning i antall kursede trenere i Gneist.  
  
Det har blitt innledet ett samarbeid på ledernivå mellom Fana fotball, Smørås, Bjarg og Gneist 
ved å arrangere en felles høstcup. Denne ble en stor suksess sportslig og erfaringsmessig, og 
er tenkt videreført som ett samarbeidsprosjekt.   
  
Vi har utfordringer i forhold til banekapasitet, og det ble våren 2009 besluttet å få på plass ett 
eget anleggsutvalg. Dette utvalget har jobbet godt gjennom siste halvår, og har mange 
spennende planer for kunstgress i nærområdene våre. De samarbeider med kommune, NFF, 
Hordaland fotballkrets, grendalag og borettslag m.v. 
  
I 2009 hadde vi 114 påmeldte lag i serien.  
 
Økonomi 
Gruppens regnskap viser et underskudd på nok 101.421,- ved årets slutt. 
 
  



Fotballkoordinator 
Espen Moberg ble ansatt som fotballkoordinator i april 2009. Stillingen var i utgangspunktet 
på 30 %, men ble utvidet til 50 % fra 1.november 2009.  
  
  
 
Trenerutdanning-2009 
Styret i fotballgruppen syns det er viktig med økt kompetanse for trenerne i gruppen, og har 
hatt fokus på utdanning. 
 
I 2009 har Fotballkretsen undervist på 5 delkurs trener1 på Liland. 
 
36 trenere har deltatt på til sammen 54 forskjellige kurs.  
 
5 trenere har gjennomført og bestått trener 2 utdannelse, som er en ukes intensivt trenerkurs. 6 
trenere har fullført trener 1 utdannelse, som består av 4 delkurs.  
 
Dommere 
Kai Erik Steen 
 
BARNEUTVALGET 
 
Barneutvalgets organisering 
Barneutvalget har i 2009 bestått av Bente Voraa (leder) og Kjell Erik Bjorheim. 
 
Barneutvalgets hovedoppgave er å ha det overordnete ansvaret for all fotballaktivitet i Gneist 
fotball for aldersgruppen 6 – 12 år. 
Utvalget skal tilrettelegge forholdene slik at barn i denne aldersgruppen får et allsidig og godt 
tilbud om å trene og spille fotball i Gneist. 
 
I 2009 var det 833 barn som var tilsluttet Barneutvalget, hvorav 257 jenter og 576 gutter. 
Det var påmeldt 84 lag i serien, 24 jentelag og 60 guttelag. 
 
Aktivitet i løpet av 2009 
I tillegg til flere administrative oppgaver har Barneutvalgets virksomhet i 2009 vært 
konsentrert om å arrangere flere Cuper og å gjennomføre serieturneringer for de yngste lagene 
som spiller 5’er fotball.  
 
Barneutvalget har også medvirket til oppstart av nye lag i Gneist Fotball høsten 2009. 
  
Gneist InternCup for de yngste lagene:  
De lagene som ble etablert i løpet av høsten 2008 fikk anledning til å spille sine første 
fotballkamper i det tradisjonelle arrangementet, Gneist InternCup, som arrangeres på Liland 
kunstgressbaner tidlig på våren hvert år. Arrangementet går over en dag og i år ble InternCup 
arrangert 15. mars 2009. 
. 
Denne turneringen er svært populær både hos spillere, trenere og foreldre. Det er en stor 
begivenhet å kunne spille fotball i Gneist-drakten for første gang, og det vises stor idrettsglede 
under arrangementet. 
 



Vi vil komme tilbake med dato for Gneist InternCup 2010 senere. 



 
Bend It Cup:  
For første gang var Gneist Fotball v/Barneutvalget arrangør av Bend It Cup som gikk av 
stabelen helgen 6. – 7. juni 2009. Cupen er sponset av Fotballforbundet og Bama 
Dette er en 5’er cup for barn mellom 6-12 år. Både Gneistlag og andre klubber blir invitert til 
å delta. Dette er ett stort arrangement som krever mange frivillige som deltar på dugnad. 
Barneutvalget vil rette en stor takk til alle de frivillige, både ungdommer og voksne som var 
med å arrangere denne Cupen. Deres hjelp og støtte har vært uvurderlige og helt nødvendig 
for at arrangementet ble den vellykkede opplevelsen som den ble. I tillegg ønsker 
Barneutvalget ¨å rette en spesiell takk til Kjell Erik Bjorheim som har gjort en formidabel 
jobb i forbindelse med all tilrettelegging og gjennomføringen av denne cupen. Uten ham 
hadde det ikke vært mulig å påta seg et slikt arrangement. 
 
Cupen ble en suksess med nydelig vær, strålende fotballprestasjoner og mange blide barn. 
 
 
Gneist NextGenTel Cup:  
5. - 6. september ble Gneist NextGenTel Cup arrangert. 
Det ble også i år et flott arrangement. Gneist NextGenTel Cup et en intern cup for alle lag 
som er organisert under barnefotball i Gneist Fotball. Hovedsponsor til denne cupen var også i 
år NextGenTel. 
Hele arrangementet foregår på Liland kunstgressbaner. Arrangementet er blitt svært populært 
og godt kjent også utenfor Gneist. Vi har derfor hatt anledning til også i år å kunne ønsker 
velkommen noen gjestelag for å fylle opp kampprogrammet. 
 
Det ble arrangert sluttspill for eldste aldersklasse, og det ble meget positivt mottatt av 
spillerne og trenerne. 
Foruten Kjell Erik Bjorheim fra Barneutvalget, gjorde Odd Monsen, fotballstyrets 
medlemmer, Linda Hansen og ikke minst jentene og guttene i bodene en kjempeflott innsats. 
Arrangementet ble svært vellykket og alle de ovennevnte bidro til at gjennomføringen av 
arrangementet ble en så stor suksess.  
 
5èr fotball: 
Seriespill for de aller yngste fotballspillerne ble også for 2009 arrangert som serieturneringer. 
Bakgrunnen for dette er kapasitetsproblemer på banene. 
 
00-02-guttelagene spilte serieturneringer i 2009. Disse kampene ble spilt 25. april, 23. mai, 
29. august og 19. september. Serieturneringene 23. mai og 29. august ble avholdt på Liland 
kunstgressbanene med Barneutvalget som arrangør, godt hjulpet av frivillige foreldre. 
 
00-02-jentelagene spilte sine kamper som vanlig serie. 
 
99-lagene spilte 5’er fotball i 2009 som vanlig seriespill.  
 
I 2010 vil 2001-2003-guttelagene spille serieturnering 24. april 2010, 29. mai 2010, 28. 
august 2010 og 18. september 2010. 29. mai og 28. august vil serieturneringene bli arrangert 
på Liland kunstgressbanene. 
 
For jentelagene i disse årsklassene prøver vi også for 2010 å få avviklet serien som vanlig 
seriespill dvs hjemme/borte kamper. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut senere. 



 
For 2000-lagene vil det for 2010 bli arrangert vanlig seriespill dvs hjemme/bortekamper. 
 
 
7èr fotball: 
For 2009 spilte 98-97-lagene vanlig seriespill med hjemme/bortekamper. 
 
For 2010 vil 99-98-lagene spille 7’er fotball med seriespill. 
 
Andre eksterne cuper: 
Gneist har over flere år etablert en ordning hvor det arrangerer en felles påmelding til 
Vareggcup for gutter og BKKCup for jenter. Gneist betaler påmeldingsavgift for disse to 
Cupene. 
Øvrige cuper organiserer hvert enkelt lag både påmelding og det økonomiske.  
 
Barneutvalget har også for 2010 takket ja til utfordringen med å arrangere BenditCup på 
Liland kunstgressbaner den 5. – 6. juni 2010. Mer informasjon om denne Cupen vil bli sendt 
ut senere. 
 
Fair Play - kampvertprosjekt 
Gneist ble valgt ut av Hordaland Fotballkrets til å delta i et prosjekt som fikk navnet 
”Kampvert”. 
Dette er et prosjekt under Fair Play og består i å skape gode rammer rundt kampene i 
barnefotballen og skape gode opplevelser for alle involverte i kampen inkl foreldrene rundt 
banen. 
 
Alle lagene tilknyttet Barneutvalget har fått utdelt en Gul Kampvertvest, orienteringsskriv om 
Kampvertprosjektet og Grønne kort. 
 
Arbeidet som kampvert går ut på følgende: 
1. Ta en runde rundt banen før kampen og spesielt ønske foreldre fra motstanderlaget 

velkommen til Gneists bane og til kampen ! 
2. Bidra til Fair Play hilsen før og etter kampen, tilstede under hilsen. 
3.   Ta kontakt med klubbdommer og være en støttespiller og kontaktperson for 

klubbdommeren. 
4.   Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppen. 
5.   Bruke foreldrevettsreglene/ grønne kort hvis det ikke er positiv stemning rundt kampen. 
6.   Avslutter kampen med å ønske gjestene velkommen tilbake 
7.   Den gule vesten skal på rundgang i foreldregruppen under hjemmekampene i 2009.  
 
Også i 2010 vil Gneist være en Kampvert klubb. Alle lagene oppfordres derfor til å finne frem 
igjen de Gul vestene og bidra til at alle som spiller fotball og ser på forballkamper på Gneists 
baner får en flott fotballopplevelse. 
 
10.01.2010 
Bente Voraa 
Leder, Barneutvalget i Gneist fotball 
 

 



BREDDEUTVALGET 
Breddeutvalget første halvedel 2009: Anders Heggland, Kristian Nygård, Nils Stautland, 
Terje Viken og Mons Melingen 
Andre halvdel 2009: Porfirio Esquivel, Kim Mørner, Dan Søraa og Linda Hansen 
 
Breddeutvalget har som oppgave å legge forholdene tilrette for breddelag (gutter) fra 13 år til 
og med junior nivå. Dette er en viktig oppgave for en breddeklubb som Gneist, slik at flest 
mulige spillere forsetter å spille fotball så lenge som mulig. Et godt fotballmiljø på Liland og 
andre baner i Ytrebygda er viktig for breddeutvalget. 
 
Det har vært noe møtevirksomhet med fokus på samarbeid mellom breddelagene, og 
samarbeid med seniorutvalg. Fokus har vært å tilby guttene gode treningsforhold, og å ha 
breddelagene på trening på Liland til samme tidspunkt for å styrke samarbeid og hospitering. 
Dette har vi fått til i løpet av 2009, og håper for fremtiden at resten av fotballgruppen vil se 
nytten av.   
Ellers er det ett ønske for 2010 at vi får på plass flere medlemer i breddeutvalget, og at 
utvalget kan få til faste møter og tettere oppfølging av lag og trenere/ledere.  
 
I 2009 var det i breddeutvalget påmeldt 13 lag i serien der flere lag hevdet seg godt sportslig. 
SMG14-2 fikk en fin 2.plass i serien, og SMG96-3 vant Regy-cup i Haugesund.  
 
Seniorutvalget 2009. 

LAG UNDER SENIORUTVALGET SESONGEN 09 :     
    Senior A-lag, Junior 1, Gutter 1 og 2, og Smågutter 1. 

SENIORUTVALGET                                                                                                                                                    
Senior utvalget 2009 har bestått av leder Ståle Omerholt, Einar Hordnes, Stig Vågenes og 
Harry Håvardstun.  

                                                                                                                                                                                
Sesongen 2009 ble en sesong hvor vi nesten klarte de sportslige målsetningene våre: 

Senior A-Lag 
A-laget, som hadde som målsetning å rykke opp til 3.div, ble nr 3 (de to første rykker direkte 
opp), dermed endte vi på den "sure" tredjeplassen.  
Det var en varierende sesong men spenning til de siste kampene.                                                                            
Trener var Frank Wilhelmsen og Frode Eide 

Junior 1 
Junior 1, hadde som målsetning å rykke opp til junior elite, hadde en god sesong i 2009.                                     
Til tross for at laget er svært ungt ble de nr 2 i 1.divisjon 2009. Dessverre var ikke det nok til 
å nå målsetningen om opprykk, men totalt sett hadde de mange gode prestasjoner selv om 
målet røk. Laget deltok i Danacup, og her røk laget ut i 1/8-dels finalen etter mye godt spill 
mot gode motstandere gjennom turneringen.                                                                                              
Trener var Torbjørn Skage og Jens Bjørklund 

 



Gutter 1 
Gutter 1, spilte i elite serien på våren. Det endte med nedrykk.  
Laget ble nr 2 i 1.divisjon i høst sesongen. Det var en sesong noe under forventet for gutte 
gjengen. Laget deltok i Danacup. De vant puljen sin, men røk ut mot et godt skotsk lag i 1/16-
dels finalen. Trener var Jens Dybvik  

Gutter 2                                                                                                                                                                          
Gutter 2, spilte i seedet pulje i 2.divisjon. Spilte mange gode og tette kamper mot jevnbyrdige 
motstandere. Endte til slutt på en hederlig 5.plass i serien.                                                                                                               
Trener var Marius Sylta.  

Smågutter 1 
Smågutter 1 hadde en god sesong og innfridde sitt store mål for sesongen som var å vinne 1 
divisjon. Det endte med 3 plass i KM.                                                                                                                    
Ellers deltok de i eliteturnering med de beste lagene i landet. Og de spilte seg til 1/8 dels 
finale i Norway-cup, og vant Haugesunds Avis cup.                                                                                            
Trener var Thomas Veland og Arne Lillefosse. 
 
Diverse                                                                                                                                                                              
Nytt for sesongen 2009 var at Guttelagene(93-94) prøvde en modell med storgruppe(Løv-
Ham modell). Noe som etter sesongen ble evaluert til ikke å fungere som forventet. Derfor 
blir det organisert som tidligere år med to separate lag på guttenivået i 2010 sesongen. 

Ellers var det for første gang at små gutter 1 ble innlevnet i seniorutvalget. Dette ble evaluert 
positivt og er noe en kjører i 2010 sesongen også. 

Vi mistet en del unge spillere til andre lag i løpet av 2009. Dette er en trend vi må klare å snu 
og en problemstilling som må gripes fatt i. 

Gneist har også hatt flere kretslagsspillere i denne sesongen 

Seniorutvalget funksjon som gruppe er blitt evaluert etter sesongen og en vil i 2010 sesongen 
ha en litt annen oppbygning. 

Foruten de sportslige målsetningene satsingslagene har må Seniorutvalgets målsetninger for 
2010 være å få en mer satsings bevissthet i Gneist apparatet, og ikke minst tilrettelegge for 
dette. Mulig vi må være nytenkende og kreative på en litt utradisjonell måte. Vi er en klubb 
som har størrelse til å kunne skape noe unikt med de talenter som er i klubben og kunne gi 
spillere det tilbudet de fortjener. 

 Arne Lillefosse                                                                                                                                                                         
Ny leder for seniorutvalget 

 

 



Kvinneutvalget  

Representerte i 2009: 
Damer A-lag i 4. divisjon 
Jenter Elite 
Jenter 1 
Smj 95 – 1 
Smj 95 – 2 
Smj 96 – 1 
Smj 96 – 2 
Smj 96 – 3 (7èr) 

Trenere og lagledere: 
Damer A-lag 4.divisjon 
Trenere: Stein Korten, Knut Bjørnsen, Eivind Aarland. Lagleder: Elisabeth Flesland 
Jenter Elite 
Trenere: Espen Moberg, Arild Pettersen (assistent). Lagleder: Kjersti Hammersland 
Jenter 1 
Trenere: Jens Våge Opheim, Jarle Bjørke, Jan Erik Fossen, Ida Caroline Blom. Lagleder: Kari 
Horn 

Smj 95 – 1 & 2 
Trenere: Bård Alsaker, Tor Arne Hofstad. Lagleder: Rita Kvamme 
Smj 96 -1 

Trenere: Reidar Helland, Vidar Åsvang, Johnny Solsvik. Lagleder: Merethe Flatholm 
Smj 96 – 1 & 2 
Trenere: Ingolf Stenevik, Jan Erik Larsen, Rune Ellingsen (assistent). Lagleder: Jan Atle 
Flesland 
 
Talentgruppen 
Espen Moberg og Elisabeth Flesland 
 
Keepertrener 
Ida Knoph Solholm 
 
Damer Senior: 
Begynte sesongen med å spille Hald Cup (inneturnering) i januar og sesongen begynte bra, 
laget meldte seg på med en målsetning, å ha det kjekt og kjekt ble det. Mye bra fotball og god 
innsats sendte laget helt til topps i denne turneringen der de henholdsvis møtte 2 og 3 
divisjonslag. 
Laget hadde en målsetning for sesongen og det var å komme seg tilbake til 3 divisjon. De 
hadde en god oppkjøring på vinterhalvåret som ga dem et godt grunnlag for den lange 
sesongen som skulle komme. Laget gikk igjennom serien med 21 spilte kamper, 17 Seire, 1 
uavgjort og 3 tap og med en målforskjell på 110-13. Dette ga dem 2 plassen i 4 divisjon og 
mulighet til kvalikspill for opprykk til 3. divisjon. Gneist damene viste seg sterke i de to 
kvalifikasjonskampene med solide seire, 5-1 borte mot Flaktveit og 6-0 hjemme mot Odda i 
den avgjørende kampen. Det var fornøyde jenter som kunne slippe jubelen løs da opprykket 
var sikret. 
 



Jenter Elite 
Har deltatt i 3 cuper og lokal serie i 2009. 
2 lokale og en internasjonal cup i form av Danmark/Danacup. I Sandviken cup, som er 
åpningscupen for sesongen ble det seier 1-0 over Åsane i finalen etter 8 kamper på 2 helger. I 
Fana Sparebank cup ble det sølv etter finaletap 1-3 for Fana. (5 kamper totalt) 
De har deltatt på høyeste nivå i jente klassen(jenter Elite) og ble vinnere til sommeren med 9 
av 9 seire. Høstsesongen endte i en fin andre plass bak Åsane som ble kretsmestre 2009. Her 
ble det tilslutt 7 seire og 2 tap. I sommerturneringen, Danacup ble det tap i kvarfinalen i jenter 
17 klassen med 0-4 mot vinnere av turneringen, Urædd. 
Gruppen har trent 4 treninger i uken før sesongstart og 3 treninger under sesong. 
Stall: Josefine Viken, Katrine Lønningen, Ine Jørgensen, Merethe Liland, Vilde Evjen, Ine 
Birgitte Nyhus, Ida Hamarsland, Mia Frisk,Katrine Bjørnsen,, Marthe Blom, Renate Solsvik, 
Elisabeth Flesland, Linn Flesland, Mona Skage, Amalie Eikeland, Anniken Nilsen, Susanne 
Kleveland, Queen Sanguanpong, Karianne Jensen, Sunniva Taule. 
 
Jenter 1  
I seriespillet ble nok 1. div å satse litt for høyt, det ble 1 seier i vårsesong, en uavgjort i 
høstsesong. Ellers tap. Og man endte sist på tabellen vår og høst. Det ble en vanskelig sesong 
der cupresultatene har vert høydepunktene. 
I Cupene begynte man med å melde på to lag i innendørsturneringen Strilencup som var en 
god start for jentene til å bli kjent med hverandre. I BKK cup gikk man videre fra 
gruppespillet, men røk ut i 8 Dels finalen. I Dana cup gjorde jentene virkelig god figur og 
gikk til 8 Dels finalen her og. Dette var veldig positivt i en stor turnering. 
De avsluttet sesongen med å spille Fana Sparebank cup der de røk ut etter gruppespillet. 
Det har vert noen Jenter Elite spillere som har spilt med Jenter 1. Mens to av spillerene har 
hospitert opp på damelaget og levert god innsats i deres opprykkssesong. 
 
Smj 95- 1 & 2 
Ett lag ble påmeldt i 1. divisjon og ett i 2. divisjon. Før sesongen ble vi enige med Jenter Elite 
om at Amalie Eikeland skulle tilhøre Jente-gruppen og ikke SJ. På grunn av mangelen på 
trenere har vi trent begge lagene samtidig i år. 1.lagsspillerne har hatt én treningsøkt ekstra i 
forhold til 2.lagsspillerne (fredag).  
Målsetningen for sesongen var å spleise Sandsli og Liland-lagene og å utvikle spillet og 
spillerne videre, spesielt med tanke på at sentrale Amalie var borte. Mange av spillerne har 
hatt en meget fin utvikling i år og vokst mye som fotballspillere og personer. 
I 1. divisjon hang vi godt med i tetstriden gjennom vårsesongen. Vårt første tap fikk vi i 
midten av juni, mot Tertnes. I høst begynte vi med litt måltørke og fikk et par unødvendige 
tap, tross stort spillemessig overtak, noe som satte oss ut av seierskampen i puljen. Spillet har 
imidlertid blitt bedre og bedre utover sesongen, og etter hvert kom det også 
scoringer. Tabellmessig havnet vi på 3. plass, slått med 2 mål av Åsane på 2. Vi hadde 
suverent best defensiv statistikk. På 16 kamper fikk vi 32 poeng og 21 plussmål. 
I 2. divisjon trodde vi at vi ville kjempe i toppen, men en dårlig vårsesong ødela det. Laget led 
av at en del spillere hadde dårlig treningsoppmøte, slik at det var vanskelig å få flyt i spillet. 
Utover høsten var det en del som ga seg, slik at vi ble nødt til å benytte 3 spillere fra forrige 
førstelagskamp, samt at vi hadde med noen 96-jenter. Det virket imidlertid positivt inn på 
spillet, og avslutningen av sesongen var bra hvor vi blant annet spilte uavgjort mot årets 
kretsmester i 2. divisjon, Øystese. Statistikk: 16 kamper, 16 poeng og 8 minusmål. 
Vi har deltatt i en del cuper i år. I en vinterserie bestående av de presumtivt 10 beste lagene i 
kretsen gikk vi til finalen hvor vi tapte mot Tertnes. I BKK Sandviken cup gikk 1. laget til 
finalen hvor det ble et knepent tap mot Åsane. 2. laget gjorde en god innsats i en pulje med 2 



1. divisjonslag, men ble nr 3 i puljen og gikk ikke videre. Vi deltok også i Adidas cup og 
havnet i pulje med Fana, Fyllingen og Bønes. I en kamp vi totalt dominerte tapte vi for Fana, 
slik at vi ikke gikk videre. I kampen mot Bønes hadde vi for første gang med oss Amalie E. 
Vi vant da 4-1 mot den senere kretsmesteren i klassen, så det viser at 95-kullet til Gneist har 
stort potensial. 
I sommer deltok vi i Norway cup med ett 11'er lag og ett 7'er lag. 11'er laget vant sin 
innledende pulje og gikk til åttendelsfinalen hvor det ble tap mot et sterkt Gjøvik/Lyn lag i en 
skikkelig gjørmekamp. 7'er laget ble nr 3 i sin pulje etter et hårfint tap i siste kamp. I 
kvartfinalen ble det tap etter ekstraomganger i et annet gjørmeoppgjør. 
Høstens cuper ble Fana Sparebank cup og Åsane Fotballfestival. Vi valgte å stille med 1. laget 
i Åsane, mens 2. laget stilte i Fana. I Fana Sparebank cup leverte vi bra spill, men ble slått ut i 
puljespillet. I Åsane vant vi vår pulje, men tapte på antall cornere i kvartfinalen mot Åsane. 
I vår hospiterte en del jenter på Jenter Elite, noe som ga en fin erfaring i hva som venter på 
neste nivå. Vi har også hatt med oss jenter fra 96-gruppene på fredagstreningene våre 
gjennom hele sesongen. 
 
Smj 96 – 1  
Overgangen til 11er fotball ble en stor overgang for jentene. Det hjalp heller ikke på at vi ble 
oppmeldt i serien sammen med mange andre klubber som har annen filosofi enn Genist, noe 
som resulterte i at vi møtte en del lag blandt de større klubbene der 1-er og 2-er laget ikke var 
valgt ut fra bostedadrsee, men ut fra fotballferdighet. Etter en litt famlende og tøff start på 
sesongen, kom vi bedre i siget og ut på vårparten begynte vi å vinne kamper igjen. (Vi var 
nok litt bortskjemt etter den utrolige bra 2008 sesongen.) Vi ente til slutt på 6 plass av 10 i vår 
serie (Småjenter 13 avd2), med 7 seire og 1 uavgjort på de 18 kampene.  
Høydepunktet i sesongen var turen til Sogndal Lerum Cup. Flott arrangement, flott vær og 
2.plass i B-sluttspillet gjorde at både spillerne og supporterne storkoste seg. Det var stort for 
jentene å ha med hjem pokal til klubben. 
På høsten deltok vi i Fana Sparebank Cup. Denne cupen vant vi etter å ha spilt finale mot våre 
egne. Vi møtte Gneist 2. Meget artig og på nytt pokal til klubben. 
Vi har prøvd å ligge vekt på det sosiale, dette har bl.a resulatert i at vi tok hele laget med på 
Brann kamp. (Der Brann viste hvordan de ikke skal spille mot Sandefjord).  
Samt vi har sesongavslutning den 8. januar der jentene bl.a. skal få prøve seg på klatrevegg, 
før vi runder av med pizza og ser på bilder fra sesongen. Senere på kvelden blir det 
avsluttning for foreldrene. Jentene hadde ikke vært der de er i dag uten supportere som stiller 
så mye opp for både egne og andres barn. 
Alt i alt en veldig fin sesong der både jentene og trenerne har hatt en fin tid sammen.  
 
Smj 96 – 2 & 3 
Det var to lag som ble satt sammen før sesongen til et 11èr og et 7èr lag for Smj 13.  
Jentene startet med å komme til kvartfinalen i Bkk Cup i Mars. I serien begynte 7èr laget litt 
tungt med 3 tap, men spilte seg stort opp og vant etter dette alle sine kamper frem til 
sommeren. 11Èr laget begynte sterkt og vant alle sine kamper før sommeren. I sommerferien 
reiste de til Sogndal Cup og delte jentene i 2 jevne lag. Lag A tok seg til 16 Dels finalen, 
mens Lag B tok seg til kvartfinalen, dette var en veldig positiv tur for alle jentene. De spilte 
nok en sommercup, i slutten av August tok de en imponerende dobbeltseier i Sommer Bergen 
Cup.  
Utover sesongen viste begge lagene seg sterke i serien, 7èr laget tok tilslutt en imponerende 2 
plass i puljen, mens 11èr laget vant sin avdeling og var klare for KM sluttspill. I kretsfinale 1 
mot Arna Bjørnar kjempet jentene seg til 0-0 borte. I kamp nr 2 møtte de Fyllingen som 
tidligere i sommer vant Norway Cup. Det ble tap for årets KM Fyllingen med 3-0.  



Men totalt sett en sterk sesong av jentene. Jentene har også deltatt i Fana Sparebank Cup og 
Åsane fotballfestival, der de kom til semifinale og finale (tap 3-1 for Gneist 1). Sesongen ble 
avsluttet med Fyllingen julecup, der man var påmeldt med 2 lag, her tok det ene laget seg til 
sluttspillet. 
 
Oppsummering 
Denne sesongen har Kvinneutvalget vært med på å drive boden. I tillegg har noen av lagene 
hatt egne dugnader og deltatt på Gneist sine fotballskoler.  
Kvinneutvalget har hatt trenermøter i løpet av sesongen, her vil man prøve å få holdt flere 
jevnlige møter i sesongen som kommer. 
Sportslig har det vert jevnt over gode prestasjoner, opprykk for A laget og i tillegg mange 
gode serie og cupresultater taler for seg selv.  
Talentgruppen hadde én trening pr mnd frem til påske og Ida Solholm har bidratt som 
keepertrener for alderbestemte lag. 
Det har gjennom sesongen vært positive opplevelser i henhold til hospitering for jentene. 
Et ekstra krydder for klubben var det at Amalie Eikeland ble tatt ut til Ole Gunnar Solskjærs 
fotballskole i juni. 
 
Mvh Kvinneutvalget 
 
 
  



ÅRSMELDING 
HÅNDBALLGRUPPEN 

2009 
 
 
 
Styret 
Leder:      Frank H. Bjørndal 
Sekretær:    Geir Soma 
Styremedlem:    Camilla Sivertsen 
Styremedlem:    Ingunn Berge 
Styremedlem:    Kari H. Voldsund 
Styremedlem:    Gro H. Sunde 
Styremedlem:    Harald Grimelund 
 
Generelt 
Gruppens medlemstall: 462 
 
Håndballgruppen har 47 lag påmeldt i serien i sesongen 2009/2010. Dette er en økning i antall 
lag i forhold til forrige sesong. Mange trenere/ ledere og foreldrekontakter legger ned et flott 
arbeid med stort engasjement for klubben.  
 
Styret vil takke for den innsatsen som trenere, lagledere og foreldrekontakter har utført i 2009. 
 
Møtevirksomhet 
Styret har avholdt møter 1 gang pr. måned. Vi har plass til flere nye styremedlemmer så 
interesserte medlemmer kan melde seg til styret eller valgkomiteen i Gneist.   
 
Leder for Håndballgruppen har deltatt på Hovedlagets styremøter. I tillegg har 
styremedlemmer deltatt i ulike arbeidsgrupper i hovedlaget. 
 
Sportslig utvalg har hatt møter 1.gang pr måned. Utvalget har bestått av følgende personer: 
Øyvind Aarø (leder), Hege Gulli, Christina Flesland, Morten Haugstvedt og Kari Voldsund. 
 
Økonomi  
Håndballgruppen har hatt en god og sunn drift i 2009. Utgiftene til leie av treningstider i 
Sportssenteret påvirker fremdeles utgiftssiden vesentlig. Vi har også i år fokusert på 
innkreving av medlemskontingent. I tillegg har vi gjennomført eget lotteri blant de yngre 
lagene. Vi støttes av Rema 1000 på Kokstad når det gjelder kiosk driften i Sandslihallen. 
 
Håndballgruppen har ett regnskapsmessig overskudd i 2009 på kr. 97.988,-. 
 
Sportslig resultat 
Totalt var det 462 aktive medlemmer i Håndballgruppen ved utgangen av 2009. 
 
Antall påmeldte lag i sesongen 2009/2010, totalt: 47 
( 14 gutte-/herrelag og 33 jente-/damelag ) 
 



Antall lag som gjennomførte sesongen 2008/2009, totalt: 42 
( 11 gutte-/herrelag og 31 jente-/damelag ) 
 
Det var i 2009 mange fine sportslige resultat for Gneist. Lagene har deltatt i seriespill og 
lokale og nasjonale cuper samt turneringer i 2009. 
  
Damer 3. divisjon tok en femteplass i serien. 
 
Herrer 3. divisjon tok også en femteplass i sin serie. 
  
Følgende lag markerte seg i serie- og cupspill: 
  
G11 (f. 1997) vant Vårspretten (G12), Som G12 fikk laget sølv i Åpningscupen, samt fikk 
både sølv og gull (to lag) i Julecupen. G12-1 var ubeseiret i seriesammenheng første halvdel 
av sesongen 09/10. 
 
J13-1 (f. 1995) tok sølv i Vårspretten (J14). 
 
J14-1 (f. 1994) tok en fin tredjeplass i J14 1. divisjon, og var dermed kvalifisert for 
prestisjeturneringen Hurre Cup i regi av Askøy HK, som samler de 8 beste lagene i hvert 
alderstrinn. I denne turneringen tok Gneist en delt tredjeplass. 
 
Laget tok videre gull i Ål Cup og i Vårspretten (J15), samt sølv i Åpningscupen (J15). 
 
J14-3 (f. 1995) var et samarbeidslag mellom J13-1 og J13-2. Laget stilte i B-serien i J14, og 
jentene ble her Regionsmestre. 
 
G15 (f. 1993) vant Ål Cup og kom på andreplass i Julecupen (G16). 
Laget har samarbeidslag med Fyllingen (partnerklubbsamarbeid), og dette laget vant 
Åpningscupen. I tillegg spiller de beste Gneist-guttene med Fyllingen i den landsomfattende 
Bring-serien, hvor laget ved nyttår lå på andreplass i sin avdeling. 
 
 Representasjon 
Regionalt landslagsmiljø (Jenter 1994-1995): Juliane Moberg, Charlotte Stene og Tonje 
Clementsen. 
 
Regionalt landslagsmiljø/Bylagssamlinger (Gutter 1992-1994): Preben Madsen og Kjetil 
Rønneberg. 
 
I tillegg har en rekke av klubbens spillere deltatt på såkalte Soneutviklingsmiljø (SUM) i 
alderen 14-15 år. 
 
Dommere: 
Totalt 12 dommere ved nyttår, en nedgang fra 23 ved årsskiftet 08/09: 
 
Rune Kristiansen, oppnevnt som EHF-dommer. 
Stig Tore Anthun, dømmer i Postenserien (menn/kvinner) 
Stian Bye-Pedersen 
Henrik Bye-Pedersen 
Sofie H. Bruvik 



Kristin Flesland 
Linnea Flesland 
June E. Gulli 
Sofie Hellesnes 
Juliane Moberg 
Nadia Risnes 
Silje Viken 
 
Rekruttering 
Vi sliter generelt med rekruttering av nye gutte- og herrespillere. Vi sliter med å få til ett 
samarbeid med fotballgruppen slik at vi kan rekruttere nye guttespillere i de yngre 
årsklassene.  
 
Vi har fortsatt utfordringer med å rekruttere nye dommere og trenere til Håndballgruppen selv 
om tilveksten her i bedring siste året.  
 
Sportslige arrangementer 
Stort antall påmeldte lag i regional serie fører til at Håndballgruppen blir pålagt arrangement i 
Sandslihallen. I tillegg har vi hatt arrangement i 3 andre haller i høsten 2008. Totalt 36 
arrangement er gjennomført i 2009. Arrangementene fordeles mellom de ulike 
foreldregruppene tilknyttet lagene slik at belastningen for det enkelte lag blir relativ liten. 
 
I tillegg ble det gjennomført håndballskole for femte året på rad før skolestart for 9-12 
åringer.  
 
Informasjon 
Håndballgruppen har blitt flink med å vedlikeholde og oppdatere informasjonen på gruppens 
hjemmesider. Styret sender regelmessig inn ”stoff ” til Web-master, mens Sportslig Utvalg 
selv publiserer sine saker på nettet. 
 
Idrettsanlegg 
Følgende anlegg benyttes: 
Sandslihallen, Aurdalslia Skole, Hjellestad Skole, Liland Skole, Søreide Skole og Sandsli 
Sportssenter. 
 
Vi må dessverre fortsatt si nei til mange henvendelser fra unge utøvere som ønsker å spille 
håndball. Kapasiteten når det gjelder treningstid er sprengt, og Håndballgruppen trenger sårt 
mer treningstid i Sandslihallen eller tilsvarende. Vi har også i 2009 kjøpt betydelig treningstid 
i Sportssenteret på Sandsli.  
 
Oppsummering 
Håndballgruppen har et høyt aktivitetsnivå og er en av de største klubbene i Hordaland 
Den store utfordringen er å tilrettelegge for bedre og flere treningsfasiliteter i 2010. Vi klarer 
ikke å innfri etterspørselen etter flere lag spesielt på jentesiden. Dette har sammenheng med 
manglende treningstider samt for få trenere. Vi sliter fortsatt med rekruttering til guttelagene i 
klubben. 
 
Styret i Håndballgruppen takker alle trenere, lagledere, foreldrekontakter, dommere og andre 
tillitsvalgte for innsatsen i året som har gått. Uten den enkeltes frivillige innsats, vil ikke 
gruppen kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået.  



 
Takk også til Hovedlaget og Administrasjonen i Klubbhuset på Liland for godt og 
konstruktivt samarbeid i 2009. 
 
Styret vil til slutt takke for godt samarbeid med NHF Region Vest Norge, Norges 
Håndballforbund, Bergen Kommune, samarbeidspartnere og sponsorer. 
 
 
Sandsli, 25. januar 2010 
 
 
For Styret i Håndballgruppen 
 
Frank H. Bjørndal (sign.) 
Leder 
 



 
ÅRSMELDING   

TURNGRUPPEN  
2009  

 
 
Styret  
 
Leder :     Stina Hansen  
Nestleder :     Cecilie S. Andersen  
Økonomi :     Ellen Knagenhjelm  
Styremedlem.    Marthe Solheim 
Styremedlem:    Birthe K. Nielsen 
Styremedlem:    Christine Borge Enga 
Styremedlem:    Knut Høivik 
Styremedlem:    Monica Johannesen 
Styremedlem:    Charlotte Brunvold-trakk seg pga sykdom 
 
Generelt 
Gruppens medlemstall: 605 
 
 
Oppsummering:  
Medlemstallet vårt har vist en nedgang fra ifjor. Dette har flere årsaker men det er en utfordring å 
rekruttere nok trenere og få nok plass til de gymnastene som ønsker trening.  
Turngruppen har i løpet av året arrangert våroppvisning, Aktivitetsdag og juleoppvisning.  
Våre troppsgymnaster har deltatt på kretskonkurranser og kretsmesterskap.  
Danserne våre har deltatt i en konkurranse i tillegg til Gymfest i Vest .  
Damene som trener stevneprogram, deltok på Vestlandsturnstevne i Stavanger.    
Flere av trenerne våre har deltatt på ulike kurs og trenersamlinger.  
Turngruppen har avholdt 10 styremøter, samt noen arbeidsmøter og instruktørmøter i forbindelse 
med arrangementer.  
Økonomien er god.  Gruppens regnskap viser et overskudd på nok 161.677,- ved årets slutt. 
 
 
Verv/Representasjon:  
Hallkomite :  
Gro Brodahl Frederich.  
 
Turnkassen(Slettebakkhallen) :  
Styremedlem Markus Gilmor  
 
Tillitsverv i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets :  
Breddeutvalg: Birthe K. Nielsen 
Kretsdommere : Anita Nymark Scheie  
  
Turnstyret hadde 2 representanter ved Kretstinget 2009 og Birthe K Nielen deltok på 
samarbeidsmte i regi av HGTK. 
 
 



 
 
 
Sportslige resultater 2009 
Vi har i 2009 deltatt på flg krets-konkurranser: 
 
 15.mars  
Plassering 
    Trampett  Tumbling 
Junior    3   3 
Rekrutt 2 tropper   11 og 14  5 og 6 
 
Åsanehallen 10. mai arrangert av Tertnes turn 
Plassering 
 
Stilte ikke med Junior tropp     
Rekrutt    5   6 
 
Gymfest i Vest 12.-14. juni arrangert av Stord Il og HGTK 
Plassering 
 
Junior    1 16  1 9 
Rekrutt    10 11  4 9 
 
 
Laksevåghallen 25.10 arrangert av Kjøkkelvik IL 
Plassering 
 
Junior    2   3 
Rekrutt   10 11  3 11 
 
Itillegg har vi deltatt på KM arrangert av Osterøy  IL I Osterøyhallen med flg plassering 
 
Junior    4   2 
Stilte ikke med rekrutt tropp  
 
I tillegg har vi stilt med aspiranttropper på en del konkurranser men de blir ikke bedømt og får da 
heller ingen plassering. 
 
 
 
Medlemstall :  
 
  Kvinner  Menn  
0-5 år   123  65      
6-12 år  203  44       
13-19 år  38  8      
20-25 år  3  0 
26 + år  104  17      
 
 
 



 
Arrangementer / Stevner 
 
Mars :   Kretskonkurranse   
April:  Aktivitetsdag 6-9 år -Sandslihallen  
  Våroppvisning - Sandslihallen  
   
Mai/Juni :  Gymfest i Vest – Stord Idrettspark  
  Kretskonkurranse Åsanehallen 
Juni :  Vestlandsturnstevne  - Stavanger 
Oktober :  Kretskonkurranse - Lakevågshallen  
November :  Kretsmesterskap – Åsanehallen 
  Buskerudtrampetten - Mjøndalen  
Desember :  Juleoppvisning -Sandslihallen  
 
Aktivitetsdag  
Aktivitetsdagen ble arrangert 25. April av turngruppen i og ved Sandslihallen. Det var 143 jenter og 
40 gutter fra 13 forskjellige lag som deltok.  
Vi hadde 4 forskjellige stasjoner ute i området rundt hallen og 4 inne i selve hallen. Utestasjonene 
bestod av friidrett, stafett, orientering og volleyball. Innestasjonene var tumbling, trampett-
mattebane, hinderløype/kasse-brett-matte og siste stasjon var dans/pyramidebygging. 
Det hele startet med litt oppvarming i hallen til en dans som var laget av Tora Døskeland og Linn 
Harkestad og etter det fikk alle ca 1 time ute og 1 time inne med en halvtimes pause mellom ute og 
inne økter.  
Det hele ble avsluttet i hallen med en oppvisning der gymnastene fikk vist tilskuerne litt av hva de 
hadde lært seg denne dagen.   
 
 
Treningstider/Partier  
Turngruppen har trening følgende steder :  
Liland skole, Hjellestad skole, Aurdalslia skole, Ytrebygda skole, Søreide skole, Sandslihallen (hall 
+ vektrommet), Turnkassen, Slåtthaug isbane, Fana stadion, Liladsbanen.  
 
Partier :  
 
* Gymlek Foreldre / Barn  
* Gymlek 4-6 år  
* Idrettens grunnstige 1.-3. klasse  
* Idrettskole 1.-3. klasse 
* Jazzdans 7-9 år  
* Jazzdans 10-12 år  
* Jazzdans 13 +  
* Trampett aspirant 9-11 år  
* Trampett rekrutt 10-13 år  
* Trampett 13 år og eldre  
* Aerobic  
* Step  
* Yoga / Pilates – inspirert trening  
* Herreparti  
* Stevneprogram – Damer  



 
Instruktører/hjelpeinstruktører :  
 
Christine Borge Enga, Lene Nielsen, Kine Nielsen, Ina K. Wilhelmsen, Marit Borge Enga, Karoline 
Frederich, Mari K. Wilhelmsen, Randi Fjeldstad, Katharina Søreide, Britt-Helen Simmenes, Elin 
Solheim Taraldsen, Lene Kristiansen, Monica Solberg, Elisabeth Skjefrås Kvile, Ingebjørg 
Lilleeide, Elisabeth Nordeide, Jannicke Kristians, Vibeke A. Olsen, Maren Hansen, Linn Jeanett 
Falch, Christer Nilsen, Markus Gilmore, Anette Hopsdal, Thomas Turøy, Marian Ingebrigtsen, 
Birthe K. Nielsen, Christine S. Andersen, Tora Sanden Døskeland, Linn Harkestad, Birgit Gran, 
Stina Hansen, Anne Berit Brekke, Anne Botnevik, Anne Jonassen, Michael Conje, Gry Lunde, 
Mette Abrahamsen,  Thomas Berge, Morten Christensen, Dagny Elise Ulvøy, Vibeke Raa, Berit 
Joli Haaland, Trine Sandtorv Kindt, Ann Kristin Møllerup, Kjersti Hjelmeland Brakstad, Kjersti 
Rønvik, Janne Aarestrup, Monica Mjøs Lassen, Irene Flø Haukeland, Mai-Elin Lillevik, Vibeke 
Thomassen, Torill Børnes, Eli Haugland, Anette Brodal, Andrea H. Horstad, Hege Fredriksen 
Seljemo, Nina Færestad, Janne Alvheim, Vibeke Hamre Birkeland, Tone Irgens Henanger, Else 
Marie Løberg, Hanne Marie Birkeland, Kjetil Folgerø, Stig Lian, Jostein Fauske, Marianne 
Hjelmtvedt, Sverre Hjelmtvedt 
 
 
Avslutning:  
Turngruppen har et høyt aktivitsnivå og er et av de største lagene i kretsen. Vi har den største 
andelen av medlemmene våre i veldig ung alder, det gjør at vår største utfording er og blir å beholde 
gymnastene også oppover i alder. Dette vanskeliggjøres av mangel på treningstid i egnet hall. Vi 
har et håp om at dette skal bli bedre i tiden fremover når den nye hallen blir realisert.  
Turngruppen vil spesielt takke trenere,  foreldregruppen, tillitsvalgte og andre som har lagt ned et 
arbeid for oss. Uten denne innsatsen ville vi ikke klart å opprettholde den aktiviteten vi har.  
En takk rettes også til hovedlaget og administrasjonen for godt samarbeid.  
 
 
Liland 29.01.2010 
 
For styret i turngruppen 
  
Stina Hansen (sign) 
Leder 
 



 

 

ÅRSMELDING 
FRIIDRETTSGRUPPEN  

2009 
 
 

 
Styret 
Leder:     Anne Grete Grindedal 
Økonomi og medlemsregister: Trond Leikvoll  
Sekretær:     Ikke besatt 
Styremedlem    Mads Holm  (Gneistspelen)  
Styremedlem    Jon Iden  (Arrangementer) 
Styremedlem    Jostein Lie  (Internett og Nestleder) 
Styremedlem    Lars Arve Røssland (Statistikk og materialforvaltning) 
 
Generelt 
Gruppens medlemstall: 133 
 
Anette Harris har tatt ansvaret for drikkestasjon i sommerkarusellen 2009 
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden, flere møter i forbindelse med Gneistspelen og ett 
samarbeidsmøte med BFG. 
 
Styret har mangelfullt antall medlemmer, det jobbes kontinuerlig med rekruttering til styret og 
flere kandidater er meldt inn til vagkomiteen. Ann-Mari Tyssebotn Berg er med i Styret 
formelt sett fra årsmøte 2010, men har deltatt i møter fra november 2009.  
 
Styrets medlemmer har delt på deltagelse i hovedlaget sine styremøter og andre møter. Styrets 
leder er også medlem i Styret i BFG Fana med stemmerett (vedtatt i BFG Fana 2.halvår 2009). 
 
Ny samarbeidsavtale med BFG  Fana, som overbygningsklubb, og Gneist Friidrett, som 
moderklubb, er inngått 10.11.2009. Dette er et enkelt avtaleskjema fra Norges 
Friiidrettsforbund der man krysser av for samarbeidsformen i konkurranse- og 
treningssammenheng.  
  

 
Trening og aktiviteter 
 

Rekrutter 7 - 9 år (f. 2003 - 2001) 

Tid:       Fredag 17.00 - 18.00 
Sted:     Ytrebygda Skole 
Trenere: Kjell Nordeide, Geir Sjursen, Sandra Helldal 
Foreldrekontakt: Frode Sælen  



 

 

Gruppe 10 - 11 år (f. 2000 - 1999) 

Tid:       Tirsdag 17.15 - 18.30 
Sted:     Høiehallen 
Trening: Teknikk/basistrening 
Trenere:  Tommy Damm, Sigve Stenersen, Kjersti Bjørndal 
 
Tid:       Torsdag 18.30 - 20.00 
Sted:     Fana Stadion 
Trening: Kondis-trening ute. 
Trenere: Torstein Erichsen 
 
Tid:       Fredag 17.30 - 18.45 
Sted:     Ytrebygda Skole 
Trening: Basistrening. Første del er ute. Ta med klær! 
Trenere:  Kjell Nordeide, Geir Harris, Sandra, Hedda, Sigve 

Gruppe 12 - 13 år (f. 1998 - 1997) 

Tid:       Tirsdag 17.15 - 18.45 
Sted:     Høiehallen 
Trening: Teknikk/basistrening 
Trenere: Elisabeth Sælensminde, Geir Harris, Sigve, Kjersti, 
Arve 
 
Tid:       Torsdag 18.30 - 20.00 
Sted:     Fana Stadion 
Trening: Kondis-trening ute. 
Trenere: Torstein Erichsen 
 
Tid:       Fredag 18.15 - 19.30 
Sted:     Ytrebygda Skole 
Trening: Basistrening. Første del er ute. Ta med klær! 
Trenere:  Geir Harris, Elisabeth Sælensminde, Sigve, Arve 

Gruppe 14 - 19 år (f. 1996 - 1991) 

Tid:       Tirsdag 18.30 - 20.00 
Sted:     Høiehallen 
Trening: Teknikk/basistrening 
Trenere: Torstein Erichsen, Heidi Benserud, Geir Sjursen 
 
Tid:       Torsdag 18.30 - 20.00 
Sted:     Fana Stadion 
Trening: Kondis-trening ute. 
Trenere: Torstein Erichsen 
 
Tid:       Fredag 18.30 - 20.30 
Sted:     Ytrebygda Skole 
Trening: Basistrening. Begynner 1 time ute. Ta med klær! 
Trenere:  Torstein Erichsen, Geir Sjursen, Heidi 



 

 

 
Gneist Junior, 15 år og eldre 
Fra du er 15 år har du også mulighet til å trene med BFG-Fana. 
Kontaktperson her vil være idrettsansvarlig for BFG-Fana, Torstein Erichsen.  
 
Årsfesten for gruppen ble arrangert på Ytrebygda skole 04.12, stor oppslutning med over 150 
deltagere. Det ble servert grøt og kaker, samt delt ut diplomer til barna. De som har klart over 
1000 poeng fikk en ekstra utmerkelse. 
 
Gruppen har avholdt to trenermøter, ett i vår og ett i høst.  
 
 

Sportslige resultater 
Våre utøvere har oppnådd svært gode resultater i 2009 (mer detaljer finnes på hjemmesiden). 
Her er noen av de: 
 
KM terrengløp 2009, Stavollen idrettsplass: 5 gull til Gneist 
Fristafetten 2009: seier i 3 klasser 
UM terrengløp – Trondheim: Didrik Mikkelsen (G-17) 17.plass og Jørgen Jensen Axelsen 
(G-16) 10.plass. 
Laksevåglekene: svært mange seiere til Gneist 
Framo-lekene 2009: 11-års klassen til Gneist vinner det meste 
Tyrvinglekene på Nadderud: 7 seiere. Dette er imponerende av 18 utøvere som deltok. 
Veidekkelekene på Lillehammer: 3 utøvere med bra resultater 
Vârldsungdomspelen, Gøteborg: Andreas Iden kom på 7. plass på 800m 2,10,24, og 8. plass 
på 2000m i G14/G15. Andreas hadde nest best tid av 14-åringene. 
KM 11-14 år: Gneist ble beste klubb! 
Gneist stod som arrangør av kretsmesterskapet på Fana Stadion 29-30 august 2009. 
Vi fikk følgende kretsmestere: 
Eirik Leikvoll (G11), stav 
Henrik Gravdal(G11), 200m, lengde, 600m, tresteg  
Sondre Rinde(G11), 60m hekk, 60m  
Mats Bjørndal(G12), 200m, 60m 
Renate Lie(J11), 200m, 60m hekk, tresteg, 60m, lengde, 600m 
Maren Haugen Lillefosse(J11), høyde 
Anita Norheim(J11), spyd 
Cathrine Harris(J11), diskos 
Vilde Lund Bjørnsen(J13), 200m, lengde, 60m 
Monika Benserud(J13), 60m hekk, 200mm hekk, stav, tresteg 
Marianne Benserud(J13), stav 
Andreas Iden(G14), 1500m 
NCC-lekene: mange gode resultater for Gneist 13-14 år 
Bergenslekene: mange gode resultater 12-13 september på Fana 
Stadion. 
Blant annet 2 bestemannspremier til Gneist: Vilde Bjørnsen (J13) beste resultat på korte løp 
med 1199 poeng på 200m hekk med tiden 30,68 og Aleksander Lie (G13) for beste korte løp 
på 200m hekk med tiden 29,92. Dette gir 1092 poeng 
KM i mangekamp: 4 vinnere 
 



 

 

2 norske rekorder av Gneist. 
Gneist sine utøvere satt 2 norske rekorder i 2009: 
Marianne Benserud (J14) satte ny norsk bestenotering i stav for jenter 14 med flott 3,22.  
Aleksander Lie (G13) satte norsk aldersrekord i gutter 13 på 1500m hinder med tiden 4,59,86. 
Dette var en forbedring på over 5 sekunder. 
 
Totalt fikk Gneist fikk 45 kretsmestere i 2009 
Det arrangeres kretsmesterskap i de "vanlige" øvelsene, i tillegg så blir det kåret kretsmestere i 
mangekamp, terrengløp og hopp uten tilløp. Det blir kåret kretsmestere fra 11år - 19 år i jente 
og gutteklassen. Resultatene ligger på hjemmesiden vår. 
 
50 nye Gneist-klubbrekorder i 2009 
2009 har vært et godt år for Gneist friidrett, Vi har mange flinke utøvere i 10-19 års gruppen, 
spesielt gruppen 10-15 år utmerker seg: 31 klubbrekorder i jenteklassene og 19 klubbrekorder 
i gutteklassene. 
 
Arrangementer  
Gruppen har arrangert flere stevner: 
Gneist innendørs stevnekarusell i Høiehallen, 4 stevner.  
Rekruttstevne på Fana Stadion. 
Seriestevne - hopp u/tilløp på Ytrebygda skole. 
Gneistspelen/KM 11-14 - storstevne for aldersgruppen 9-19 år.  
Løpsstevne på Fana Stadion 
 
I samarbeid med de andre moderklubbene i BFG har vi vært medarrangør for: 
Fanamesterskapet - rekrutteringsstevne for skolebarn, sammen med Fana og Bjarg. 
Ulriken Opp – Bergens første motbakkeløp, arrangert av BFG i samarbeid med SK Baune. 
 
Gneist sin 10 – 13 års gruppe var helgen 30.10-01.11.09 på treningsleir i Strandebarm. Et 30 
tals Gneistere hadde en fantastisk helg med mye moro, god mat og lange treningsøkter. 
 
 

Representasjon 
Våre eldste utøvere har deltatt i disse nasjonale mesterskapene: 
 
Vârldsungdomsspelen, Gøteborg 
UM innendørs 
UM utendørs 
 

 
 
 
Økonomi 
Gruppens regnskap viser et overskudd på nok 87.443,- ved årets 
slutt. 
Gruppen har jobbet med alternativer for å skaffe inntekter, og har 
blant annet deltatt som arrangør av det nye motbakkeløpet i Bergen, 
”Ulriken Opp”. Gruppen har sagt ja til videre deltagelse i dette arrangementet som det 
forventes vil gi en god inntekt også for neste år. 



 

 

 
 
Oppsummering 
Sesongen 2009 har vært et godt år for gruppen med resultater i serien som viser at klubben har 
stor bredde og mange utøvere med sportslige resultater på nasjonalt nivå.  
Trenerstaben har gjort en uvurderlig innsats for gruppen og vi har lagt stor vekt på å få tilført 
nye trenerressurser. 
 
Styret i friidrettsgruppen vil takke alle trenere, foreldrekontakter og tillitsvalgte for innsatsen i 
2009. Vi vil også rette en stor takk til dere som stiller opp som funksjonærer ved stevner og 
arrangementer! 
 
 
 
For Styret i Friidrettsgruppen 
 
Anne Grete Grindedal (sign) 
Leder 

 



 
 
    RAPPORT FRA 

IDRETTSMERKEUTVALGET   
           2009 

  
  
Idrettsmerkeutvalget 2009 har bestått av :   Inger Midtun 

 Ellinor Vik  
 Tove Svendsen 
 Anne.B. Søvik. 

 
 
BFG 
 
Det har vært 6 merkeprøver på Fana Stadion i 2009, 3 om våren og 3 om høsten. 
I vår var det utholdenhetsprøve ( gang/ sykkel ) fra Fana Kirke, 
i høst startet de ved Fana Stadion. 
  
Fra Gneist var det 8 som tok merket, 3 flere enn året før, 
4 kvinner og 4 menn. 
  
Tor Pettersen skal ha merke/ utmerkelse: Veteranstjerne i gull. 
VI GRATULERER. 
  
For Idrettsmerkeutvalget 
  
Anne Berit Søvik. 
  
Søreide, februar 2010. 
  
  
  
                 . 
 



 
 
 
 

ÅRSBERETNING 
ORINETERINGSGRPPEN 

2009 
 
 

 
Styret. 
Leder     Arne Wilhelm Knudsen 
Oppmann/påmelder    Ove Dyrstad 
Kasserer     Bjørn Inge Skage 
Styremedlem    Bjørn Bjørgaas 
Styrmedlem    Marit Nipen 
 
Orienteringsgruppen består av 70 aktive og konkurrerende medlemmer i aldersgruppen 9 til 
79 år. Vi deler våre aktiviteter og treninger inn mot følgende målgrupper. 
N- løpere er nybegynnere som har mindre enn et års erfaring med orientering.  
C-løpere er løpere med mer enn et års erfaring. 
B-løpere er løpere som konkurrerer i ordinære rankingklasser. 
A-løpere er erfarne løpere som konkurrerer på høyere nivå. 
 
Aktiviteten i 2009 har vært svært god. Medlemstallet i o-gruppen er økende. Flere av 
rekruttene fra nybegynnerkursene har fortsatt med orientering. De har vært ivrige på trening 
og i deltakelse på løp. De blir lagt merke til i kretsen med gode resultater i N-løpene. Det er 
ikke bare barna som løper, men foreldrene blir mer og mer aktive. Flere er med på trening og 
på løp.  
 
Trening 
I den viktigste treningsperioden som strekker seg fra november til april har det vært arrangert 
ukentlige treninger etter følgende mønster. 
Tirsdager, N- trening på Liland skole tilpasset nybegynnere, men også mange erfarne løpere 
har deltatt på disse terningene. Skolegårdsorientering og gymsalorientering av vært 
gjennomgangstema. I gjennomsnitt har det vært ca 25-35 deltakere. 
Torsdager, C-B trening med fokus på ulike orienteringstekniske ferdigheter. 
Kurveorientering, veivalgsorientering, etc. Det har også vært variert med sykkelorientering. 
Fredager, A-trening intervall. Bakkeintervaller tidlig vinter og flate intervaller sen vinter og 
vår. 
Lørdager, B-A trening i samarbeid med andre klubber i orienteringskretsen. Fokus på ulik 
orienteringstekniske ferdigheter. 



 
 
Konkurranser 
Medlemmene har deltatt på en lang rekke lokale, nasjonale og internasjonale løp. 
Den lokale Nattcupen, Sprintcupen, Pokalkampen og diverse Kretsløp og distriktsløp. 
Nordjysk 2-dagers. 25 løpere dro til Danmark i mars. 
20 deltakere dro til Skotsk 6 dagers i august.  
http://www.hovedlopet2009.no/Snorre, Eirik, Vegard og Henrik representerte Gneist i årets 
O-landsleir på Konnerud ved Drammen. (uoffisielt norgesmesterskap for ungdommer). 
 
Arrangementer 
Bergensnatten på Liland i mars. Nattstafett med GPS- tracking (Vi kunne følge løperne i 
skogen på storskjem i klubbhuset.) (Ikke arrangert av oss!) 
Ytrebygda rundt, fellesstartløp på Liland i februar. 
Sykkelorienteringsløp ble arrangert på Sandsli i mai. på Ytrebygda skole i august. Over 50 
deltakere på det meste. Dette er en variant som vi tror har en fremtid. 
Kretsmesterskap på vårt nye kart på Bulko på Voss i Juni. 
Pokalkampløp med 200 deltakere på Milde i juni 
Bedriftsløp på Liland i april, samt på Fanafjell i september. Ca 400 deltakere på hvert løp. 
Treningssamling  
 
Sosiale arrangementer for medlemmene 
Hageorientering på Milde på vårparten. 
Klubbløp med grilling i Kvalesund i sommer 
Klubbmesterskap på Liland i høst. 
 
Rekruttering 
Gildesprinten. Marit Nipen og Bjørn Bjørgaas har arrangert en lang rekke Gildesprint 
rekrutteringsløp på mange ulike skoler i vårt nærområde. Mange hundre barn har deltatt på 
arrangementene. 
 
Utstyr 
Dagens orienteringsløp avvikles ved hjelp av mye elektronisk utstyr. Vi eier i dag nok utstyr 
til avvikling av små og mellomstore arrangement.  
Gruppen har ingen fast materialforvalter og utstyret er pr 31/12-09 fordelt slik: 
 
• Magne Knudsen: Bærbar PC-er ,HP 959 skriver med driver / nettverkskort  
• Arne Wilhelm Knudsen/Bjørn Inge Skage: MTR3 (Mini Time Recorder) / poster / 

elektroniske postbukker (2 start, 2 mål, 50 forskjellige postenheter (elektroniske montert 
på aluminiumsbukker)/ lagstelt /skilt / staur 

• Marit Nipen: Løpsdrakter, sveisemaskin for plastmapper, nøkkel til klubbhuset 
• Bjørn-Inge Skage: Nøkkel til klubbhuset / løypepåtrykker. 
• Jørn Woldsdal: / O-CAD program / programvare e-Timing/ nøkkel til klubbhuset 
• Klubbhuset på Liland: Stort Partytelt/ løypepåtrykker / kart / startseil 



 
Turorientering 
Vi har også i år arrangert turorienteringspakker fra Hjellestad/Arboretet, Lønningen og 
Fanafjellet (Fanaseter). Utsalgssteder har vært Bergen Turlag, G-sport i Lagunen, Fossen 
Sport i Blomsterdalen, Haavardstun Elektriske, Blondehuset i Arboretet og Klubbhuset.  
 
Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på kr: - 53.334,- 
Vi hadde budsjettert med at regnskapet skulle gå i balanse.  Årsaken til underskuddet er kjøp 
av data og arrangementsutstyr ca. kr. 20.000, Oppbygging av lagerbeholdning klubbdrakter 
løperbrikker, ca kr. 17.000. Dårligere deltakelse på bedriftsløp enn budsjettert utgjør tapte 
startkontingenter ca. kr. 8000,- 
Større utgifter til startkontingenter for egne løpere utgjør ca. kr. 8000,- 
Medlemmene har selvbetalt halvparten av startkontingenten. 
 
 
Bergen 05.03.2010 
 
Arne Wilhelm Knudsen 
Styreleder 

 
 

 



ÅRSMELDING FOR 
VOLLEYBALLGRUPPEN 

2009 
 
 

Styret 
Leder     Tore Vågenes 
Styremedlem    Vibecke Rye 
Styremedlem    Geir Kjosås 
Styremedlem    Ole Døsvik 
 
Generelt 
Gruppens medlemstall:77   
 
Trenere 
Dag Vollen                         Jenter U19 
Tore Vågenes                     Jenter U19 
Per Erik Härdig  Jenter U17/19 
Stein Ivan Sørestrand             Jenter U17/19 
Jarle Brekke   Jenter U12/14  
Arvid Alme   Jenter U12/14 
 
Medlemmer 
Volleyballgruppen har bestått av ca 80 spillere fr 12 år og oppover. 
Det har vært en positiv tilvekst av spillere i alle aldersgrupper. Nytt i høst sesongen 2009 var 
at det kom nye damespillere og mix spillere. Dette har ført til at det er for mange spillere i 
forholdet til antall trenere. 
 
Sesongen 
Nytt styre kom på plass sommeren 2009 etter at det gamle styret opphørte å fungere. 
 
Det har vært avholdt 3 styremøter høsten 2009. Det har vært til dels stor arbeidsbelastning og 
for få styremedlemmer. Styret mener økonomien er i ferd med å bli stabil og har arbeidet med 
flere viktige saker. 
Grunnet flytting trakk styrets formann Tore Vågenes trakk seg som formann 31.12.2009. 
Styret har denne sesongen ikke hatt representanter i HVBK eller andre organer. Samarbeidet 
med HVBK har fungert bra. 
 
Volleyballgruppen har fortsatt tilvekst/utskifting av spillere i alle aldersgrupper.  
Høst sesongen 2009 har klubben stilt lag i Mix, Jenter 19/17/16/14/12. I noen klasser som 
U19, U16 og U14 har klubben i noen turneringer stilt med 2 lag i hver klasse. Nytt av 
sesongen er at det er kommet et lag med dame spillere født 1990-1992 samt at lag med Norsk-
Tamilske damespillere.  
 
Flere av klubbens spillere er på et høyt nivå og 3 av klubbens spillere har deltatt på 
landslagssamlinger. 
 
 



Resultater 2009-2010           
I høst sesongen 2009 har lagene ikke deltatt i andre turneringer enn de ordinære seriehelgene. 
Alle lagene har vist gode resulter så langt.  
Lagets gode resultater er kommet på tross av at volleyball gruppen nesten er fortrengt fra 
klubbens hovedhall. Høsten 2009 har volleyballen trent i Sandslihallen, Fyllingsdalen 
Idrettshall, Apeltunhallen, Rådalslia Skole og Søreide Skole. 
Antall spillere satt opp mot antall trenere er kommet til et kritisk punkt og flere trenere må inn 
for å avlaste.  Vi har avvist mange spillere spesielt blant de yngste da vi ikke har hatt trener 
kapasitet.  Faktisk har gruppen vært i den unike situasjonen at vi har hatt tilstrekkelig hall tid 
men har ikke nok trenere til å ta i mot spillere. 
        
Økonomi 
Økonomien er i positiv utvikling. 
Klubben har hatt 3 dugnader høsten 2009 som alle har bidratt positivt til klubbklassen. 

• Arrangør av Damer 3. divisjon  
• Seriehelg 5-6 desember  
• Varetelling Rimi Steinsvik 

Gruppens regnskap viser et overskudd på nok 23.838,- ved årets slutt. 
 
Nye drakter er anskaffet gjennom Adidas gjennom G-sport. 
Klubb kontingent ble vedtatt øket til Kr 1100,- pr spiller. 
 
Avslutning  
Styret mener klubben har hatt en positiv utvikling. Antallet spillere forventes å øke til ca 90 
aktive spillere denne sesongen.  
 
 
 
Dubai, 15.02,2010 
 
 
For styret i volleyballgruppen 
 
Tore Vågenes 



ÅRSMELDING  
KLATREGRUPPEN 

2009 
 
 
Styret: 
Leder     Endre Lie 
Styremedlem    Karsten Lie Skadal 
Styremedlem    Kristian Sætre  
 
Medlemmer: 
Antall 20 
 
Målsetting: 
Klatregruppens mål er å etablere et aktivt klatremiljø i Ytrebygda bydel der Gneist blir det 
samlende element i aktiviteten. Vi ønsker å utvikle klatretilbudet med vekt på sikkerhet og 
positive opplevelser både på trening innendørs og fjell/klippeklatring ute. Ut fra dette prøver 
vi å arrangere årlig klatrekurs som rekrutterings- og opplæringsmiddel. Vi ønsker å utdanne 
egne instruktører ved å la medlemmer delta på instruktørkurs i regi av Norges klatreforbund. 
 
Aktiviteter: 
Det har vært et stabilt i antall medlemmer i gruppen i år, og medlemmene har vært aktive og 
utviklet egne ferdigheter.  
Det ble arrangert klatrekurs i januar/februar med 6 deltagere. 
Kurset gikk over 5 kvelder, en teorikveld og 4 kvelder med praktiske klatre- og 
sikkerhetsøvelser, og ble avsluttet med individuelle besøk i klatreveggen i Bergenshallen eller 
Fantoft idrettshall der deltagerne kunne ta Brattkort. Kurset må betegnes som vellykket. Etter 
endt kurs har flere av deltagerne fortsatt aktivt med innendørs klatring. 
 
Gruppen med funksjonshemmede barn og deres foreldre/foresatte (prosjekt 901) møtes 
jevnlig i Sandslihallen onsdager og har godt utbytte av treningen. 
 
Klatreveggen/buldreveggen i Sandslihallen: 
Det er jevnlig treningsaktivitet i klatreveggen og buldreveggen. Flere av medlemmene trener 
også i Fantoft idrettshall og i Bergenshallen. Vi ønsker oss fremdeles et nytt 
vekttreningsapparat i tilfluktsrommet for å komplettere det som alt finnes og for å dekke 
styrketrening for alle muskelgrupper. 
Flere av gruppene i Gneist bruker buldreveggen til sine treninger og Skranevatnet skole 
bruker buldreveggen i undervisning i kroppsøving. Flere skoler ønsker å bruke veggen som en 
del av kroppsøvingsundervisningen. 
Vi ser fram til utvidelse av Sandslihallen. Med klatretårn på tegningen blir det en klar 
kvalitetsforbedring for treningsmulighetene og vi kan da forvente betydelig vekst i 
medlemstallet og øket aktivitet. 
 



 
Utstyr:  
To av tauene i Sandslihallen ble skiftet januar 2009. I tillegg til tau er der nå 8 klatreseler, 3 
stk taubrems m/skrukarabin og 10 doble slynger (båndslynger m/ to karabiner) i 
Sandslihallen. 
 
Økonomi; 
Gruppens regnskap viser et overskudd på nok 34.570,- ved årets slutt. 
 
Planer for 2010: 
Det vil bli satt i gang nytt klatrekurs i januar. Vi prøver også i år å gjennomføre utendørs 
klatresamling for klatregruppen til våren. 
 
Appendix: 
Klatregruppen vil takke vaktene i Sandslihallen for godt samarbeid og hyggelig service i året 
som gikk. 
 
 
Blomsterdalen 01.02.10 
 
Endre Lie (s.) 



ÅRSMELDING  
VI GÅR GRUPPEN 

2009 
 
Ledet av: 
 
Ingunn Berge 
Siren Hopland 
Gro Fauske 
Siri Aadland 
 
Vi går – gruppen har holdt på i snart 3 år nå. 
Vi har fast møtetid tirsdager fra 18.30 -20.00. 
I høst har vi vært en ganske stabil gjeng på ca 10-15 personer. 
 
Hvor vi har gått har vært avhengi av årstiden. 
Den mørkeste tiden har vi stort sett holdt oss på gang stier med lys. 
I overgangsperioder har vi benyttet oss av grusveier som Hordnesskogen, Arboretet, 
Stendafjellet. 
Så fort lysforholdene har tillatt det, har vi gått ut i skog og mark. 
Dette året har vi lagt opp til noen ekstra turer uten om tirsdager. 
Fredag 17. april var vi på Livarden, fredag 5. juni var vi på Ulrikken, og lørdag 24. oktober 
gikk turen til Austefjellet. 
Dette var vellykkete tiltak! 
Ved slutt sommer og jul har vi markert det med litt ekstra. 
Før sommerferien hadde vi avslutning på Fana fjellet, med frukt. Til jul hadde vi en koselig 
stund på Gneist huset, med gløgg etc. 
 
Vi ser på vi går- gruppen som et vellykket tiltak. Det er en positiv og glad gjeng, som møtes 
på tirsdager, uansett vær og vind. 
 
For Vi går – gruppen 
 
Siri Aadland 
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