
 

 

Årsberetning fra styret i Grønnåsen IL – 2017 

1. Styret har i perioden bestått av: 

 

Leder:      Tor-Jørgen Johnsen 

Nestleder:     Julia Thue Sværen 

Økonomiansvarlig:    Siw Selnes 

Sekretær:    Heidi Holm 

Styremedlem, leder fotball:   Tron E. Enger 

Styremedlem, leder volleyball: Werner Skaue 

Styremedlem, leder idrettsskole:  Linda Baalmann 

Styremedlem, sponsor:  Marius Elsbak 

Styremedlem:               Tone Stensland  

 

Vara medlem:    Lars Harald Christensen  

 

2. Medlemstall for hele Grønnåsen Idrettslag  

 

Antall registrerte medlemmer: 220 

 

Antall aktive spillere: 195 

 

Gutt 6-12 år:    94 Piker 6-12 år:  68 Gutt 13-19 år:  13 Pike 13-19 år: 20 

 

3. Aktiviteter, deltakelse på kurs og representasjoner i 2017: 

Flere av styrets medlemmer har deltatt på kurs og møter i regi av Nordland 

Idrettskrets. Verdt å nevne er: 

- Årsmøtet til Nordland Idrettskrets.  

- Temakvelder knyttet til «Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021» i regi av  

Bodø kommune.  

Flere trenere har også deltatt på ulike kurs og GIL har vært representert på ulike 

temamøter i regi av kretsen.  

4. Styrets arbeid i 2017 - oppsummert:  

Styret har gjennomført 6 styremøter i løpet av 2017. Styret har gjennom året behandlet 

i alt 49 saker, mange av disse har vært av organisatorisk art da styret i stor grad har 

bestått av nye medlemmer. Andre saker vi har jobbet med i 2017: 

 

- Videreutviklet samarbeidet med Grønnåsen skole. 

- Gjennomført aktivitetsdag for alle de nye 1.klassingene. 

- Fått på plass ett fullstendig politiattest register.   

- Jobbet med sponsoravtaler.  

- Jobbet med hjemmesiden.  

- Levert innspill til Bodø Idrettsråd og Bodø kommune knyttet til «Plan for idrett og 

friluftsliv 2018-2021». 



 

 

 

5. Anlegg/materiell 

Sandvolley anlegg ved Tusseladden barnehage ble ferdigstilt og sommeren 2017 ble 

det arrangert Norges tour i volleyball der. Volleyball mottok også midler til utstyrs 

bod som skal bygges ved siden av banen i 2018. 

 

På dugnad har håndballgruppa merket opp og etablert en utendørs håndballbane på 

nedsiden av skolen.  

 

Styret har jobbet med videreutvikling av treningsanlegg i form av planlegging av 

tribune og ballfangernett. Gjennomført møter med Bodø kommune ved teknisk 

avdeling. Denne prosessen vil fortsette i 2018.  

 

GIL har sendt innspill til Bodø Idrettsråd og Bodø kommune knyttet til «Plan for idrett 

og friluftsliv 2018-2021» der vi har belyst manglende og liten tilgang på treningstimer 

og behovet for en flerbrukshall på Grønnåsen.  

 

Vi har jobbet med systematisering av innkjøp til klubben og sponsorpakken. Dette har 

resultert i en flott bonus for 2018.  

 

6. Sponsorer 

Det har siden oppstart av klubben vært lagt vekt på at det ikke skal være dyrt å være 

medlem i GIL, og delta på klubbens aktiviteter. Driften av GIL krever at vi til enhver 

tid sørger for å skaffe inntekter til klubben.  

 

For den totale driften er våre sponsorer og samarbeidspartnere veldig viktige. I 2018 

har GIL to hovedsponsorer. I tillegg til hovedlaget har flere av våre lag i fotball og 

volleyball sine ”lokale” sponsorer. Alle slike avtaler er godkjent av klubbens styre.  

 

Pr. i dag har GIL følgende sponsorer og samarbeidspartnere: 

Hovedsponsor:       Bodø Energi 

          Coop Nordland 

 

Samarbeidspartnere:  Sport 1 Bodø  

                                    

 

GIL har avtale med Scantrade/Umbro for kjøp av idrettsmateriell til lag og spillere.  

Dette skal kjøpes hos Sport 1 Bodø og være av merket Umbro.  

 

Vi retter en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            Styret i Grønnåsen IL  
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7. Gruppeårsmeldinger  

 

Fotballgruppa 

 

Info fra fotballgruppa:  

Fotballgruppen har hatt et skifte av leder dette året, hvor Ørjan Eilertsen gikk av i 

forkant av årsmøtet, og Tron E. Enger tredde inn i rollen.  

 

Grønnåsen Fotball deltok i 8 forskjellige aldersklasser i seriespill, og var ivrige 

deltakere i turneringer rundt om i kretsen, både i Bodø og ute i distriktene. Det har 

vært litt over 100 spillere knyttet til lagene våre i sesongen 2017.  

 

Sesongen 2017 ble i Nordland Fotballkrets gjennomført som en pilot, hvor vi er én av 

fire fotballkretser, som tester ut en annen inndeling på spillformer. Stort sett positive 

tilbakemeldinger i kretsen på dette.  

6-7 år – 3er fotball, 8-9 år – 5er fotball, 10-11 år – 7er fotball, 12-13 år – 9er fotball. 

 

Rekruttering og frafall: 

Normalt har Grønnåsen fotball rekruttert til oppstart av fotball ved skolestart, men i og 

med at andre klubber i byen har vært hissige med å rekruttere, følte vi oss tvunget til å 

starte rekrutteringen tidligere hos oss også. Vi arrangerte dermed oppstartstrening med 

foreldremøte 20. april, i håp om å få startet både gutte- og jentelag. Vi klarte å få på 

plass et guttelag, hvor de interesserte jentene ble med. Etter hvert falt jentene fra, og vi 

gjorde et forsøk i høst på å starte et eget jentelag, men laber interesse gjorde det 

vanskelig.  

 

En del frafall har det vært på ulike lag, og naturlig nok er det mest frafall på de yngste 

lagene som gjerne prøver ut fotballen som arena. Ved utgangen av året hadde vi 93 

spillere tilknyttet lagene våre. Det vi merket mest var at vi har to lag som har lagt ned 

sin virksomhet i Grønnåsen IL.  

 

På Jenter 2005 var det såpass mange av jentene som ikke ønsket å fortsette med 

fotballen etter sesongen, at dette laget ble lagt ned. Ulike løsninger ble skissert, og 5 

av jentene fortsatte med fotballen i Grand, i henhold til samarbeidsavtale som 

foreligger.  

 

Gutter 2004 sto uten trenere etter sesongen, og etter ønske fra foreldregruppen jobbet 

man frem en felles løsning for disse spillerne som da bestod av 13 spillere, og som 

ville hatt problemer med 11er fotball med det antallet. Ulike løsninger ble lagt på 

bordet, og det endte med at alle spillerne ble med på lasset og det ble meldt overgang 

til Grand.  

 

Det vil si at vi nå går inn i ny sesong uten lag i ungdomsfotballen (13-19år). 



 

 

 

Diverse:  

Nye draktsett ble tatt i bruk denne sesongen, med hovedsponsorer Coop 

Nordland og Bodø Energi. Det har også blitt satt i gang et arbeid med revidering av 

Grønnåsen Fotballs Sportsplan, som nå sees på som noe mangelfull og gammel, hvor 

den f.eks ikke tar hensyn til nye spillformer som vi har nå, i tillegg til at den ikke tar 

for seg en del problemstillinger som man har sett siste året, hvor den kunne vært mer 

tydelig og veiledende. Dette arbeidet jobbes videre med i 2018. 

 

Treningssituasjonen er ikke ideell for klubben, men lite treningstid tilgjengelig, 

spesielt på vinterhalvåret. Antall treningstimer har ikke alltid stemt med ønsket 

aktivitetsnivå for lagene våre. Dette løste seg etter hvert, ved at vi fikk tilført noe mer 

tid utover høsten. Vi har også såpass stor andel av yngre lag, som ikke nødvendigvis 

ønsker flere økter i uken. Dette har løst seg greit dette året.  

 

Målsetninger for 2018:  

• Få en velfungerende fotballgruppe, med gode rutiner for drift, og ansvar for 

lagledere og trenere.  

• Oppstart av jente og guttelag for skolestartere (2012-modeller)  

• Ferdigstille Grønnåsen Fotballs Sportsplan  

• Hindre frafall i lagene, og kunne stille lag i ungdomsfotballen (13 år) på jente og 

guttesiden – sesongen 2019.  

 

Tron E. Enger  

Leder  

Grønnåsen Fotball 

 

 

Håndball 

Håndballavdelingen bestod i 2017 av to grupper: 

Gutter født 2009, med 12 spillere fra Grønnåsen skole. Disse deltok på to turneringer i 

2017. En turnering i Mørkvedhallen i mars og en på Tverlandet i desember. 

 

Gutter født 2006 med 24 spillere fra Grønnåsen, Bodøsjøen, Alstad, Støver og 

Mørkvedmarka skole. Disse deltok på 3 turneringer i 2017. En turnering i 

Mørkvedhallen i mars, Havørn cup i Bodø Spektrum i mai og Havmannen Cup på Mo 

i september. I tillegg har de spilt seriespill hvor vi i 2017 har hatt 3 lag påmeldt i G11 

serien.  

Tone Stensland 

Leder 

Grønnåsen Håndball  

 

 

 



 

 

Volleyball  

 

             Jenter 2002 og 2003 

Dette året har spillergruppa bestått av ca. 20 jenter. Denne aldersgruppa samarbeider 

med Bodø Volley og det har vært gjensidig gevinst med dette samarbeidet. Uten 

samarbeidet hadde ikke Bodø Volley klart å stille lag i U17 denne høsten. 

Våren 2017 dro 10 GIL-jenter og 2 Bodø Volley-jenter til NM U15 hvor de tok sølv. 

Dette er første gang at et U15-lag fra Bodø har spilt NM finale, så det må vi tillate oss 

å skryte av. I tillegg tok jentene førsteplass i serien. 

Innendørsaktiviteten fortsette for fullt og planen er å fortsette å trene godt.  

            Trener for dette laget er Werner Skaue.  

 

Jenter 2005 og 2006 

Denne gruppa er i startfasen og har ikke deltatt på turneringer så langt, men vil gjøre  

det i 2018. Der er ca. 12 jenter på denne gruppa som trenes av Erik Baalman og Siw 

Selnes. 

Werner Skaue 

Leder  

Grønnåsen Volleyball  

 

Idrettskolen 

            Idrettskolen startet opp med tre grupper. En gruppe for hver klasse, 1 A, 1 B og 1 C.  

            1 B  og 1 C slo seg tidlig sammen og har hatt idrettsskole i gymsalen i tillegg til 

svømming på onsdager i bassenget på Hunstad ungdomsskole. 1 A har hatt 

idrettsskole i gymsalen. Totalt har mellom 15-20 barn deltatt i løpet av året.  

 

Linda Baalmann 

Leder  

Grønnåsen Idrettsskole  


