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Medlemsbrev Gneist håndball april 2020 
Sesongslutt og Covid-19 
Sesongen 2019/2020 tok en brå og uventet 

slutt. Nå har vi fokus på folkehelse i det store 

bildet og at vi snart må komme i gang med 

aktivitet igjen i det litt mindre bildet. 

Håndballgruppen ønsker så snart som mulig å 

starte aktivitetene sine opp igjen, men vi er 

avhengig av at Bergen Kommune åpner 

Sandslihallen og evt skolenes gymsaler. 

Arbeidet med å utarbeide prosedyrer for 

aktivitet basert på overholdelse av smittevern-

reglene er påstartet – men vi er ikke enda klare 

med en endelig løsning. Vi håper dette er på 

plass innen at Bergen Kommune åpner hallen 

og gymsalene. 

En litt overraskende effekt av Covid-19 er at 

alle møter blir avholdt elektronisk - og det 

virker – vi opplever større deltagelse og større 

engasjement. Basert på dette tror vi at de 

fleste møter fremover blir avholdt på samme 

måte. 

Neste sesong 
Håndballsesongen går av historiske grunner fra 

mai til april. Håndballstyret og klubbens 

sportslige apparat arbeider fortløpende med å 

planlegge kommende sesong. Vi engasjerer 

trenere, arbeider med påmelding til seriespill 

og dommere og annen aktivitet. En ting vi har 

jobbet mye med er å etablere et sportslig 

samarbeide på jentesiden som inkluderer 

omliggende klubber som Bønes, Bjarg og Fana. 

Samarbeidet gjelder fra alders-klassen 17 år og 

oppover og vil over tid gi et godt sportslig 

tilbud til alle de gode utøverne som kommer 

opp i denne aldersklassen de kommende 

årene. Vi legger stor vekt på at tilbudet skal 

være givende både for bredde- og 

topputøvere. 

Økonomi 
Håndballgruppen har ikke særlig handlings-

rom. Vi lever på mange måter fra hånd til munn 

og rammes sterkt av de endringene som Covid-

19 innebærer. Både direkte og indirekte 

forsøker vi å påvirke de som bestemmer slik at 

vi får erstatning også for frivilligheten – 

representert ved salg av vafler og annen 

aktivitet som de foresatte bidrar med – det kan 

virke som at opinionen har adoptert våre 

synspunkter. Inntil videre vil vi ikke vurdere 

endringer av treningsavgifter som følge av 

pålagt redusert aktivitet. Klubben var i vinter 

en av flere som stod for å få reduserte 

kostnader for aktiviteten, og vi kan nå heldigvis 

bekrefte at vi har fått våre første seire – 

påmeldingskostnadene har gått ned noe, ikke 

nok, men det er en start. Men endringen er 

uansett markert nok til at vi melder på lag til 

det ordinære seriespillet for kommende 

sesong. 

Tilrettelagt aktivitet (HU-lag) 
De siste årene har Gneist håndball hatt et lag 

for utøvere med fysiske og psykiske 

utfordringer. Laget består av omtrent 10 

utøvere, men har plass til flere. Laget trener 

fast en kveld hver uke. Skulle noen av dere 

kjenne til noen som trenger dette tilbudet – ta 

kontakt. 

Deltagelse og foreldrebidrag 
Gneist håndball går ikke rundt uten at dere 

foresatte bidrar. Vi oppfordrer nå til at flere 

melder seg til tjeneste og tar mindre oppgaver 

som i sum gir store resultater for fellesskapet. 

Arrangementsutvalg 

Håndballgruppen har over lang tid ønsket å få 

på plass et arrangementsutvalg på 3-4 

personer som kan ta ansvar for at 

helgearrangementene våre blir gjennomført 

på en planmessig og fin måte. Det vil bli gitt 

god opplæring, og oppgaven vil i liten grad 

medføre deltagelse i arrangementene. 

Barneutvalget 

Håndballgruppen har sitt eget barneutvalg 

som forvalter aktiviteten for barn mellom 6 og 

11 år. Utvalget trenger nye medlemmer.  

Oppgavene er særlig rettet inn mot å finne 



 

trenere for nye lag hvert år i 6 års alder – samt 

å koordinere 1 – 3 minihåndball 

arrangementer i Sandslihallen pr sesong – igjen 

ikke deltagelse, primært forberedelse. 

Opplæring og innføring i arbeidsoppgavene vil 

bli gitt. 

Driftsutvalg Gneist Arena 

Klubben er i ferd med å realisere en egen 

arena. Dette vil kreve mye av klubben – 

håndballgruppen trenger en person om 

brenner for å tilrettelegge for dette. 

Driftsutvalget vil ha medlemmer fra alle 

relevante grupper i idrettslaget og mandatet 

skal være å utarbeide en bærekraftig 

driftsmodell for Gneist Arena. 

Håndballstyret 

Håndballstyret består av inntil 9 medlemmer 

og mangler i år ett medlem – gjerne en kvinne 

fordi kvinner er flinke, men også for å sikre 

kjønnsbalansen. 

 

Vi ser frem til å se deg i en hall i nær fremtid! 

Spørsmål og innspill generelt? 

Om barneutvalget 

handball@gneist.no  

 

Om HU-lag eller utøvere til dette 

Olav.skjervheim@gmail.com 

Om arrangementsutvalg, driftsutvalget til 

Gneist arena eller medlemmer til styret 

Styreleder.gneist.handball@gmail.com 

 

 

Med vennlig hilsen 

Gneist Håndball 

v/styrets leder 

Olav Skjervheim 
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