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Innledning 
Det har vist seg vanskelig å samle de foresatte til utøverne våre til foreldremøter eller lignende 

aktiviteter, og ofte møtes vi hastig i Sandslihallen i forbindelse med kamp eller trening uten at vi tar oss 

tid til å prate – gjerne på grunn av en travel hverdag. 

Som et alternativ ønsker Styret og klubbens sportslige ledelse derfor å orientere skriftlig om de 

aktiviteter som utøves i det daglige. 

Vi håper at vi gjennom dette kan øke kunnskapen, interessen og kanskje også forståelsen for det 

betydelige frivillige arbeidet som legges ned for å tilby utøverne meningsfylte aktiviteter – og ikke minst 

at vi gjennom dette får frem hvor viktig DITT bidrag er. 

Hva er håndballgruppen i Gneist 
Håndballgruppen i Gneist består av 35 ulike treningsgrupper og har påmeldt ca 140 lag i serien gjennom 

en sesong. Selv om det ikke finnes rangeringer så er nok vi en av de fem største håndballgruppene i 

Norge. Nytt av året er også at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og har etablert et «Gull-lag» som er et 

tilbud til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. 

Hovedaktiviteten vår er lokalisert i Sandslihallen – men for de yngste lagene starter aktiviteten lokalt i 

gymsalene på Aurdalslia, Liland, Hjellestad og Ytrebygda skoler. 

Styret i håndballgruppen 
Styret velges på årsmøtet og skal bestå av inntil 9 medlemmer men vi har kun 7 pr nå. Styret kan 

kompletteres med ytterligere 2 medlemmer gjennom året så om det er noen der ute som kjenner at de 

vil bidra så er de hjertelig velkommen. Vi ønsker å bedre kjønnsbalansen så kvinner er spesielt 

velkommen. Styret møtes 9-10 ganger i året. 

For styret er det viktig å representere helheten i håndballgruppen, og det har vært vektlagt å fokusere 

mye på å bygge opp rammer rundt virksomheten. Dette leder til at arbeidet over tid går lettere fordi 

tilsvarende oppgaver er gjort før- og de er dokumentert og da finnes det erfaringer som man kan bygge 

på. 

Styret består nå av, Olav Skjervheim Styrets leder, Knut Müller Nestleder, Preben Heggstad, Espen 

Ingebrigtsen, Harald Grimelund, Tom Gullachsen og Veslemøy Hatlevik. 

Vi har vektlagt at det skal være representanter fra Hjellestad, Flesland/Liland, Sandsli, Aurdalslia og 

Steinsvik. Videre at flere lagsgrupperinger skal være representert – nå er J2003, J2004, J2005, J2007 og 

J2009 representert i styret. I tillegg er det to styremedlemmer uten tilknytning til noen grupper – 

hverken Olav eller Harald har lenger barn som spiller håndball i klubben. 



Hovedoppgavene til styret er å forestå driften av håndballgruppens aktiviteter som ikke utøves i trening 

og kamp. Primært gjelder dette organisering, økonomi, arrangementer og sikre rammevilkårene i et mer 

langsiktig perspektiv. 

Der det er nødvendig trekker også styret på de ansatte ressursene på klubbkontoret på Liland, men 

håndballgruppen har ingen ansatte administrative ressurser – aktiviteten skjer på dugnad. 

Sportslig utvalg 
Klubbens sportslige utvikling styres av sportslig utvalg. Rammeverket for dette arbeidet er den sportslige 

rammeplanen som er et omfattende dokument som synliggjør og setter i kontekst det arbeidet som er 

forventet gjort på alle plan.  

Utvalget besitter både sportslig og administrativ kompetanse og er i all hovedsak sammensatt av frivillige 

som arbeider på dugnad. Sportslig Leder er Torbjørn Lussand, Sportssjef for jenteaktivitetene er Morten 

Haugstvedt, Sportssjef for gutteaktivitetene er Torbjørn Iversen, Utdanningsansvarlig og ansvarlig for 

etablering av nye lag er Lisbeth Sandtorv, ansvarlig for barnehåndballen er Iván Brox, Harald Grimelund 

er styrets representant og videre sitter Frank Bjørndal i utvalget – Frank er en nestor i Gneist Håndball og 

sitter også i Styret i Norges Håndballforbund sentralt. 

Sportslig utvalg skal bidra til å kvalitetssikre den sportslige aktiviteten fra dag til dag, og herunder å være 

til støtte og hjelp for trenere. Foran hver sesong er det et betydelig puslespill der treningstider skal 

fordeles og trenere skal skaffes. 

Videre jobbes det kontinuerlig med å utvikle trenerne våre og utdanne dem gjennom interne tiltak og 

gjennom å sende dem på kurs i forbundets regi.  

I tillegg til dette har spesielt sportssjefene et øye til utøverne på tvers av alle lag. 

Barneutvalget 
Barneutvalget i Gneist ble etablert for noen år tilbake med sikte på at en egen gruppe skal ha fokus på 

utøverne fra de starter rundt 6 års alder til de skal spille i 12 års serien der man får den første 

introduksjonen til alvor i form av at det er først da det settes opp tabeller og til en viss grad er 

resultatfokusert. 

Dette utvalget har nå kun 2 operative medlemmer i form av lederen Iván Brox og medlem Shagun Bhatia 

slik at for inneværende sesong inngår Barneutvalgets arbeid i Sportslig utvalg. Men det er viktig for oss å 

få inn flere ressurser i dette utvalget – og da tenker vi først og fremst på interesserte foreldre da 

arbeidet ikke så mye er av sportslig karakter, men mer bistand til å organisere aktivitetene. 

Trenerne 
Klubben har nærmere 100 trenere som har roller inn mot ulike treningsgrupper i Gneist. Uten dem 

hadde vi vært sjanseløse til å skape et attraktivt sportslig tilbud. Dette er trenere på mange ulike nivå – 

men felles for dem alle sammen er en sterk vilje til å gi av seg selv for at utøverne skal lykkes på sitt nivå.  

Slik vi nå er organisert er det mange som utøver dugnad, men for trenere som trener lag fra og med 12 

års alder gis det en forhåndsbestemt beskjeden økonomisk kompensasjon. Noen få trenere har et større 

engasjement med klubben. For trenere for lagene under 12 år som trener egne barn betales det ikke 

kompensasjon direkte men vi holder blant annet trenerne med nødvendig utstyr. 



Foreldrekontaktene 
Alle lag har minst en foreldrekontakt som bistår med smått og stort i skjæringspunktet mellom foreldre 

og trenere, og mellom foreldre og styret eller sportslig utvalg samt barneutvalget. 

Den åpenbart mest vesentlige oppgaven er å organisere arrangementsdugnader som gruppene blir 

pålagt. 

Håndballgruppen er evig takknemlig for den innsatsen som foreldrekontaktene legger ned for å sikre at 

aktivitetene går sin gang. 

Foreldre og foresatte 
Foreldre og foresatte er helt nødvendige deltagere i aktiviteten som Håndballgruppen utøver. Dere heier 

på egne og andres barn i kamp og gjerne på trening og sørger for at logistikken går opp i hverdagen. Dere 

tar deres dugnader i forbindelse med kamper, noen har flere roller og er trenere eller foreldrekontakter 

også – men dere er altså helt nødvendige deltagere som sikrer at den daglige aktiviteten går rundt – og vi 

er dere evig takknemlige. 

Utøveren 
Det er for utøveren alle disse menneskene gjør sin innsats, og på hver sin måte tilrettelegger for mest 

mulig mestring og moro i trening og kamp. Målet er først og fremst at det skal være trivelig å være 

håndballspiller i Gneist. 

Målet vårt er videre å gi deg en best mulig utvikling og at du skal være med lengst mulig. 

Litt om organisering 
Den enkelte foresatte kan påvirke hverdagen ved deltagelse i de demokratiske prosessene i klubben, og 

det er høy takhøyde for å diskutere og argumentere for egne synspunkter. 

Av erfaring fra noen prosesser de senere år er det imidlertid et absolutt krav at det er idrettslaget som 

bestemmer over tilbudet og innretningen på det. Vi er et stort kollektiv og vi kan ikke - og vil ikke - 

akseptere at et lag eller en utøver setter seg selv og sine interesser over håndballgruppens interesser. 

Det er helt overordnet viktig å huske på at Gneist er en breddeklubb. 

Men klubben kan samtidig hjelpe frem utøvere med spesielt gode talenter enten gjennom samarbeid 

med andre klubber – eller ved at vi hjelper dem videre til andre klubber. 

Noen år tilbake; 

Sakura Hauge er nå landslagsmålvakt for Japan og målvakt i serielederen Vipers og tidligere målvakt i 

Tertnes. 

Harald Reinkind er nå landslagsspiller for Norge og spiller i Rhein-Neckar Löven i Tyskland. 

Begge disse utøverne startet sin håndballkarriere i den hvite Gneist-drakten. 

Nylig; 

Martine Kjellerød spilte de to foregående sesonger i Tertnes, hun kommer fra -97 årgangen vår og kom 

til klubben som 13-åring fra Fana. Hun spiller i år i Gneist i 2 div. 

Leander Seime spiller denne sesongen i FyllingenBergen, han kommer fra -99 årgangen vår – og kom til 

klubben som 15-åring fra Gloppen i Sogn og Fjordane. 



Begge disse utøverne kom til klubben og har fått videreutvikle seg før de går videre – men begge to er 

fremdeles medlemmer i Gneist i dag. 

Nora Hagerup, Emma Haugstvedt og Eva Erdal Moen representerte Norge på yngre landslag i sommer – 

og de trener jevnlig med Tertnes, alle tre kommer fra Damelaget / J2000 gruppen vår. 

I omfang er Gneist blant de 5 største håndballgruppene i Norge, og dermed først og fremst en 

breddeklubb – det er vi stolte av. 

Økonomi 
Vårt samlede budsjett for 2017 er på 2,1 millioner kroner – og vi budsjetterer med et nullresultat. 

Inntektene våre kommer fra 3 kilder,  

• Offentlige tilskudd og sponsorer 

• Arrangementer dvs kamper (billetter og kiosk), håndballskoler og tilrettelagte økter 

• Medlemsinntekter i form av kontingenten, ett lotteri og salg av Enjoy guider. 

Kostnadene våre er primært til 4 områder,  

• Godtgjørelse og utgiftsdekning knyttet til trening og kamp 

• Påmeldingskostnader til serie- og cupspill 

• Innkjøp av nødvendig utstyr 

• Varer og tjenester kjøpt i forbindelse med arrangement. 

Kontingenten i Gneist har vært holdt på samme nivå de siste 3 sesongene og vi håper at vi skal klare å 

videreføre dette – men vi presses hardt, blant annet ved at NHF Region Vest har øket 

påmeldingskostnadene med 16% over de siste 2 sesongene. 

Påmeldingen til seriespillet sesongen 17/18 koster oss 300.000 – og tilsvarer 15% av budsjettet vårt. 

Dersom denne påmeldingen hadde vært gjort til prisene i sesongen 15/16 hadde beløpet blitt 225.000 og 

den samlede kostnadsøkningen for oss er dermed på 33%. At våre kostnader øker med 33% mens 

prisene i snitt øker med 16% kommer av at vi har flere yngre lag der påmeldingskostnaden pr lag økes 

mer enn snittet.  

Dette er en av de aller største utfordringene vi har – kostnader som øker uten at vi kan påvirke dem selv. 

Målet er likevel å ha en sunn og forutsigbar økonomi. 

Oppsummering 
Dette ble et langt medlemsbrev – men vi følte det var mye informasjon som bør ut til dere for å sette 

aktivitetene inn i en litt større helhet. Fremover er tanken at medlemsbrevene kommer med jevne 

mellomrom ca en gang pr kvartal og at vi da informerer om det som har skjedd siden sist på områdene 

organisasjon, sport og økonomi. 

Er det noe DU lurer på om det som skjer i og rundt håndballgruppen så ta kontakt og spør oss. 

Har DU lyst til å bidra på ett eller annet område i driften av klubben så ta kontakt. 

Med vennlig hilsen 

Olav Skjervheim – Styrets leder tel 977 04 724         Torbjørn Lussand – Sportslig leder tel 970 44 459 


