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1. Innledning / kort oppsummering av 2018
Tertnes Håndball (TH) ble etablert høsten 1999 som et resultat av at Tertnes Idrettslag ble omdannet
til et allianseidrettslag. I Tertnes Håndball er det lag og spillere fra 6 år til senior.
Hovedtrekk fra året oppsummeres slik:
Ny ledelse av TH overtok april 2018.
Tertnes Håndball er i god vekst og har 329 registrerte medlemmer per 01.01.2019 mot 244
pr 01.01.2018. Denne sesongen deltar 40 lag i serien mot 32 foregående sesong.
«Håndball for alle». Det er fokus på at Tertnes Håndball skal gi tilbud til både bredde og dem
som vil satse mer på sin idrett. Det er en ambisiøs målsetting. Ved å gi tilbud om hospitering
og ha lag både på a og b nivå, tilstrebes det å nå dette mål på en god måte. Sparebanken
Vest gav i 2018 økonomisk støtte til dette.
Det ble viet fokus på rekruttering i 2018. Over 100 barn deltok på «Åpen håndball dag» som
har gitt oss 70 nye medlemmer. Det er i tillegg vært arrangert håndball i samarbeid med SFO.
Ved oppstarten var 60 barn med.
Satsing på yngre trenere. I år er hele 12 jenter og gutter i alderen 13-17 år engasjert som
trenere for de yngste lagene. Trenerne lønnes og tilbys nå kursing i samarbeid med regionen.
Kursene tilbys også til andre i TH.
Vi har hatt to lag, J16 og J18, som har deltatt i kvalifisering til landserien. Med liten margin
klarte vi dessverre ikke å kvalifisere.
Senior damer er nå i toppen av 3. divisjon etter å ha spilt i 5. divisjon for to sesonger siden.
Nytt påmeldt seniorlag i 6. divisjon kjemper også i toppen av serien med gode muligheter for
opprykk. TH har mål om et senior damelag i 2. divisjon og et i 4. divisjon. Tertnes Håndball
ønsker å kunne rekruttere spillere til Tertnes Elite.
Tertnes Håndball har også for sesongen 2018/2019 en samarbeidsavtale med Mathopen
håndball for jenter født 2001.
Flere lag har vært påmeldt til turneringer utenbys og utenlands.
Fokus på «Trygg på trening» i samarbeid med Smiso og Tertnes Allianse.
Trenere, lagledere og andre med nær tilknytning til lagene er avkrevd politiattest og er gjort
kjent med TH’s etiske retningslinjer og beredskapsplan. Totalt teller dette 61 personer.
«Treningsløftet 2019». Kommende sesong skal det satses på kompetanse og basis- og
skadeforebyggende trening.
Det er jobbet med mange andre saker i 2018 og vi nevner:
-
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Bedret og forenklet TH’s økonomistyring
Implementering av medlemshåndteringsverktøyet WebOrg
Inngått 3 års avtale med Umbro og G-Max
Inngått nye sponsoravtaler og kjøpt nye drakter
Bedret rutiner for arrangement
Økt innsats for å få mer treningstid ved haller og skoler
Lagbilder
Innført ny kommunikasjonskanal, Spond
Kursing av dommere.
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2. Verdier i Tertnes Håndball
Vi skal være en klubb med plass til alle!
«Fra liten til eliten – i bredde og kvalitet», «Flest mulig -lengst mulig» og «Håndball for alle» er våre
slagord og visjon.
Dette er krevende. Ledelse, trenere og støtteapparat møter daglig utfordringer for å nå disse målene.
Med fokus på våre verdier, kultur, lag i øvde og uøvde grupper og hospitering mener vi at vi skal
kunne gi godt tilbud til bredde og å gi spillere som ønsker det muligheter til å nå sitt topp potensiale
og øverste nasjonale nivå.

3. Ledelse Tertnes Håndball
Ny ledelse overtok på årsmøte 24.04.2018. Representanter fra sportslig utvalg og markedsgruppen
skisserte en ny struktur for ledelse av håndballgruppen og fungerte som valgkomité.
Styret er økt fra 4 til 8 medlemmer hvor hver har sin dedikerte hovedoppgave. Denne strukturen
fungerer godt hvor ansvar og fordeling av oppgaver synligjøres.
Det er siden årsmøte 2018 avholdt 8 styremøter. Med flere i styret er den totale arbeidsbelastningen
for den enkelte mindre, skal bidra til å holde styremedlemmer lengre og gjøre nyrekruttering enklere.
I tillegg stiller dommerrepresentant på styremøtene.
Det er etablert følgende arbeidsgrupper; sportslig utvalg, markedsgruppe og arrangementsgruppe.
TH er en undergruppe av Tertnes Allianse Idrettslag. I alliansen gjøres arbeid på tvers av
sportsgrenene.
Styret i Tertnes Håndball
Posisjon
Leder
Økonomiansvarlig / Nestleder
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Markedsansvarlig
Medlemsansvarlig
Materialforvalter
Hallkoordinator

Navn
Georg Solvåg
Birger Kindt
Inge Torstad
Kristin Pedersen
Nina Henschien
Randi Eikemo
Håvard Glosvik
Rune Tertnæs

4. Medlem
Medlemsansvarlig, med god hjelp fra Øyvind Lasse Høysæter (styremedlem i Tertnes Allianse), har
implementert medlemsregister og betalingsløsningen WebOrg. Det er et stort og viktig arbeid som er
utført. Det er parallelt ryddet i medlemslister.
Trenere, lagleder med flere er oppfordret til også å tegne medlemskap. Det gir dem bl.a. rett til å
stemme ved årsmøte. Flere har tatt oppfordringen.
Medlemsutviklingen er positiv og det er registrert hele 35% flere medlemmer i TH’s register ved
årsskiftet 2018 enn foregående år.
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5. Sport
5.1. Trenere og lagledere
Trenere og lagledere sesongen 2018/2019:
Senior Damer 3. div
Senior Damer 6. div
Jenter født 2000 (J18)
Jenter født 2001 (J17-20)
Jenter født 2002

Jenter født 2003
Jenter Blå født 2005

Jenter Hvit født 2005

Jenter født 2006

Jenter født 2007

Sølvi Hylleseth
Inge Torstad
Kenneth Hansen
Inge Torstad
Kenneth Hansen
Hege Hegland
Mona Drønen
Ole Henning Davik
Boa Kratter
Christian Utne
Ingrid Lie Ommedal
Jerome Ruzzin
Jørgen Haugsdal
Lilly Ekroll
Elisabeth Hamre Elliott
Kjell Helge Sævdal
Robert Dahle
Sissel Bringeland
Stig Erik Elliott
Wera Geoghegan
Dorthe Hansen
Helene Kratter
Siw Østensen
Stian Fimreite
Vibeke Johansen
Ann-Kristin Book Heimvik
Kristian Øen
Marianne Crovo
Stig Erik Elliott

Jenter født 2008

Camilla Brynestad
Gigja Gudbrandsdottir
Ingrid Lie Ommedal
Janne Thommasen
Marhe Oppedal
Jenter født 2010
Evy Emblemsvåg
Julie Aasheim
Karina Knudsen
Kristin Pedersen
Marianne Bruknapp Tuft
Jenter født 2011
Vidar Gjesdal
Ståle Iden
Jenter født 2012
Lisa Landsvik
Monica Tykhelle
Silje Haukedal
Gutter født 2004
Leif Kristian Garvik
Markus Torstad
Gutter født 2005
Lars Riis Ellingsen
Ståle Iden
Svein Gjesdal
Tone Nesse Aalèn
Gutter født 2006
Markus Torstad
Gutter født 2007
Karina Knudsen
Kristin Pedersen
Gutter født 2009/10 - 8 & 9 år Markus Torstad
Gutter født 2011/12 - 6 & 7 år Even Hasdal Olsen
Julie Aasheim
Pål Andreas Pedersen
Keeper trener
Marie Oen Sivertsen

5.2. Sportslig utvalg
TH har fått på plass et fungerende og svært kompetent sportslig utvalg med en leder som
brenner for TH og håndballen. Mange saker har vært behandlet i løpet av sesongen og det er viet
ekstra oppmerksomhet på å gi utøvere en bedre treningshverdag med mer treningstid, bedre
kompetanse og økt mengde basis- og skadeforebyggende trening. Prosjektet «Treningsløftet
2019» er iverksatt. Se eget punkt.
5.3. Lag
TH arbeider for å redusere frafallet i idretten og satset på nyrekruttering.
Ved sesongstart er det gjort en spesielt god rekrutteringsinnsats som har gitt hele 70 nye barn i
TH. Ekstra kjekt er det at det rekrutteres godt også på guttesiden.
Lag påmeldt for serie og minihåndball-spill er økt fra 32 forrige sesong til 40 lag denne sesongen.
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5.4. Sportslige resultater
TH ønsker å stå nærmere Tertnes Elite som er en egen organisasjon. For å komme i posisjon til
det må vi ha et seniorlag damelag i 2. divisjon. Klarer vi seier i siste seriekamp er opprykket fra 3.
divisjon sikret.
For å gi et bredt tilbud satses det også å få et lag opp i 4. divisjon damer. Vi startet i år med et lag
i 6. divisjon og topper nå puljen der. Om vi står løpet ut de siste kampene vil vi også ha et lag i 5.
divisjon neste sesong.
Vi har denne sesongen spilt kvalifisering for J16 og J18 til de nasjonale seriene Bring og Lerøy.
Med liten margin klarte vi ikke å kvalifisere oss.
Det rekrutteres bra på guttesiden i Tertnes og vi diskuterer nå satsing mot landsserien for G16 og
senior herrelag i regionserien.
Aldersbestemte lag gjør det bra og flere årstrinn er kvalifisert og spiller på øverste nivå i
regionserien. I tillegg fokuseres det på bredde og TH har mange lag i serie for dem som er mindre
øvet.

6. Økonomi
Økonomiansvarlig har sammen med Bente Torstad, som fører regnskapet, bl.a. endret rutiner, bedret
internkontrollen og ryddet i eldre saker. Det er i tillegg tatt i bruk et nytt medlemshåndteringssystem.
TH’s økonomi er tilfredsstillende og året 2018 er gjort opp med et overskudd på kr 75.639. Inntekter
er økt og kostnader redusert sammenlignet med 2017. Foreningens kontantbeholdning er økt med kr
262.181 til kr 577.867.
2019 er det lagt opp til et år som går i balanse.
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Det vises til Årsregnskap 2018 og Budsjett 2019 for mer økonomisk informasjon.

7. Åstveithallen og andre treningslokaler
Tilgang på treningsflater har vært en utfordring over flere år. Med en klubb i vekst er utfordringen
blitt større. Heldigvis åpnet Tertnes Videregående Skole høsten 2018 og de yngre lagene er tildelt
noe tid der. TH nyter også godt av en egen hallkoordinator som har jobbet målrettet gjennom hele
sesongen. Resultatene av dette arbeidet er ikke uteblitt og vi har flere treningstimer i lokaler nå enn
tidligere.
Mer enn før benyttes trappeganger, «akvariet» og areal i kjelleren til oppvarming og basistrening
som også gir økt treningsmengde og kvalitet.
Åstveithallen
Åstveithallen er vår hoved trenings- og kamparena. Hallen har ikke mål som tilfredsstiller nasjonale
krav. Kampaktivitet er gjennomført da det er gitt dispensasjon. I høst trakk Norges Håndballforbund
ved region vest dispensasjonen med henvisning til utøveres sikkerhet.
Etter dialog mellom regionen, Bergen Kommune og TH er det utført sikringsarbeid og det er nå gitt
dispensasjon til kampaktivitet til og med 16 års lag.
Restriksjonen har gitt utfordring for TH som arrangør og har gitt reduserte arrangørinntekter.
TH har på eget initiativ gjennomført en sikkerhetsgjennomgang den 21.01.2019, gitt innspill til
halleier om ytterligere forbedringer og utarbeidet en sikkerhetsinstruks som skal benyttes ved
kampaktivitet.

8. Arrangement
TH tildeles håndballarrangementer fra Norges Håndball Forbund som skal gjennomføres. Ved
arrangementene er vi ansvarlig som vertskap for lag og dommere og vi må stille i sekretariatet.
I tillegg har vi valgt, som andre håndballklubber, å ta inngangsbillett og ha kiosksalg.
Arrangementansvarlige har fordelt arrangementene på lagene. I 2018 har ansvarlige oppdatert
brukerhåndbøker for arrangement og inngått avtaler med leverandører for produkter som kan selges
i kiosk.
Ivrig som arrangementsgruppen er, søkes det nå om å få bygge en permanent kiosk i Åstveithallen og
det planlegges for en oppgradering av bod og utstyr som benyttes ved kiosksalg. Salg av kioskvarer
og billettinntekter utgjør en betydelig del av TH’s inntekter er et viktig fokusområde.
Perioder med kamprestriksjoner i Åstveithallen har naturlig nok gitt utfordringer. Med stor innsats
fra arrangementsansvarlige og velvillige foresatte har løsninger blitt funnet.

9. Dommere
TH’s driftige dommerkontakt har i 2018 administrert klubbdommerkurs og dommer 1 kurs i
samarbeid med regionen og andre klubber nord for Bergen.
Resultatet er 20 nye klubbdommere og 12 nye med dommer 1 status.
Dommere i gruppen er ivrige og TH har samarbeid med Eidsvåg og Salhus som selv ikke har
dommere. Samarbeidet gir dommere i Tertnes muligheter til å dømme mange kamper, få praksis og
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tjene litt penger.

10. Materiell og utstyr
Materiell og utsyr var en stor utgiftspost i 2017. Materialforvalter har gått opp retningslinjer for
bestilling av varer og har sammen med markedsansvarlig inngått nye innkjøpsavtaler med G-Max og
Umbro som er fordelaktige for TH.

11. Trygg på trening
Komiteen bak «Trygg på Trening» har i løpet av 2018 revidert idrettslagets etiske retningslinjer,
skrevet en ny beredskapsplan for forebygging av avdekking av seksuelle overgrep, samt utarbeidet
handlingsplan for informasjons- og forebyggelsesarbeidet i idrettslaget. Det er avholdt 3 seminarer i
løpet av året, med godt oppmøte fra alle gruppene i alliansen. Idrettslagets nye dokumenter har blitt
godt mottatt også utenfor vår egen organisasjon, og er av Hordaland Idrettskrets benyttet som
inspirasjon når andre idrettslag har blitt informert om konseptet. Arbeidsgruppen fra Tertnes Allianse
har i 2018 bestått av Cecilie Sæverud og Tone H Hjulstad.
Trenere, lagledere og andre med nær tilknytning til lagene i Tertnes Håndball er avkrevd politiattest,
og er gjort kjent med TH’s etiske retningslinjer og beredskapsplan. Totalt teller dette 61 personer.

12. Nye informasjonskanaler
Det er gjort endringer for å bedre kommunikasjonen i TH. Løsningen Spond er valgt som hoved
kommunikasjonskanal mellom medlemmer, grupper og lag. I tillegg er websidene blitt oppdatert.
Utad til «omverden» benyttes en åpen facebookside og instagram.
Nytt av 2018 er et nyhetsbrev fra TH’s styre. Nyhetsbrevet skal gi en oversikt over hva som skjer i
håndballgruppen og det er en målsetting å sende et slikt brev etter hvert styremøte. Totalt er det
utgitt 6 slike nyhetsbrev siden oppstarten.

13. Klubbsponsorer
Sponsoravtalene gikk ut sesongen 2017/2018. Markedet er tøft. Etter iherdig innsats av
markedsansvarlig er det inngått draktsponsoravtaler med Solbakken Trafikkskole, Rema 1000
Haukelandsveien og Åsane Storsenter. Det er også inngått en avtale med Bouvet som TH profilerer.

14. Hederstegn Tertnes Håndball 2018
Tertnes har tildelt Kristin Pedersen, Ståle Iden, Markus Torstad og Jørgen Haugsdal hederstegn i
bronse for deres mangeårige innsats for Tertnes Håndball.
15. Fokus fremover
Tertnes Håndball sitt fokus vil fremover fortsatt være «Fra liten til eliten – i bredde og kvalitet»,
«Flest mulig -lengst mulig» og «Håndball for alle».
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For 2019 vil det gjøres en ekstra innsats for å gi støtte og kompetansehevning til trenere som igjen vil
komme utøverne tilgode. «Treningsløftet 2019» er i gang hvor det blir «Trening for trenere» med
Tore Johannesen, trenerkurs i regi av regionen og administrert av Lars Riis Ellingsen, og basis- og
skadeforebyggende trening med opplæring av instruktører i samarbeide med Olympiatoppen
administrert av Ole Henning Davik.
TH skal også være en klubb for dem som ønsker en trenerkarriere:
Vi er glade for at Sparebanken Vest ser at vår satsing på trenere vil komme mange til gode og har
tilgodesett «Treningsløftet 2019» med kr 50.000.

Tertnes Håndball

Tertnes, 22.03.2019
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