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Styrets sammensetning
Leder: Vidar Steine
Nestleder: Britt Mo
Styremedlemmer: Lars Chr. Wallace, Jørund Unneland
Varamedlem: Jan Haugland
I tillegg møter gruppeledere i håndball, fotball, orientering, hus/bane og hytte på styremøter.

Valgkomité:
Leder: Arne Aarseth
Medlemmer: Tommy Sørsdal, Karianne Alsaker, Anne Fjeldstad

Kontrollkomité:
Hans Petter A. Klohs, Linda Klanderud
Varamedlem: Per Haugland

Gruppeledere:
Orientering: Jan Haugland
Fotball: Lars Chr. Wallace
Håndball: Steinar Kvinge
Hus/bane: Kjetil Lavik Iversen
Hytte: Mathias Lillestøl

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter hvor 55 saker er behandlet.
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Spesielle oppgaver
Oppgradering av hjemmesider samt klubbhåndbok har vært sentralt i 2020. Vi står foran ett skille
der man eventuelt, ytterligere må oppgradere / pynte på hjemmesiden eller engasjere
utenforstående til en totalfornyelse av den.
Den løpende driften av laget, har vært under stort press grunnet covid-19 restriksjoner.

Representasjon: Steinar Kvinge og Vidar Steine; Årsmøte i Idrettsrådet i Bergen.
Bianca Beate Hamre, Steinar Kvinge, Vidar Steine; NHF Region Vest Regionsting 2020.

Aktivitet
Aktiviteten i Idrettslaget har vært preget av avlysninger av trening og kamptilbud stort sett under
hele 2020 grunnet Covid-19 restriksjoner. Det vises til vedlagte årsmeldinger fra de respektive
gruppene.
Det har vært gjennomført digitalt møte med byråd for barnehage, skole og idrett; Endre
Tvinnerheim, samt hans politiske rådgiver Anne Synnøve Nilsen. Agenda for møtet var
mulighetsstudien for Minde Klubbhus, som omhandler nytt klubbhus for Årstad IL i samlokasjon med
ett bydelshus plassert i nordenden av banen på Rautjern. Samtidig så jobber styret med forlengelse
av eksisterende leieavtale av grunn for dagens klubbhus, denne går ut 31/12-22.
Vi utga to nr. av Årstadbladet i 2020. Dessverre ble julenummeret forsinket til januar 2021.
Målsettingen er at bladet heretter skal komme ut fast to ganger årlig, men i digital utgave, og
eventuelt trykkes opp i ett begrenset opplag for de som måtte ønske en papirversjon.
Hjemmesiden er ikke i bruk slik som vi ønsker det. Webredaktør er avhengig av innspill og slike er
det for få av. Hjemmesiden har blitt delvis oppgradert i løpet av 2020, men den er fortsatt ikke «up
to date» Det samme kan sies om klubbens Facebook og Instagram-satsninger der styret ikke har
lykkes godt nok med kommunikasjonen med medlemmene. Styret vil fokusere på dette i 2021 for å
bedre kommunikasjonen med medlemmene
Klubbens økonomi er under press, og det har vært underskudd i 2020. Klubben eier klubbhuset på
Rautjern og hytten på Ulriken. Vedlikeholdsarbeider på eiendomsmassen er kostbare tiltak. Det har
vært en betydelig nødvendig oppgradering av klubbhus i 2020. (Se vedlegg). Ytterligere
oppgraderinger vil bli foretatt også i 2021, i den utstrekning klubbøkonomien tillater det.
Kontingentinngangen er fortsatt ikke tilfredsstillende. Ser man over en 2 årsperiode så har vi mistet
langt over 10 % av medlemsmassen, og dette er en urovekkende utvikling. Her må det settes inn
tiltak for å styrke rekruttering.
Det er mange oppgaver å ta fatt på i året som kommer, og vi tror på fremgang for Årstad i 2021. Det
forutsetter imidlertid at det er ledere, trenere og andre frivillige som stiller opp.
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Klubben har engasjert Kjell Jarle Høyheim som administrativ ressurs i 2020. Etter en nøye vurdering
så er det styrets oppfatning at engasjementet ikke kan fortsettes i 2021, p.g.a knapphet på
økonomiske ressurser.
Hovedstyret vil takke alle aktive, trenere, øvrige tillitsvalgte og foreldre for innsatsen i 2020 og ønske
lykke til i 2021.
Vidar Steine
Styreleder

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Aktiviteten har vært nærmest null grunnet Covid-19 restriksjoner, derfor er ingen målsetninger for
2020 oppnådd, der målet var styrket bredde/deltakelse i flere årsklasser.

Medlemstall
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

0

86

70

26

42

224

Menn

5

26

32

24

94

181

Totalt

5

112

102

50

136

405

Pensjonist
22
25
3

Idrettsskole
22
35
13

Aktive:

Medlemsutvikling 2020
2020
1.jan
31.des
Endring-20

Håndball
299
248
-51

Fotball
76
78
2

Orientering
17
17
0

4

Hytte
2
2
0

Sum
438
405
-33

Endring %20

-

17,1 2,6

0,0

13,6

Innmeldte i 2020: 104
Utmeldte i 2020: 137

5

59,1

0,0

-7,5

Årsregnskap
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Årsmelding fotball 2020
Vinteren 2020 ble Årstad kontaktet av en gruppe spillere som hadde lyst å representere Årstad i
seriespillet for herre senior. Samtlige spillere har innvandrerbakgrunn fra Somalia og Eritrea, og viser
seg å være en seriøs og treningsvillig gjeng. Laget ble påmeldt i 7. divisjon, men pga
coronasituasjonen, har laget ennå ikke spilt en kamp. De er påmeldt til spill i 2021, og håper
sesongen blir fullført i år.
Herrelaget i 7’er-fotball har selvsagt lidt samme skjebne mht kamper, også deres sesong ble avlyst.
De prøver igjen i 2021.
Damer senior skulle spilt i 4. divisjon, men fikk også avlyst hele sesongen. De har vært flinke til å
holde gruppen samlet, og satser på ny sesong i 2021.
I sommer ble det levert ut invitasjon i postkassene til 600 barn i Årstad bydel. Her ble de invitert til å
spille fotball på vår nye kunstgressbane i regi av klubben vår. Responsen var bra nok til at vi nå har
16-17 nye medlemmer i alderen 5-7 år. De små stjernene har trent to ganger i uken under ledelse av
Bjørn Eide, og gruppen har vært ganske stabil gjennom hele høsten. Lek og moro med ball er
stikkordene som skal gi barna gleden ved idrett. Treneransvaret for disse er nå overlatt til
foreldrene, og gruppen har trent jevnt hele vinteren.
I august arrangerte vi fotballskole ledet av Kjell Sture Jensen. 16 gutter født i 2012 stilte opp fem
dager på rad, og dette var en stor suksess. Dessverre var de fleste guttene allerede innmeldte i andre
klubber, så vi fikk mye erfaring, men lite rekruttering.

Fotballstyret har i 2020 bestått av :
Lars Chr. Wallace – leder
Rune Øen – medlem
Erik Nilsen – medlem
Ole Martin Røssland - medlem
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ÅRSRAPPORT HÅNDBALLGRUPPEN
SESONGEN 2019-2020 (1.5.19-1.6.20)

Styre:

Steinar Kvinge (leder)
Dag Tønjum (kasserer)
Tommy Sørsdal
Bianca Hamre
Hilde Markeseth Hermansen
Tina Therese Larsen
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Menn 3.divisjon
Trener: Ronny Helgesen
Laget ble nr.2 med 17 13-1-3 499-437 27 poeng
Scoringer: Ørjan H Sundal
134 mål
Gøran N Hestetun
23 mål
Runar Gåsemyr
112 ”
Eirik H Hovstad
23 ”
Isak Røen
77 ”
Andreas E Standal
23 “
Jens Løken
32 ”
Kenneth G Aaland
18 ”
Serien ble avbrutt 11.3.2020. Med 3 kamper igjen hadde vi sjansen til 1.plass, men med bare
1 sesong i 3.divisjon ønsket vi ikke opprykk til 2,divisjon. Laget hadde fin utvikling bl.a. pga
innrykk av spillere fra Gloppen og Os. I alt 22 spillere var innom laget.
.G.16 (f.03) Trener: Walter Sørlie
Laget ble nr.6 i A-serien med 15 5-1-9 328-398 11 poeng.
Laget viser fremgang. Dessverre måtte laget trekkes fra serien i 20-21.
G15 (f.04-05) Trener: Tarjei Rommetveit m.fl.
Laget ble nr 2 i B-serien med 18 11-0-3 352-279 22 poeng
Laget er et samarbeidsprosjekt med BHK og heter Årstad/Bergen..
G13-1 (f.06) Trener: Tommy Sørsdal
Laget ble trukket pga for få spillere.
G12-1 (f.07) Trenere: Eivind Hermansen/Morten Nøddebo
Lager ble nr.8 i A-pulje med 19 7-0-12 334-396 14 poeng
G12-2(f.07) Trenere: : Eivind Hermansen/Morten Nøddebo.
Laget ble nr 4 i B-pulje med 14 10-1-3 251-218 21 poeng
G11 (f.08) Trener: Even Østgulen m.fl.
Laget, ca 18 gutter, spilte i Aktivitetsserien med 2 lag, ett i A og ett i B-serien.
G10 (f.09) Trener: Henrik Sandvik/Oscar F Nedreås
Laget spilte i A-serien (Aktivitetsserie) men gikk dessverre i oppløsning etter sesongen.
G9 og 8 (f.10-11) Trener: Manuela Gashi/ Jacob Hjellestad
Lagene spilte minicuper.
Kvinner 2.divisjon
Trener: Kenth Haukeland/Gitte Erdal
Laget ble nr.5 med 19 9-0-10 530-542 18 poeng
Toppscorere: Anna C Mathiassen 82 mål
Linn Lygren
Bodil Sørheim
80 ”
Hege Grønningen
Kamilla W Endal
76 „ ” Minda Hansen-Møllerud
Candy Jabateh
56“
Thea L Unneland
Vilde K Nord
47 “
Lill-Katrine Haugsbakk
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37 mål
36 „
22 “
22 “
20 “

Serien ble avbrutt 11.3. med 3 kamper igjen. Laget ble betydelig forsterket før sesongen, men
pga skader og reisefravær ble ikke potensialet oppnådd.

Kvinner 4.divisjon
Trener: Tommy Sørsdal
Laget ble nr 2 med: 15 14-0-1 482-320 28 poeng
Scoringer: Lill-Katrine Haugsbakk 69 mål
Thea L Unneland
50 ”
Shang Do
40 ”
Serien ble avbrutt 11.3. Da hadde vi 5 kamper igjen, men opprykk ble likevel sikret: Vi ble
nr.1 etter gjennomsnittsberegning pr kamp.
J20 (f.99-02) Trener: Tommy Sørsdal
Nok en gang ble vi Regionmester med: 9 8-1-0 309-196 17 poeng.
Jenter 16 (03) Trener: Jan Kr Mathiassen m.fl.
.Laget ble nr 4 i B-pulje med 15 6-2-7 295-313 14 poeng
Jenter 15-1/2/3 (04) Trener: Jan Kr Mathiassen, Liz-Irene Kartveit m.fl.
15-1 ble nr.9 i A-pulje med 18 3-1-14 329-426 7 poeng
15-2 ble nr 11 i A-pulje med 20 2-0-18 341-463 4 poeng
15-3 ble nr 2 i B-pulje med 18 15-0-3 435-289 30 poeng
03-04-gruppen trener sammen og består av 27 spillere. Med god treningsmoral viser lagene
fremgang, og vi er sikker på at denne fortsetter kommende sesong.
Jenter 14 (05) Trenere: Kenneth Hoff/Øystein Sæter/Tommy Sørsdal/Kamilla W Endal
Jenter 14-1 ble nr 9 i A-pulje med 18 3-1-14 319-426 7 poeng
Jenter 14-2 ble nr 11 i B-pulje med 20 2-0-18 341-463 4 poeng.
Jenter 13 (06). Trenere: Tommy Sørsdal mfl.
Jenter 13 ble nr 6 i B-pulje med 13 5-1-7 200-186 11 poeng
Jenter 12-1/2(07-08) Trener: Helge Havneraas.mfl
Jenter 12-1 ble nr 5 i A-pulje med 14 7-1-6 255-256 15 poeng
Jenter 12-2 ble nr 4 i B-pulje med 14 10-0-4 156-134 20 poeng
Jenter 12-3 (07)Trener: Vincent Mrimba
Laget ble nr 1 i B-pulje med 13 11-1-1 216-134 23 poeng
Sluttspill ble dessverre avlyst.
Jenter 11-10 (2009) Trenere: Per K Lunderød/Katja Morvik/Therese Myhre
Gruppen (ca 20 jenter) har spilt Aktivitetserie og kortbanehåndball og har deltatt i 11-serien
med ett lag og i 10-årsserien med 2 lag.
.
Jenter 9 (2010) Trenere: Erik Koopmans/Henrike Grûnhagen
Laget spilte kortbanehåndball og minicuper.
Jenter 8 (2011) Trener: Yvonne Lade
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Laget spilte minicuper.
Jenter 7 (2012) Trenere: Katrine Sekkingstad/Nina Torvund/Mari Hestnes
2 lag som spilte minicuper
.
REPRESENTASJON
Tommy Sørsdal, medlem arr.utvalg RVN.
DOMMERE
Knut Einar Nilsen, Emilie Sundin, Henrik Gulbrandsen, Espen Paasche. Marius V Pedersen,
Live Losnedahl, Maria Sandvik-Ebbing, Sylvia Hau, Katrine Jensen, Birk Lystad, Henrik
Sandvik. Jacob Hjellestad, Phillip Andersen, Lasse Pedersen, Katrine Sekkingstad, Mari
Hestnes, Nina Torvund, Eilin Valencia, Hanna Norheim, Marie Lahn-Johannessen, Anna
Larsen Hjeltnes, Emma Sunde, Maya L Olsen, Hanna Rou Øvsthus.
TURNERINGER
I sesongen 19-20 deltok vi i følgende turneringer:
Vårspretten, Handballfestivalen (Stord), Åpningscupen, Voss Cup, Bergen cup, Julecupen,
Granollers cup, Kongeparken cup, Generation cup (Viborg), Vestkyst cup (Florø) .
I tillegg har vi deltatt i Beach-RegionM.
KONKLUSJON
Damelaget holdt seg i 2.divisjon med god margin. Damer 4.div. rykket opp til 3.div.
Herrelaget ble nr 2 i 3.div.
Totalt meldte vi på 32 lag i Regionserien inkl 2.div. Rekrutteringen på både gutte- og
jentesiden kan imidlertid bli enda bedre.
Økonomien er under kontroll. Dugnader i form av lotteri osv hjelper på. Gode sportslige
prestasjoner medfører store reiseutgifter og økte trenerutgifter.
Arrangementsmessig avviklet vi Åpningscupen for 42.gang i august/sep 2019 med 372 lag.
Vi har avholdt Årstad-dagen i juni 2019. Håndballskole ble avviklet i høstferien 2019.
Vi må videre arbeide for å opprettholde nivået og øke aktiviteten på yngresiden. Vi må øke
rekruttering/utdanning til trenerjobber og dommeroppgaver. I mai 2019 arrangerte vi
dommerkurs der over 11 jenter og gutter født 03 deltok. En nøkkelaktivitet i det videre er å
rekruttere og utdanne trenere, dommere og ledere.
.
80% av gruppens aktivitet er for barn og ungdom under 16 år. Det er derfor et konstant behov
for flere hoder og hender (les: foreldre) for å få alle hjul til å gå rundt, hele året.
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I tillegg til å lage gode rammer for utvikling for våre yngre lag er det behov for flere som
interesserer seg for å legge forholdene til rette for satsing på seniorlag, dvs de over 16 år. Det
er ingen av klubbene i øvre divisjoner som opptrer som ”hobbylag” lenger. Kravene fra
overordnete instanser skjerpes stadig.
Pga koronasituasjonen ble samtlige serier avbrutt 11.3.2020. De gjenstående kampene ble
ikke spilt. Opprykk/nedrykk/kval.kamper og avdelingsvinnere ble avgjort ved skrivebordet.
Sesongen 20-21 ser ut til å bli enda vanskeligere å gjennomføre.
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ÅRSRAPPORT 2020 FRA ORIENTERINGSGRUPPEN.
O-gruppens styre har bestått av:
Leder: Jan Haugland
Kasserer: Per Haugland
Styremedlem: Anne Fjeldstad
Styremedlem: Linda Klanderud
Revisor: Gunnar Alsaker
Valgkomité: Olav Lønne, Olav Thornes og Gunnar Alsaker
Arne Halvorsen, ansvarlig for turorientering
Jan Haugland, ansvarlig for kart.
Representasjon:
Jan Haugland deltok på HOKs kretsting og er varamedlem i HOK, NOFs løypekontrollør på NC/ O-Idol
og NM-junior stafett på Totland (Fana IL var arrangør)
Verv i hovedlaget
Jan Haugland er kontingentfører og varamedlem.
Per Haugland er medlem av Hytteutvalget og Hus/Baneutvalget
Anne Fjeldstad er medlem av Hytteutvalget
Arne Halvorsen er medlem i Hytteutvalget
Svein Haukaas er med i redaksjonskomiteen for Årstadbladet.
Linda Klanderud er medlem i kontrollutvalget.
Anne Fjeldstad / Karianne Alsaker er medlem av valgkomiteen.
Arrangementer
21. april var vi satt opp med pokalkamp nr. 1 for Bergensregionen fra parkeringsplassen i
Tennebekken. Grunnet Covid-19 og Korona-epidemien ble det og mange andre arrangement på
våren/forsommeren avlyst. Løypene er tenkt å bli benyttet på tilsvarende løp i 2021.
Kart. Det er arrangert o-løp og Tur-O på følgende av våre kart, antall løp i parentes. I forbindelse
med egne arrangement er kartene stedvis blitt oppdatert.
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Alvøen: (Tur-O)
Damsgårdsfjellet /Kanadaskogen: (1 bedriftsløp: Tryg/Hordaveg og Tur-O)
Krohnegården: (Tur-O)
Har utarbeidet nytt skolekart i målestokk 1:1500 over Alvøen Skole. Var en av mange lag som fikk
tilskudd via forbundet og Sparebankstiftelsen DNB, slik at både klubben og skolen har fått nytt
oppdatert instruksjonsmateriell.
Turorientering.
Som tidligere år har vi hatt turorientering i Kanadaskogen, Alvøen/Mathopen og Krohnegården, med
40 poster totalt fordelt på 5 kartutsnitt.
Postene samt salgsopplegget både nettbasert og via butikker var klart 22. mars.
Selv om det meste av fysisk aktivitet på andre idrettsarenaer ble stengt ned var Tur-orientering en av
få som kunne utøves, noe har gjenspeilt seg både hos oss og andre arrangører med ALL TIME HIGH
salg/aktivitet.
Turorienteringen har gjennom våre salgskanaler solgt 159 konvolutter (61 via nett) / 60 enkelt kart,
mot 64(9) / 6 i fjor.
Oversikt løp med deltagelse av medlemmer i Årstad IL sin o-gruppe.
Medlemmene har fått med seg litt av det som har skjedd utenfor eget nærområde, 2-dagers løp på
Geilo, Fjord-O med 4 løp i Sunnfjord og Veteranmesterskapet på Eiker.
Økonomi.
Stabil økonomi med økt egenkapital takket være det gode TUR-O året.
Sluttkommentarer.
Med et meget annerledes år bak oss blir det spennende å se hva 2021 vil bringe, om det blir en mer
normal gjennomføring av konkurranser og reiseaktivitet. da spesielt gjennom sommeren med de
større løpene innen og utenlands. I 2021 arrangeres Tur-O fra mars til oktober og pokalkamp den
27.april.
Bergen, 11 januar 2021
Orienteringsstyret:
Anne Fjeldstad, Linda Klanderud, Per Haugland og Jan Haugland
På gruppens årsmøte 25. januar 2021 som hadde 9 fremmøtte ble det rettet en stor takk til Arne og
hans medhjelpere for arbeidet med Tur-O. Innstillingen til gruppevalget som følger:
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Leder: Jan Haugland (gjenvalg)
Kasserer: Per Haugland (gjenvalg)
Styremedlem: Anne Fjeldstad (gjenvalg)
Styremedlem: Linda Klanderud (gjenvalg)
Revisor: Gunnar Alsaker (gjenvalg)
Valgkomité: Olav Thornes, Gunnar Alsaker og Olav Lønne (gjenvalg)
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Årsrapport for hus- og banestyre 2020

Styre
Kjetil Lavik Iversen, leder (nyvalg)
Per Haugland (gjv)
Geir Haugsvær (gjv)
Einar Evensen (gjv)

Klubbhus.
I løpet av 2020 har vi hatt en total gjennomgang av tilstanden til klubbhuset.
Vitale mangler er utbedret eller skiftet.

Følgende tiltak er foretatt:
Tak er tekket og lekkasje(r) stoppet. Duk var punktert flere steder.
Dette grunnet ferdsel på tak. Arbeidet utført av Fløysand Tak ved Frode Nesse.
Sluk og nedløp fra tak er samtidig inspisert og renset.
Utebenk (barnehagen sin) er flyttet og låst fast for å hindre lett tilkomst til tak.
Dette i samarbeid med teknisk etat på kommunen.

På grunn av dårlige luftemuligheter i stue og i gang er det satt inn ventiler.
Låsbare hengsler/stag er montert på vindu i stue og på kjøkken.
Alle elektriske installasjoner er gjennomgått av elektrikerfirma Knut Knutsen AS.
De fleste sensorer for varme er skiftet.
Ødelagte brytere likeså
Ny utelampe ved inngangsdør er levert og montert. Sensorstyrt.
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Nye utelamper mot vest er levert og montert. Sensorstyrt.
I «hjemmegarderoben» er det i overgangen mellom dusj og garderobe støpt opp en epoxykant som
hindrer vannet i å renne inn i garderoben. Arbeidet utført av Stig Nilsen..
Stue, garderober, gang, vaskerom, ballrom og dommergarderobe er tømt for overflødige møbler og
annet boss. En full container og 6 varebillass med boss er kjørt vekk.
Alle skap og skuffer er gjennomgått og sortert.
Dette gjelder også drakter, baller og annet.
Stue er totalrenovert. Himling og alle veggoverflater er rengjort og malt eller beiset.
4 nye sofaer samt nye stoler er på plass.
4 bord er slipt og malt.
4 nye pokalskap er levert og montert. Alle pokaler er på plass i skapene.

Gammel nålefilt på gulv er fjernet og ny laminat er montert.
4 gulvtepper er på plass under bordene.
Nytt listverk er montert.
Nye møbler/skap er levert og montert.
Nye lamper er levert og montert.
Nytt tv er kjøpt inn og montert på vegg.
Ny gulvlampe er på plass.
En del bilder er remontert på vegg. Flere skal opp etter hvert.
I gangen er alle overflatene rengjort og malt. Dører med karm og list likeså.
Utstyr skap og vannslageskap også.
Gammel merking av er fjernet og ny vil bli montert.
Nye dørhåndtak med beslag er levert og montert på alle dørene.
Infotavler er hengt opp.
Gardiner er fjernet og persienner montert.
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På wc`ene er det montert opp nytt utstyr for tørkepapir, toalettpapir og håndvaskemiddel.
Levert til en god pris av Thomas Tennebø og Norengros.
Dispensere for antibac er montert i gang. Antibac er ellers satt fram i alle rom.
Alle dusjene og rørsystemene ellers er gjennomgått av rørlegger Robert Hunt.
Temperaturen på varmtvannsberederne er satt ned 10 grader.
Bereder rom/vaskerom er rengjort og vaskemaskin er sjekket og testet. Fungerer.
Tørketrommel synger på siste verset.
Ballrom/utstyrsrom er rengjort, tømt og klargjort for bruk.
Dette væres seg Årstads egne spillere eller leietagere.
Det er installert fiber fra BKK på klubbhuset. Wifi kode står på router plassert på kontoret.
Gammelt alarmsystem er demontert. Systemet var utdatert og nytt system er under bestilling.
Brannvarsling systemet er gjennomgått av teknisk etat på kommunen ved Eliassen.
Klubbhuset har samme varslingssystem som barnehagen. Dette er ikke gunstig og vi har fått vedtak
fra kommunen på at systemene splittes og vi får eget styringssystem i klubbhuset.
Her venter vi på installasjon.
Alle nøkler og låser er kartlagt. Nye låser/sylindere for inngangsdør, stue og kjøkken vil blir skiftet
innen kort tid. Nye nøkler blir utlevert etter behov. Heikki Bruvik låssystemer.
De fleste skap har fått kodelås.
Utebod er grunnet og malt. Også dør.
Boden er ryddet og knagger er hengt opp etter ønske fra leietaker Trane.
Vindu er blindet for å hindre innsyn.
Nb. Boden er bygget rett på grunn så her vil vi få vedlikeholdsproblem på sikt.

Når det gjelder renhold av klubbhuset så har vi fått på plass avtale med renholder.
Rengjøringen utføres en gang i uken fortrinnsvis om søndagen.
Antall rengjøringer i uken vil beregnes etter behov.
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I flaggstang er tau tredd på nytt og vimpel hengt opp.
Flaggstang males innen kort tid.
Ny vimpel bør vurderes innkjøpt.

Kjøkken er rengjort og gjennomgått.
Har skal det ryddes opp og vi håper å få renovert kjøkkenet i 2021.

Klubbhuset har generelt vært lite i bruk i 2020 og vår 2021.
Dette grunnet koronarestriksjoner.
Damelaget, barnehagebarna og til dels A-laget har brukt garderobene fra tid til annen.
Vi ser derfor fram til lettelser i restriksjonene og at treningene kommer i gang igjen.
Utleie.
Det er utarbeidet en leieavtale med St. Paul Gymnas, idrettslinjen.
De leier garderober med dusj og wc ut skoleåret 2022.
Leieavtale med Trane er utgått og det er usikkert om de vil fornye.
Bookingside for bruk av stuen er utarbeidet.

Bane.
Banen ligger der flott og fin.
Reklamebanner for Rema 1000 er blitt hengt opp, så blitt utslitt for så å bli tatt ned igjen.
Ny skal opp såfremt sponsorpenger kommer.
Det har vært dialog med kommunen og Jan Stødle vedr. brøyting av banen.
Rautjern er ikke prioritert og vi må stå for snømåking selv.
Snømåkings utstyr kjøpes inn til neste vinter.

Banen brukes for det meste av andre lag enn lag fra Årstad.
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Disse har fått tildelt bane av kommunen.

Minnestein.
Det vil bli plantet grønt og blomster i kassene ved minnesteinen.
Dette utføres før 17. mai.

Bergen 12.04.21

Leder for hus-bane styre.
Kjetil Lavik Iversen
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Årsrapport fra Hytteutvalget 2020

Hytteutvalget har i perioden bestått av:
Mathias Lillestøl

Leder

Per Haugland

Medlem/Konstituert Leder

Anne Fjeldstad

Medlem

Arne Halvorsen

Medlem

Henrik Angermund

Medlem

I motsetning til samfunnet ellers, har ikke hytten ved Årstadvoll blitt nevneverdig påvirket av
pandemi. Foruten ferdigstilling av nødbu og forefallende dugnadsarbeid, var det ikke planlagt de
største oppgraderingene i 2020. Dermed kunne de planlagte aktivitetene stort sett gjennomføres
etter plan.
Den store saken for 2020 var så klart åpning av nødbu. Sensommeren 2020 fikk endelig
prosjektgruppen levert og montert de store nødbu-skiltene i nord og sør. Disse er reflekterende og
er synlig selv på lang avstand med hodelykt. Dette var det siste som måtte på plass før nødbuen
offisielt var operasjonell. Både Vaktsentral v/Vann & Avløp, samt Politiet, er underrettet nødbuens
åpning og funksjon. Utenfor og inne i hytten er det hengt opp informasjonsplakater for hvordan få
tilgang og hvordan kontakte nødetater (hvis behov).
Foruten håndballjentene fra ’09-årgangen, samt utvalgets egne medlemmer, har hytten dessverre i
liten grad vært i bruk også i 2020. Vi mener oppgraderingsarbeidet som er gjort i de to stuene har
gjort hytten mer innbydende og brukervennlig; blant annet har vi fått på plass et batteri som sikrer
belysning i store deler av hytten, samt mulighet for ladning av elektroniske duppeditter. Samtidig er
vi langt fra ferdig med oppussingsarbeidet. Om vi ser noen sesonger frem i tid, vil vi ha oppgradert
kjøkkenet og lagt bedre til rette for overnatting.
Ettersom utvidelse av Ulriksbanen ikke er planlagt ferdigstilt før til sommeren, er det heller ikke
planlagt de største aktivitetene for 2021. Men et viktig arbeid vil være å promotere hytten til
idrettslagets øvrige medlemmer. Ved hjelp av den nye reservasjonsportalen og en sterkere
tilstedeværelse på nett, håper vi å bedre kunne synliggjøre muligheten for aktivitet ved og rundt
hytten.
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Mathias Lillestøl tok over ledervervet fra Per Haugland i løpet av våren 2020. Per fortsetter i
Hytteutvalget som medlem.

Bergen, 28.03.2021

På vegne av Hytteutvalget,
Mathias Lillestøl
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Valgkomiteens innstilling Årstad IL tillitsvalgte 2021

Hovedstyret

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Vidar Steine
Britt Mo
Lars Chr. Wallace
Jørund Unneland
Jørund Unneland

Gjv
Gjv
Gjv
Gjv
Gjv

Lars Chr. Wallace
Sindre Wiik
Henriette Måkestad

Gjv
Ny
Ny

Steinar Kvinge
Dag Tønjum
Tommy Sørsdal
Bianca Hamre
Veronica Svendsen

Gjv
Gjv
Gjv
Gjv
Ny

Jan Haugland
Per Haugland
Anne Fjeldstad
Linda Klanderud
Gunnar Alsaker

Gjv
Gjv
Gjv
Gjv
Gjv

Kjetil Iversen
Per Haugland
Einar Evensen
Geir Haugsvær

Gjv
Gjv
Gjv
Gjv

Mathias Lillestøl
Anne Fjelstad
Henrik Angermund
Arne Halvorsen
Per Haugland

Gjv
Gjv
Gjv
Gjv
Gjv

Vidar Steine
Svein Haukaas
Trond Dokken

Gjv
Gjv
Gjv

Medlem
Medlem
Medlem

Hans Petter A. Klohs
Linda Klanderud
Per Haugland

Gjv
Gjv
Gjv

Web redaktør

Marte Moberg Sæternes

Fotballstyret
Leder
Medlem
Medlem

Håndballstyret
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Orienteringstyret
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Revisor

Hus-/banestyret
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Hyttestyret
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Årstadbladet
Redaktør
Redaksjon
Redaksjon

Kontrollkomite
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Gjv
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