
 
 

1 
 

SAK 8 
 

 

 

Årsberetning 

Årstad Idrettslag 

 

 

 

2022 

 
 

  



 
 

2 
 

Styrets sammensetning 

Leder: Vidar Steine 

Nestleder: Lars Chr.Wallace 

Styremedlemmer: Ingrid Liv Morkken, Jørund Unneland 

Varamedlem: Anne Fjeldstad 

I tillegg møter gruppeledere i håndball, fotball, orientering, hus/bane og hytte på styremøter. 

 

Valgkomité: 

Leder: Arne Aarseth 

Medlemmer: Tommy Sørsdal, Jan Haugland 

 

Kontrollutvalg:  

Hans Petter A. Klohs, Hans-Jacob Alsaker   

Varamedlem: Linda Klanderud 

 

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 8 styremøter hvor 68 saker er behandlet. 
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Spesielle oppgaver 

Styret sin vedtatte totalfornyelse av klubbens hjemmeside har ikke gått som planlagt, ref siste 

årsmøte. Nå er planen at skiftet vil bli synlig på www.arstadil.no i løpet av første halvår-23   

Laget er i kontakt med kommunen vedr utløp av festekontrakt 31/12-22 for klubbhus Rautjern. P.t så 

er signalet at festeavtale/leieavtale blir forlenget. Ref.rullering av idrettsplan for Bergen Kommune 

2023-2027. 

Den løpende driften av laget har fortsatt hatt ettervirkninger av covid restriksjoner. 

 

Representasjon:  Vidar Steine er varamedlem til Idrettsrådet i Bergen 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har vært har også vært preget av ettervirkninger av covid restriksjoner, derfor er 

målsetninger for 2022 ikke oppnådd, der målet var styrket bredde/deltakelse i flere årsklasser. 

 

Medlemstall:  

 

Andel aktive pr gruppe: 

 

 

http://www.arstadil.no/
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Andel innkommet av utsendt Kontingent / Aktivitets-/Treningsavgift:  

 

 

Aktivitet 
Aktiviteten i Idrettslaget har fortsatt vært preget av ettervirkninger av covid restriksjoner. Samt 

synkende medlemstall. Derfor har det også vært vanskelig å stille lag i enkelte årsklasser i håndball. 

Man har samarbeidslag med bl.a Sædalen IL, og BHK for å kunne gi ett sportslig tilbud. Det vises også 

til vedlagte årsmeldinger fra de respektive gruppene. 

Årstadbladet er ikke kommet ut i 2022. Målsettingen er at bladet 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. For at Årstadbladet skal komme ut så må det komme «stoff» til bladet. 

Hjemmesiden er ikke i bruk slik som vi ønsker det. Det samme kan sies om klubbens Facebook og 

Instagram-satsninger der styret ikke har lykkes godt nok med kommunikasjonen med medlemmene. 

Styret vil sette søkelys på dette i 2023 for å bedre kommunikasjonen med medlemmene 

Klubbens økonomi er under press. Klubben eier klubbhuset på Rautjern og hytten på Ulriken. 

Vedlikeholdsarbeider på eiendomsmassen er kostbare tiltak. Etter at det ble foretatt store 

utbedringer av klubbhus foregående år, så er videre utbedringer satt litt på vent, i og med at man 

ikke har fått de nødvendige «garantier» fra Bergen Kommune, om fortsatt leie av grunn. Kjøkken står 

på listen over nødvendige oppgraderinger. Hytten på Ulriken er oppgradert i 2022, for å unngå forfall 

(se vedlegg) 

Kontingentinngangen er fortsatt ikke tilfredsstillende. Ser man over flere årsperioder så har og dette 

vært en urovekkende utvikling. Det må også settes inn tiltak for å styrke rekruttering. 
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Det er mange oppgaver å ta fatt på i året som kommer, og vi tror på fremgang for Årstad i 2023. Det 

forutsetter imidlertid at det er ledere, trenere og andre frivillige som stiller opp. 

Hovedstyret vil takke alle aktive, trenere, øvrige tillitsvalgte og foreldre for innsatsen i 2022 og ønske 

lykke til i 2023. 

Vidar Steine 

Styreleder 
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Årsmelding fotball 2022 

 

 
Det har vært travelt i fotballavdelingen i 2022. Fire lag har deltatt i seriespillet, og to voksende 
barnegrupper har trent ivrig og deltatt i forskjellige turneringer. 
 
Damer senior 
Vårt senior damelag har spilt i 4. divisjon. Laget gjennomførte en god sesong, men mange knepne 
tap gjorde at laget dessverre rykket ned, og skal spille i 5. divisjon i år. Erik, Beate og spillerne går 
heldigvis løs på en ny sesong.  
 
Herrer senior 
Vårt herrelag har spilt i 7. divisjon i år. Dette laget har bestått av spillere med bakgrunn fra Somalia 
og Eritrea, og Årstad har vært et viktig samlingssted for disse ungdommene. Laget har vært ledet og 
administrert av Ahmed Nur-Gurey, og resultatene tok seg opp utover i sesongen etter en litt treg 
start. Dessverre har denne spillergruppen krympet underveis, så pass mye at laget ikke er mange nok 
til å bli påmeldt i seriespillet i 2023. 
 
Herrer senior 7’er 
Dette er en kompisgjeng som har representert Årstad i 1. for 7’er-lag. De har hevdet seg meget bra, 
og går løs på en ny sesong. 
 
Herrer veteran 
Har hatt en meget god sesong, og banket stort sett all motstand. Dette er spillere med bakgrunn fra 
både aldersbestemt fotball og seniorkamper for Årstad. De tar et nytt år på banen i 2023. 
 
2015-laget 
Den første gruppen med barn i fotballavdelingen på mange år. Det er en stor glede å se disse 
spillerne løpe rundt i våre blå drakter, og gruppen vokser jevnt og trutt. Rikard Bjørsvik og Fredrik 
Thorkildsen har trent disse spillerne, og fotballmessig er det stor fremgang siden de startet opp for 
halvannet år siden. 
 
2016-laget 
En ny gruppe med seksåringer startet opp i 2022, og i likhet med 2015-laget er det stadig nye barn 
som slenger seg med på trening. I denne gruppen er det også gledelig å se en gruppe med jenter. 
Laget ble ledet av Mariell Halleland og Cathrine Sundset, men en foreldregruppe har nå overtatt 
ansvaret for gruppen.  

Fotballstyret 2021. 

Leder:               Lars Chr. Wallace 

Styremedlem: Sindre Wiik 

Styremedlem: Henriette Måkestad 
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Fotballskole 

 
Kjell Sture Jensen stilte som vanlig opp for å lede fotballskolen sommeren 2022. Det var tre dager i 
månedsskiftet juni/ juli, og John Nielsen hjalp til med matlaging til de små.  
Dette er en meget viktig plattform for å rekruttere nye spillere og også holde på de som allerede er 
medlemmer, og vi satser på at det også blir fotballskole i 2023. 
 
Lars Chr. Wallace 
Leder, fotballstyret 
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ÅRSRAPPORT HÅNDBALLGRUPPEN 

 

                                  SESONGEN 2021-2022 (1.6.21-1.6.22) 

 Styret har bestått av: 

                                  Steinar Kvinge (leder) 

                                  Dag Tønjum (kasserer)                                   

                                  Tommy Sørsdal 

                                  Bianca Hamre 

 

Lag: 

Menn 3.divisjon          Trener: Ronny Helgesen 

Laget ble nr.6 med  20 9-1-10  567-531  19 poeng                                                                       

Scoringer   Runar Gåsemyr          164 mål      Håkon M Strømmen        41 « 

                   Isak Røen                   119  ”         Anders H Strømmen        38 “ 

                   Peter Thomas Wilke    59   ”        Theodor T Johannessen    29 « 

                   Vegard G Aaland         48  «        Andreas E Standal            24 « 

 

Etter et coronaår uten kamper kom serien i gang igjen høsten 2021. Laget mistet sin 

toppscorer Ørjan Sundal som flyttet hjem til Gloppen, men mange andre hadde en fin 

utvikling dette året.  Pga manglende keeper sto utespiller Kristian Stang i mål halve sesongen. 

Han må berømmes for solidarisk holdning og gode keeperprestasjoner.  I alt 16 spillere var 

innom laget. 

Menn 5.divisjon Trener: Ronny Helgesen 

Laget ble nr.4 med 10 5-0-5 236-242  10 poeng.  

Soringer: Tarjei F Rommetveit      46 mål    Ronny Helgesen                     27 mål 

                Theodor T Johannessen  38 «      Simon Strømberg-Rasmussen 22 mål 
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Laget ble etrablert for å gi 17-18-åringene et kamptilbud etter at vi måtte trekke 18-årslaget 

fra seriespill. Dessverre ble det med en sesong bl.a. pga militærtjenesten kalte. 

 

G14-1 (f.07) Trenere: Eivind Hermansen/Per Thomassen 

Lager ble nr.7  i A-pulje med 12 2-2-8  205-227  6 poeng  

Laget var et samarbeidsprosjekt med Kringlebotn og het Årstad/Kringlebotn. Samarbeidet var 

nødvendiggjort av litt for få spillere i begge klubber. 

G14-2 (f.07) Trenere: : Eivind Hermansen/Per Thomassen 

Laget ble nr 2 i B-pulje med 14 9-1-4  275-244  19 poeng  

Også her var det samarbeid og laget het Kringlebotn/Årstad 2. 

G13 (f.08) Trener: Bente Walde/Elisabet Nørvåg 

Laget ble nr. 7 i B-serie med 9 0-2-7 99-154 2 poeng. Sesongen ble preget av ettervirkninger 

av coronaperioden med avlyste kamper  og frafall av spillere. 

G11 og 10 (f.10-11) Trener: Manuela Gashi/ Bård H Tvedt 

Lagene spilte kortbanehåndball. 

G9 (f.2012) Trener: Ronny Helgesen/Manuela Gashi 

Laget var nyetablert og spilte minicuper. 

G8 (f.2013) ble startet opp med Sebastian Svendsen som trener. 

 

 

Kvinner 2.divisjon                  Trener: Kenth Haukeland/Gitte Erdal 

Laget ble nr.9 med 22  6-0-12  509-631  12 poeng     

Toppscorere: Kamilla W Endal    144 mål      Ida P Vatna                          39 mål                                                 

                      Ingrid-Liv Morkken  99 ”         Elise Aarnes                         29 „                                                                                                       

                      Mona S Klungtveit   65 „  ”      Maja Romsdal                     25 “ 

                     Sara Dyrhovden         43 “          Ane Kåberg                         17 “ 

                             

20 spillere ble benyttet. 

Laget mistet 10 spillere med høy kvalitet fra 2020 til 2021. Det ble en innspurt med ryggen 

mot veggen, men takket være to viktige seire mot slutten av sesongen klarte vi oss med god 

margin. 

        

Kvinner 3.divisjon                  Trener: Gitte Erdal 

Laget ble nr 10 med: 14  4-1-9 358-403  9 poeng    

Scoringer: Stine-Lise Johannessen  66 mål 

                  Adriane O Hopland       52 ” 

                  Sara Dyrhovden             50 ” 

26 spillere ble benyttet. 

Region Vest besluttet i mars 22 at bare de første innbyrdeskampene i serien skulle telle. Det 

skjøv oss ned på nedrykksplass fordi serien med 13 lag skulle tilbake til 12 lag. Et uforståelig 
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vedtak når årsaken til det hele var coronaepidemien som sørget for avlyste og utsatte kamper 

i fleng. Fordi det ble nedrykk til 4.div. resulterte det også i et kraftig innhogg i spillerstallen. 

 

J20   (f.01-04) Trener: Jan Kristoffer Mathiassen, Eirik Lønne, Liz-Irene Kartveit 

J20-1: 4 0-0-4 64-108 0 poeng 

Scoringer. Malene Lyngvær Auran og Marie Lahn-Johannessen, begge 11 mål 

J20-2: 8 1-1-6 151-198  3 poeng 

Scoringer: Ingrid Havre 31 mål 

Sesongen ble preget av coronaen. Svært mange kamper ble omberammet eller avlyst. 

Laget var med i kvalifisering til Lerøyserien J18, men lyktes ikke. 

Jenter 16 (f.05) Trener: Tommy Sørsdal/Kamilla Endal 

.Laget ble nr 4 i A-pulje med 12 5-0-7 233-256  10 poeng 

Scoringer: Lisa Heimen Sæter 84 mål og Emilie Hamre-Anderl 61 mål 

Laget kvalifiserte seg til Bringserien (nasjonal serie) og gjorde en respektabel innsats. 

Jenter 15 (07) Trener: Helge Havneraas 

Laget ble nr 3 i B-pulje med 11 8-2-1 131-113 18 poeng 

Scoringer: Frida Krzywinski 40 mål 

Laget spilte opp en årsklasse og gjorde en god sesong. 

 

Jenter 14 (07)  Trener: Vincent Mrimba  

Jenter 14-1 ble nr 7 i A-pulje med 12 0-1-11  137-259 1 poeng 

Jenter 14-2 ble trukket fra B-serie 

Laget besto i hovedsak av spillere fra Ny-Krohnborg som fikk en krevende sesong 

resultatmessig.. 

Jenter 13(f.08) Trener: Vincent Mrimba 

Laget ble initielt nr 7 i B-puljekvalifisering med 8 1-2-5 74-101 3 poeng 

I etterfølgende B-pulje ble laget nr 6 med 6 3-0-3 70-89  6 poeng 

Laget er fra Ny-krohnborg og består av 9 jenter med innvandrerforeldre. 

Jenter 12 (f.09) Trenere: Per K Lunderød/Katja Morvik/Therese Myhre 

Laget deltok i A-pulje og viste fremgang ila sesongen. Pga NHFs barnehåndballregler blir 

ikke resultater loggført fra 12-årsklassen og yngre. 

Jenter 11 (2010) Trenere: Walter Sørlie/Madeleine Alvær 

Gruppen har spilt Aktivitetserie og kortbanehåndball og har  deltatt i 12-serien med ett lag og 

i 11-årsserien med 1 lag.. 

Jenter 10 (2011) Trenere: Yvonne Lade/ Christoffer Werner 

Laget spilte kortbanehåndball og deltok i lokale cuper. 

Jenter 9 (2012) Trenere: Smilte Vincionyte/Oda K Sørensen 

Laget spilte minicuper. 

Jenter 8/7 (2013/14) Trenere: June Hjortland/Emilie Hamre-Anderl/Nora Hoff 

Lagene var i oppstartfasen og spilte minicuper. 
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REPRESENTASJON 

Tommy Sørsdal,  medlem arr.utvalg RVN. 

DOMMERE 

Emilie Sundin, Henrik Gulbrandsen, Marius V 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, Liva Vadla, Nora Hoff, Ida 

Saxvig Pindard, Emilie Hamre-Anderl, June Hjortland, Smilte Vincionyte, Sunniva Grønstad, 

 

TURNERINGER 

I sesongen 21-22 deltok vi i følgende turneringer:  

Vårspretten, Åpningscupen 

Pga coronasituasjonen ble det begrenset med deltakelse i turneringer. 

 

KONKLUSJON 

Damelaget holdt seg i 2.divisjon med 10.plass. Damer 3.div. rykket ned  til 4.div.  Herrelaget 

ble nr 6 i 3.div. 

Totalt meldte vi på 29 lag i Regionserien inkl 2.div. Rekrutteringen på både gutte- og 

jentesiden kan bli bedre. 

Ila 2021-22 ble et rullestollag etablert i klubben.  

Økonomien er under kontroll. Dugnader i form av lotteri osv hjelper på. Gode sportslige 

prestasjoner medfører imidlertid store reiseutgifter og økte trenerutgifter. 

 

Arrangementsmessig avviklet vi Åpningscupen  for 43.gang i august/sep 2021 med 396 lag. 

Vi måtte avlyse den yngste cupen pga pågående coronautbrudd.  

Vi har ikke avholdt Årstad-dagen i perioden. Håndballskole ble gjennomført  i høstferien 

2021. 

  

Vi må videre arbeide for å opprettholde nivået og øke aktiviteten på yngresiden. Vi må øke 

rekruttering/utdanning til trenerjobber og dommeroppgaver. En nøkkelaktivitet i det videre er 

å rekruttere og utdanne trenere, dommere og ledere. 

. 

Over 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.  

 

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. 
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ÅRSRAPPORT 2022 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, Gunnar Alsaker og Olav Thornes 

 

 Arne Halvorsen, ansvarlig for turorientering 

 Jan Haugland, ansvarlig for kart. 

 

 

Representasjon: 

Jan Haugland er 3.varamedlem i HOK. 

 

Verv i hovedlaget 

Jan Haugland er kontingentfører, kasserer og medlem i valgkomiteen. 

Hans-Jacob Alsaker er medlem i kontrollutvalget. 

Linda Klanderud er varamedlem kontrollutvalget. 

Per Haugland er medlem av Hytte- og Hus-/Baneutvalg 

Arne Halvorsen er medlem av Hytteutvalget. 

Anne Fjeldstad er varamedlem i Hovedlaget og medlem av Hytteutvalget 

Olav Thornes er med i redaksjonskomiteen for «Årstadbladet». 

 

Egne arrangementer  

10. mai pokalkamp nr.2 for Bergensregionen fra Alvøen Idrettspark, Loddefjord. 172 

deltakere i løypene til Marius og Hans-Jacob Alsaker. Så å si hele o-gruppen deltok i 

arrangementet. 

 

Kart.  

Det er arrangert Tur-O og o-løp på følgende av våre kart, antall løp i parentes. I forbindelse 

med arrangementene er kartene stedvis blitt oppdatert. 

 

Alvøen: (1 pokalløp) 

Damsgårdsfjellet /Kanadaskogen: (2 bedriftsløp: Tryg og Hordaveg) 

Krohnegården: (kun Tur-O) 

 

O-lederen har utarbeidet nye skolekart i målestokk 1:1500 over Olsvik og Holen skoler.  

Muliggjort gjennom tilskudd via forbundet og Sparebankstiftelsen DNB, slik at både klubben 

og skolene har fått nytt oppdatert instruksjonsmateriell. 
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Bergen og Hordaland Turlag har benyttet våre kart i Alvøen og Kanadaskogen  til hhv 

60grader Nord og Turboklubb arrangement. 

 

Turorientering. 

Som tidligere år har vi hatt opplegg i Alvøen/Mathopen, Kanadaskogen/Damsgårdsfjellet og 

Krohnegården, totalt 50 poster fordelt på 5 kartutsnitt. Stor takk til Arne og medhjelperne. 

 

Postene samt salgsopplegget både nettbasert og via butikker var klart ila uke 11 (14-20. 

mars). 

Nok et år med bra salg, som forventet litt nedgang pga. normaliserte forhold etter to år med 

pandemi. Gledelig med økning av salg av enkelt kart på nett. 

  

Gjennom våre salgskanaler solgt 105 konvolutter (8 via nett) + 90 enkelt kart, 

mot 166(36) + 47 i fjor.  

 

Løpsdeltagelse og resultater. 

Medlemmene har beveget seg litt utenfor eget nærområde; Fjord-O på Sunnmøre og 

Nordfjord, Sørlandgaloppen i Vestfold, norsk veteranmesterskap i Oslo samt løp i Portugal, 

Danmark, Frankrike og England. Ingen deltakelse på verdensmesterskapet for veteraner i 

Italia, da valgte en heller løp i hjemlandet. 

 

Seier på KM-lang og 2.plass på DM-mellom til Per Haugland i H80, 3-plasser  i DM-mellom 

til Gunnar Alsaker og Jan Haugland i hhv H80 og H60 topper listen av hjemlige prestasjoner. 

Jans 2 plass sammenlagt i Lake 5-days og 2 og 3 plass sammenlagt på Per og Gunnar i   

Fjord-O  nevnes også. 

 

 
         Våre medaljevinnere på DM-mellomdistanse, Gunnar, Per og Jan 

 

Økonomi. 

Stabil økonomi med økt egenkapital takket være inntektene på kartsalg og Tur-O.  

 

Sluttkommentarer. 

Med annerledes årene bak oss ble det igjen bortimot et normalt år mht. arrangementer og 

aktivitet. I 2023 arrangerer klubben Tur-O fra mars til oktober og KM-helg med     

Fana IL 3-4.juni. 
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Bergen, 6 januar 2023 

Orienteringsstyret: 

 

Anne Fjeldstad, Linda Klanderud, Per Haugland og Jan Haugland 

 

På gruppens årsmøte 16. januar 2023 som hadde 10 fremmøtte ble det følgende endringer til 

årsrapporten. Under Kart: Krohnegården ble benyttet på praksisdelen av bedriftsidrettens 

nybegynnerkurs i mars.  Under Sluttkommentarer: I 2023 arrangerer også klubben et 

bedriftsløp 15.mai for Brun BIL.  

 

Innstillingen til gruppevalget som følger: 

 

Leder: Jan Haugland  (gjenvalg) 

Kasserer:  Per Haugland  (gjenvalg) 

Styremedlem:  Anne Fjeldstad             (gjenvalg) 

Styremedlem:  Linda Klanderud             (gjenvalg) 

 

Revisor:   Gunnar Alsaker             (gjenvalg) 

 

Valgkomité:  Olav Lønne, Olav Thornes og Gunnar Alsaker (gjenvalg) 
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Årsrapport for hus- og banestyre 2022 
 

Styre 

Kjetil Lavik Iversen, leder (gjv) 

Per Haugland (gjv) 

Geir Haugsvær (gjv) 

Einar Evensen (gjv) 

 

 

Klubbhus. 

 
Drift og vedlikehold av klubbhuset har fungert fint i 2022. 

Byggets systemer og rutiner fungerer også rimelig greit. 

 
Fasader utvendig ble rengjort på sensommeren. Murvegger samt rekkverk bør males ila 

sommer 2023 

 

Gammelt avfall (merkemaskiner) og ugress under rist ved inngangsparti ble fjernet. 

 

Alle byggets nøkler er kopiert opp og oppbevares av undertegnede. 

 

Lekk vannkran i dusj er skiftet av rørlegger og Årstadgutt Robert Hunt. 

 

Flaggstang er på plass igjen. Nymalt med ny vimpel, kuppel og tau. 

 

Kjøkkeninnredning er midlertidig reparert. Kjøkkenet fungerer, men er moden for 

utskiftning. Håper på totalrenovering ila 2023. 

Ny kaffetrakter og vannkoker kjøpt inn. 

 

Det har vært gjennomført opprydning i ballrom. Alt boss er fjernet.  

 

Vaskemaskin er reparert og fungerer utmerket. 

 

Renhold av garderober/dusj samt stue utføres punktlig 1 gang pr. uke og dette fungerer greit. 

Tidspunkt for renhold er mandag formiddag. 

Behov for mengde renhold vurderes fortløpende. 

 

Tørkepapir, toalettpapir og håndvaskemiddel ble, også i år, levert problemfritt fra NorEngros 

og Thomas Tennebø. 

 

Klubbhuset har vært jevnt i bruk gjennom året. 

  

 

 

Utlån garderober. 

St. Paul Gymnas` leieforhold opphørte juni -22 
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Utleie til Trane fortsetter på ubestemt tid.  

De leier garderober med dusj. Fungerer fint. 

 

Utlån stue. 

Stue har i år for det meste vært utlånt til klubbens medlemmer hvor lagleder følger opp og tar 

ansvaret. Fungerer fint. 

Pensjonistgruppen fra Tine leier stuen en gang i måneden. 

 

Bookingsiden for bruk av stuen fungerer fint. 

 

 

Bane. 
 

Banen er fremdeles flott og fin. 

Alle reklamebannere er pr. nå fjernet.  

 

Det har igjen vært dialog med kommunen og Jan Stødle vedr. brøyting av banen.  

Rautjern er fremdeles ikke prioritert og vi må stå for snømåking selv. 

Snømåkings utstyr er plassert i uteboden. 

 

Belysningen for bane er blitt oppgrader med bedre lyspærer. 

 

Banen har gjennom året blitt brukt av forskjellige lag som, i tillegg til Årstads lag, var 

Trane, Nymark, Sædalen og Minde. 

 

Minnested ble beplantet med grønt og blomster i kassene ved minnesteinen. 

Dette ble utført til 17. mai. 

 

 

 

Bergen/Rautjern 15.03.22 

 

 

Kjetil Lavik Iversen 

Leder for hus-bane styre. 
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Årsrapport fra Hytteutvalget 2022 

Hytteutvalget har i perioden bestått av ... 

Mathias Lillestøl -Leder 

Per Haugland - Medlem 

Arne Halvorsen - Medlem 

Anne Fjeldstad - Medlem 

Henrik Angermund - Medlem 

 

 Året 2022 var fylt med både større og mindre aktiviteter ved Årstadhytten på 
Ulriken. Fjoråret startet med forankringsarbeid av Handlingsplanen, som inneholdt 

både en overordnet oversikt over de større behovene som må implementeres de 

nærmeste årene, samt detaljbeskrivelse av de konkrete tiltakene som var på plan 
for 2022.  

Etter at den årlige helikoptertransporten var unnagjort i midten av mai måned, ble 
den resterende måneden brukt til et omfattende restaureringsarbeid ved hytten. 

Primært var det vegg og vinduer mot sør som gjennomgikk de største endringene.  

Gjennom fantastisk innsats fra Per, Arne, flere fra Orienteringsgruppen og andre 
frivillige, ble en råtten ramme og tilhørende stendere erstattet og ny kledning 

montert. Etterhvert fikk også vegg og lister et par strøk med maling. Stor takk til 

Kjetil Iversen for sponsing av maling!  
Øvrige arbeider besto i pussing og maling av karmer og lister andre steder på 

hytten. Det er stor slitasje ved flere av vinduene, både for østvendt vindu i småstue 
og på kjøkken. Sistnevnte vil byttes når nytt kjøkken skal monteres i fremtiden.  

Hytteutvalget vil takke alle som har bidratt gjennom 2022 og ser frem til godt 

samarbeid også i 2023! 
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SAK 9      Årsregnskap 
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Sak10: Innkomne forslag  

Forslag til Årsmøtet 2023 om reelle forhandlinger for sammenslåing av de 3 

idrettslagene, Bergen Håndballklubb, Årstad Idrettslag og Sportsklubben 

Trane  

Bakgrunnen for forslaget er at vi forbereder oss på en fremtid hvor de 3 idrettslagene fortsatt 

skal være en aktiv idrettsaktør for nærmiljøet.   

Slik Hovedstyrene i de 3 idrettslagene ser det, er det mange identiske oppgaver på få 

personer – og dugnadsbasert frivillighet er generelt synkende i samfunnet.  Vi konstaterer 

også at kvaliteten i vårt idrettstilbud kan av og til bli noe ujevn, det være seg i det 

idrettsmessige og organisasjonsmessige. 

Hver for seg er idrettslagene små, og i takt med at rammevilkårene blir det stadig mer 

krevende å drifte en idrettsorganisasjon. Ved å slå seg sammen gjør vi oss selv sterkere 

både organisatorisk og i medlemsstørrelse som med de rette grepene vil øke attraktiviteten i 

vårt nedslagsfelt. Vi ser klare tendenser til at større idrettslag i Bergen ikke lengre er lojale i 

forhold til sitt naturlige nedslagsfelt. Ved å slå oss sammen gjør vi oss mer robust, både i 

størrelse, organisasjon og sportslig til å møte denne konkurransen. Samtidig blir det viktig 

med økt bredde i idrettstilbudet fra den nye klubben, samt å få til sosiale møteplasser med 

klubbhusene, fotballbanene og hallene hvor aktivitetene foregår.  

 

Hva vil vi med den nye klubben? 

• Vi skal være en breddeklubb som er attraktiv for beboere i søndre bydel 

• Vi skal være en samfunnsaktør som gir alle lik mulighet til å bli medlem i idrettslaget 

• Vi skal ha tette bånd til skolene i vårt nedslagsfelt 

• Vi skal tørre å tenke nytt ved at virtuelle og fysisk idrett forenes 

• Vi skal utnytte våre anlegg til å skape sosiale møteplasser 

• Vi skal bygge en sterkere «bli-værende-kultur» 

• Vi skal bygge en ny historie/identitet, men ta vare på historien som de 3 klubbene er 

tuftet på. 

• Vi skal arbeide for en god dugnadskultur og legge til rette for at foreldre engasjerer 

seg positivt i barns aktivitet 
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Representanter fra de 3 idrettslagene vil samlet anbefale følgende innstilling til sitt Årsmøte. 

 

INNSTILLING: 

  

Årsmøtet gir Hovedstyret ved sine representanter fullmakt til å starte reelle forhandlinger for 

sammenslåing av de 3 idrettslagene.  

Vi ser nødvendigheten av å nedsette en rekke grupper for å gå mer ned i dybden før et 

endelig vedtak fattes: 

 

-Idrettslagets organisasjon (herunder det nye idrettslagets visjon, mål, verdier, lovnorm, 

vedtekter, navn, ivaretagelse av klubbhistoriene m.m.) 

-Sportslig utvikling (hva skal være de sportslige ambisjonene innen idrettene, strategi og 

handlingsplaner og hva skal være klubbens fundament og etiske retningslinjer m.v.) 

-Økonomiplan for de neste 3 årene herunder også ta høyde for økonomiske bindinger og 

samtidig ta høyde for at Bergen Kommune har definert at Slettebakken sammen med 

Solheim Sør som Områdesatsingsområder hvor det tilføres statlige midler 

-Strategi og anleggsplan for de neste 3 årene herunder se på klubbinitativ og offentlige 

planer. Hvilken posisjon tar vi i forhold til disse? Våre aktiviteter skal være med 

utgangspunkt i dagens anleggs steder, men med mulighet til også å ha et hovedsete. 

-Kommunikasjon/markedsføring – hvordan formidle vårt budskap og gjøre oss attraktive.  

Hva skal være den nye klubbens historie/identitet. Hvordan øke evnen til å utgjøre en 

forskjell og dermed tiltrekke oss sponsorer, samarbeidspartnere og støttespillere. 

 

Hovedstyret gis fullmakt til å trekke med medlemmer, også utenom Hovedstyret, i arbeidet. 

Kontrollutvalget skal være representert. 

 

Det endelige forslaget skal behandles på et ekstraordinært årsmøte innen 30.09.23 og 

realiseres innen 01.01.24  

 

 

Hovedstyret 13/3-2023 

Vidar Steine 

-Styreleder- 
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Sak 11  

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

• 11.1 Medlemskontingent 2024 

Hovedstyrets innstilling til medlemskontingent for 2024 (samme som 2023) 

Alder t.o.m 9 år                       kroner 300,- pr år 

Alder over 9 år                        kroner 600,- pr år  

Passive/støttemedlemmer   kroner 500,- pr år 

Medlem med reduksjon        kroner 100,- pr år 

Æresmedlem / Æresorden i Gull fritas for kontingent. 

Kontingenten pr år faktureres i sin helhet i begynnelsen av året eller ved innmeldelse i laget. 

Søskenmoderasjon (0-20år, barn nr. 2,3 osv.) betaler halv medlemskontingent pr år iht. ens 

alder. 

Alder regnes pr 31.12 for gjeldene år. 

 

• 11.2 Treningsavgift 2024 

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2024 
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SAK 12  Budsjett 
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SAK 13 

ORGANISASJONSPLAN 

FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG 

Årsmøtet 20.mars 2023 
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Klubbinformasjon 
 

Klubbnavn:   Årstad IL   

Stiftet:    08.11.1918 

Idrett:    Håndball, fotball og orientering    

Postadresse:   PB 7  Slettebakken, 5821 Bergen 

E-postadresse:   post@arstadil.no  

Internettadresse:  www.arstadil.no    

Organisasjonsnummer:  981 692 810 

Bankforbindelse:  DnB 

Bankkonto:   5211 20 15000 

Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tilknyttet:   Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges  

    Orienteringsforbund, Idrettsrådet i Bergen og Vestland Idrettsskrets 

 

 

1. Innledning  
I henhold til lov for Årstad IL §16 pkt 13, er det vedtatt følgende organisasjonsplan.  
Klubbens organisasjonsplan gir oversikt over hovedstyret og de andre lovfestede tillitsverv 

og eventuelt valgte/oppnevnte verv. Planen regulerer også klubbens interne organisering 

utover det som følger av lov for Årstad IL. 

2. Organisasjonsplanens hensikt  

Organisasjonsplanens hensikt er følgende:  

• Klargjøre hvilke funksjoner i klubben som er definert som tillitsvalgte og skal velges 

av årsmøtet utover det som følger av Årstad ILs lov.  

• Regulere og klargjøre intern organisering særlig for grupper og utvalg utover det som 

følger av Årstad ILs lov.  

• Avklare overordnede ansvars- og myndighetsforhold utover det som følger av Årstad 

ILs lov  

 

3. Organisering av Årstad IL  

3.1 Organisasjonskart  

Årstad IL er et fleridrettslag og er organisert i henhold til følgende organisasjonskart: 

mailto:post@arstadil.no
http://www.arstadil.no/
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3.2 Generelle kommentarer til organiseringen av Årstad IL  
 
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig for den 
daglige driften av klubben.  
Det er opprettet 3 undergrupper og 2 faste utvalg som alle er underlagt hovedstyret. 
Gruppene og særutvalgene skal ha egne styrer. Gruppene har selvstendig økonomi, men er 
økonomisk underlagt og rapporteringspliktig til hovedstyret iht. Årstad IL og NIF lovverk. I 
tillegg er det et valgt utvalg uten styre (Årstadbladet / WEB).  

 

4. Hovedstyret  
 

4.1 Hovedstyret – organisering  
Hovedstyret som beskrevet i Årstad ILs lov, velges på årsmøtet i henhold til lovens 

bestemmelser. 

 

4.2 Hovedstyret - ansvar  
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Hovedstyrets ansvar følger av Årstad ILs lov §20.  

(Ansvar og oppgaver for hovedstyret blir også angitt i Årstad ILs klubbhåndbok.)  
 
Hovedstyret skal sørge for at Årstad IL har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. For gruppenes og utvalgenes 
økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/utvalg kan ikke inngå avtaler 
eller representere Årstad IL utad uten styrets godkjennelse.  
Hovedstyret og lederne i idrettsgrupper og særutvalg (Håndball, Fotball, Orientering, 
Hus/Bane og Hytte) utgjør ledermøtene. Andre utvalg/komiteer innkalles til møtene ved 
behov.  
Ledermøte skal innkalles av hovedstyret når det gjelder avgjørelser av særlig viktige saker 
av idrettslig eller økonomisk art. Leder av hovedstyret er møtets leder.  

 

5. Undergrupper og utvalg  
 

5.1 Idrettsgrupper  
Årstad IL er et fleridrettslag med aktiviteter innenfor:  
• Håndball  

• Fotball  

• Orientering  
 
Det enkelte gruppestyret er underlagt hovedstyret. Gruppestyrene velges på årsmøtet, slik 
det er nærmere beskrevet i denne organisasjonsplanen under punkt 6.  
 
Gruppene ledes av valgte styrer og holder gruppeårsmøte hvert år innen utgangen av januar 
måned.  
 
Gruppenes årsmeldinger, regnskaper, budsjetter og valginnstilling sendes hovedstyret og 
valginnstilling sendes valgkomite direkte etter gruppens årsmøte.  
 
Gruppestyret oppnevner støttefunksjoner og utvalg etter behov.  
 
Alle trenere, lagledere og andre funksjoner som er engasjert av de ulike idrettsgrenene, er 
underlagt hovedstyrets og det respektive gruppestyrets myndighet.  
 

Opprettelse eller nedleggelse av idrettsgrupper kan kun skje på årsmøtet for Årstad IL 

 

5.2 Særutvalg  

• Hus/Bane  

• Hytte 

Det enkelte særutvalg styret er underlagt hovedstyret.  

Særutvalgstyrene velges på årsmøtet, slik det er nærmere beskrevet i denne 

organisasjonsplanen under punkt 6.  
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Særutvalgenes årsmeldinger sendes hovedstyret innen utgangen av januar måned. 

 

 

5.3 Utvalg  

• Årstadbladet / WEB  

Det enkelte utvalg er underlagt hovedstyret.  

Utvalgene velges på årsmøtet.  

Hovedstyret står fritt til å oppnevne andre utvalg/komiteer/funksjoner mellom årsmøtene.  

 

6. Overordnet gruppe- og utvalgsorganisering  

Idrettsgruppene og særutvalgene skal ledes av egne styrer som skal velges på årsmøtet slik 

det er beskrevet nedenfor.  

Styret skal bestå av minimum følgende funksjoner:  

• Leder 

• Minst 2 medlemmer 

Det oppfordres til å involvere utøverrepresentanter i gruppestyret.  

Utvalget Årstadbladet/WEB har følgende sammensetning:  

• Ansvarlig redaktør – leder av hovedstyret  

• 3 redaksjonsmedlemmer  

• 2 web medlemmer 

 

7. Overordnet organisering og ansvar for aktivitet.  

7.1 Fotball  

Gruppen for Fotball er ansvarlig for og skal organisere all fotballaktivitet.  

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen.  

7.2 Håndball  

Gruppen for Håndball er ansvarlig for og skal organisere all håndballaktivitet inkludert 

rullestolhåndball.  

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen.  

 

7.3 Orientering  

Gruppen for Orientering er ansvarlig for og skal organisere all orienteringsaktivitet.  
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7.4 Hus/bane  

Utvalget for hus og bane er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbhus og for å ivareta 

Årstad ILs interesser i forhold kunstgressbanen på Rautjern.  

7.5 Hytte  

Utvalget for hytte er ansvarlig for drift og vedlikehold av hytten på Ulriken.  

7.6 Årstadbladet/WEB  

Utvalget er ansvarlig for utgivelse av Årstadbladet og oppdatering av klubbens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

 

SAK 14 - VALG 

 

Valg 2023  Innstilling pr. 13.3
Navn Status

Hovedstyret   
Leder Vidar Steine Gjenvalg
Nestleder Lars Chr. Wallace Gjenvalg
Styremedlem Ingrid-Liv Morkken Gjenvalg
Styremedlem         ??  
Varamedlem ??  

Kontrollutvalg
Medlem Hans Petter A. Klohs Gjenvalg
Medlem Hans-Jacob Alsaker Gjenvalg
Varamedlem Linda Klanderud Gjenvalg

Fotballgruppen  
Leder Lars Chr. Wallace Gjenvalg
Medlem Henriette F. Måkestad Gjenvalg
Medlem Bjørn Eide Ny

Håndballgruppen
Leder Ronny Helgesen Ny
Kasserer Dag Tønjum Gjenvalg
Medlem Steinar Kvinge Ny
Medlem Tommy Sørsdal Gjenvalg
Medlem Veronica Svendsen Gjenvalg

Orienteringsgruppen
Leder Jan Haugland Gjenvalg
Kasserer Per Haugland Gjenvalg
Medlem Anne  Fjeldstad Gjenvalg
Medlem Linda Klanderud Gjenvalg

Hus-/baneutvalg
Leder Kjetil Lavik Iversen Gjenvalg
Medlem Einar Evensen Gjenvalg
Medlem Per Haugland Gjenvalg
Medlem Arne Aarseth Ny

Hytteutvalg
Leder Mathias Lillestøl Gjenvalg
Medlem Anne Fjeldstad Gjenvalg
Medlem Arne  Halvorsen Gjenvalg
Medlem Henrik Angermund Gjenvalg
Medlem Per Haugland Gjenvalg

Årstadbladet/WEB
Redaktør Vidar Steine Gjenvalg
Redaksjonmedlem Olav Thornes Gjenvalg
Redaksjonmedlem ??
Redaksjonmedlem ??
WEB ansvarlig Maren Steine Gjenvalg
WEB medlem ??

Valgkomite
Leder/medlem ??
Medlem ??
Medlem ??
Varamedlem ??

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne 

representanter til ting og møter der idrettslaget har 

representasjonsrett.
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