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Til medlemmer i IL Sandviken     Bergen 06.02.2018 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Sandviken 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.01.2018 

Årsmøtet avholdes tirsdag den 13.02.2018 kl 18:00 i Klubbhuset (Øyjordsveien 6) 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Åpning av årsmøtet ved styreleder i IL Sandviken, godkjenne de stemmeberettigete samt 

fullmakter. Et minutts stillhet observeres for avdøde medlemmer. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Velge møteleder 

Sak 5: Velge referent 

Sak 6: Velge ett medlem til å underskrive protokollen, i tillegg til styreleder. 

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning og idrettslagets regnskap i revidert stand, herunder 

eventuelle gruppeårsmeldinger med tilhørende regnskap. 

Sak 8: Behandle kontrollkomite rapport 

Sak 9: Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker fra medlemmer) 

  10.1 Korrekt årsmøtevedtak i fbm opptak av lån til Klubbhustak (ref. Sparebank Vest)  

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 2018 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett (grupper og hovedstyre) 

Sak 12: Styreleder, nestleder, kasserer er ikke på valg, 1 år igjen av perioden. Gruppeleder 

Toppfotball er på valg, ellers er ingen andre gruppeledere på valg. Hver gruppe kjører egne valg på 

styremedlemmer. 

12.1  Nye styremedlemmer i Arbeidsutvalget: 

  Mette Hammersland (valgt for 2 år) 

Rita Knappen (valgt for 2 år) 

(Camilla Hagen-Johansen periode er over og hun går ut av AU - blir ikke gjenvalgt) 

(Johan Fredrik Bøschen Sandal går ut av AU – Johan er leder av Basket avdelingen) 

12.2  Ny leder Toppfotball 

  Pål Hansen (valgt for 2 år) 

12.3 Leder av Valgkomite for årsmøtet i 2019 

Christian Ravnå (har fullmakt til å utvide valgkomitee med medlemmer fra 

hovedstyret) 

12.4 Valg av Kontrollkomite for årsmøte 2019 

Mette Valeur og Ove Mæland 

 

Med vennlig hilsen 
Hovedstyret i IL Sandviken 



Årsberetning for IL Sandviken - hovedklubben: 

Virksomhetens art og hvor den drives: 

Idrettslaget Sandviken, org. nr. 983 397 185, stiftet i 1945, er et fler-idrettslag med tilbud innen 

håndball, basket, fotball og friidrett. IL Sandviken er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom 

særidrettenes forbund og driver sine aktiviteter på Stemmemyrens Idrettsarena ut fra Klubbhuset i 

Øyjordsveien 6, 5038 Bergen. 

Rettvisende bilde over utvikling og resultat: 

IL Sandviken sitt regnskap for 2017 viser et overskudd på kroner 2 385 603. Etter en omsetning på 

kroner 10 545 605. Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse et 

rettvisende bilde om utvikling og resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapet 

avleggelse som er av betydning ved bedømmelsen av idrettslagets økonomi, utover det som 

fremkommer i denne årsberetning. 

Fortsatt Drift: 

I samsvar med regnskapslovens §3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 

grunn ved utarbeidelsen regnskapet Bokført egenkapital er på kroner 4 656 566. I tillegg er det 

knyttet vesentlig merverdi til idrettslagets klubbhus, som er etter idrettens bestemmelser er bokført 

til kr 2 027 947. Sammen med de senere års positive økonomiske resultater, vurderer hovedstyret 

derfor at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Man anser heller ikke at det foreligger risiko 

eller trusler som svekker idrettslagets fremtidige inntektsmuligheter i vesentlig grad. 

Arbeidsmiljø og likestilling: 

IL Sandviken har sysselsatt totalt 3 årsverk i 2016, fordelt på 4 kvinner og 1 menn. Hovedstyret består 

av 10 personer, herav 3 kvinner. Disse fordelingene følger naturlig av normale ansettelses- og 

valgprosedyrer. Idrettslaget praktiserer grunnleggende likebehandling av kjønnene i henhold til 

idrettens bestemmelser. Hovedstyret har derfor ikke funnet behov for å iverksette spesielle tiltak 

knyttet til å fremme likestillingen utover det som avledes av idrettslagets naturlige virksomhet. Det 

har vært lavt sykefravær gjennom hele perioden. Det har i perioden heller ikke vært arbeidsulykker 

knyttet til idrettslagets virksomhet.  

Ytre miljø:  

Virksomheten har ikke foretatt forurensing eller utslipp til skade for det ytre miljø. 

Resultatanvendelse:  

Hovedstyret foreslår at årets overskudd på kr 2 385 603 legges til opptjent egenkapital. 

 

Bergen 6.februar 2017 

 

 

Pål Atle Solheimsnes  Ronny Svendsen Camilla Hagen-Johansen Monica Tefre 

Styreleder   Nestleder  Styremedlem   Kasserer 
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ÅRSMELDING FOR IL SANDVIKEN TOPPFOTBALL 2017 
 

 
 
STYRETS SAMMENSETNING 2017 
 

Leder:    Mette Hammersland 

Nestleder/økonomi/lisens: Bjarne Ø. Graabræk 

Sport:                                     Fredrik Nesslin t.o.m 30.09 

Informasjon:   Vibeke Bollingberg  

Marked:                                 Tonje Dagsvik 

Arrangement:                        Ingvild Jarnæs 

 

Daglig leder:                          Madeleine Giske 

             

                                                

Utvalg:  

 

Sport 

Øyvind Nordtveit 

Daniel Andreassen 

Svenn Egil Årekol 

David Tovi 

Mona Kaland 

Jan Magne Ottesen 

Jan Ove Sæbø 

Magnus Niklasson 

 

 

 

Arrangement 

Vibeke Bollingberg 

Stein Nepstad 

Britt Kalstad 

Ingvild Jarnæs 

Karl Erik Jarnæs 

Arne Nordlid 

 

 

 

 

 

Lerøy jentecup 

Laila Konglevoll, leder 

Trude Instebø Hansen 

Mette Hammersland 

Vibeke Bollingberg 

Ingvild Jarnæs 

Elin Sebjørnsen 

 

 

 

 

 

 

 

STYRETS ARBEID  

I 2017 har styret hatt 6 styremøter og diverse komitemøter.. I tillegg kommer omfattende 

kontakter pr. telefon og e-post. I tillegg til gjennomgående driftsrelaterte saker innen 

hovedområdene Sport, Marked, Økonomi og Arrangement har styret også arbeidet med: 

 Ny hovedtrener til 2018 sesongen. 

 Ansettelse av toppspillerutvikler. 

 Oppgradering Stemmemyren – se eget kapittel 

 Kostnadskontroll
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RAPPORTERING AV AKTIVITETER 

Sport A lag 2017 (v/ Øyvind Nordtveit) 

Spillerstallen ble dessverre litt svekket fra året før. Det var en kombinasjon av at spillere la opp, 

to spillere valgte å gå til andre klubber (A/B og LSK) og spillere som reiste ut av Bergen på 

studier. Selv om vi fikk inn noen nye spillere, så klarte vi ikke å erstatte alle de vi mistet på kort 

sikt. Det var et vanskelig marked for å hente etablerte spillere både nasjonalt og internasjonalt, 

og økonomien til klubben satte også begrensinger. Til tross for dette var det en fin optimisme i 

oppkjøringen både i spillergruppen og støtteapparat.  

I oppkjøringen leverte vi gode prestasjoner og resultat, mot god motstand fra Toppserien. Dette 

og fjorårets gode prestasjoner gjorde nok at vi ble litt lurt i forhold til vår reelle styrke denne 

sesongen. Målsetning ble satt av spillergruppen rett før seriestart og hovedmålsetningene var at 

vi skulle bli blant de seks beste lagene i Toppserien og komme til Cupfinale i cupen. Nytt av 

året var også at vi hadde to treningsleirer på La Manga dette året. Den ene var pga. at vi hadde 

kommet topp seks i Toppserien året før. Totalt sett hadde vi en god oppkjøring.  

Vi startet sesongen bra med to uavgjorte kamper mot motstandere vi burde vunnet mot, 

henholdsvis Medkila (B) og Trondheims-Ørn (H). Vi fikk derfor ikke den starten vi ønsket og 

med tap mot Kolbotn hjemme i tredje serierunde, var vi for alvor kommet skeivt ut. Det skal 

sies at vi hele vårsesongen var tvungen til å trene og spille hjemmekampene våre på Varden 

Amfi, siden Stemmemyren var under bygging. Det var ingen suksess og fasiten var at vi ikke 

vant en eneste kamp på Varden denne våren, slik at hjemmefordelen var borte. Til sommeren 

lå vi utsatt til på tabellen med bare 5 poeng. Til tross for dårlig poengfangst var det ikke helsvart. 

Vi hadde tapt de fleste kampene med ett mål i stort sett jevne kamper. Det var allikevel en 

nødvendighet å endre målsetningen fra topp seks, til det å klare å holde oss i divisjonen. Det 

ble tatt grep i forhold til dette, blant annet ved å hente inn en dansk spiller med høy kvalitet. 

Dessverre ble hun skadet etter bare to kamper.  

Uansett ble høsten god både prestasjonsmessig og poengmessig. Det at vi var kommet hjem til 

Stemmemyren gav umiddelbart resultat. I tillegg hadde mange uerfarne spillere fått den 

erfaringen de trengte på dette nivået og vi ble bare bedre og bedre utover. Det ble relativt tidlig 

klart at vi klarte oss i divisjonen, og vi endte tilslutt på 18 poeng og en trygg 9. plass på tabellen. 

I cupen ble vi tidlig slått ut av Avaldsnes i åttendedels runde.  

Totalt sett ble 2017 sesongen en liten nedtur etter en svært god 2016 sesong. Jeg vil uansett 

trekke frem den positive energien som preget spillergruppen gjennom hele sesongen. Til tross 

for en dårlig vår sesong var det hele tiden positiv og optimistisk stemning i gruppen og troen 

på at vi skulle klare å holde oss i divisjonen var stor.  

4 spillere representerte aldersbestemte landslag. Camilla Ervik og Marina Jensen for U-23, 

Marte Hjelmhaug for J-19, og Anna Lysebo Lan for J-16. 

 Årets spiller ble Maria Brummel. 

 Årets mest fremgangsrike ble Kristina Grøndal 

 Årets toppscorer ble Sofie Skjelstad Jensen. 
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U - laget 2017 (v/Jan Ove Sæbø) 

Vi var en fin gjeng som startet treningene i januar. Mye guts og tæl, og treningsforholdene var 

jevnt bra.  Jentene var bevisste på hva de selv burde trene på, både individuelt og kollektivt. 

Vi lærte kanskje i løpet av sesongoppkjøringen at det å være få over lang tid kan være 

utfordrende for å få til en maksimal treningshverdag. Noen avtaler fikk vi i stand  med J 17  og 

guttelaget. Vi trente bevisst på å sette nye spillere inn i formasjon og taktikk med tanke på å 

kunne «kopiere» A laget. Noen egne tilpasninger har vi, og ønsker selvsagt å utvikle hver enkelt 

spiller . Her kan vi bli enda bedre og være mer bevisst, f.eks. i rolletrening. Samarbeid i noen 

treningskamper i lag med Arna/Bjørnar, noe som vi har hatt god effekt av så vel sportslig som 

sosialt. Den fysiske kapasiteten er jevnt bra, og vi evner å yte bra på både trening og kamp. Vi 

ser fortsatt at det å jobbe med valg og gjennomføring av valg, med og uten ball, er noe som bør 

være økt fokus på framover. 

Kampsesongen inneholdt både latter og tårer, hvor vi kunne variere i kvalitet og prestasjoner. 

På det beste spilte vi flott angrepsfotball via sikker defensiv organisering. Når ting ikke 

fungerte, ble det for mye individuelle handlinger, istedenfor kollektiv samhandling. Her kan vi 

klart forbedre oss! Til lengre tid det går mellom hver dårlige «periode», til bedre blir vi. Nå er 

det viktig å huske på at vi mer enn resultat, er opptatt av å utvikle oss som lag og spillere. Så 

kampene er også storbanetrening der en ser om vi mestrer det vi trener på. Her kan kanskje vi 

trenere bli enda tydeligere, og formidle hva som er treningsmomentet i de ulike kampene. 

Likevel er det å vinne pri en i toppfotball. Det å evne og lære seg noen «kyniske» valg for å 

gjøre det, er da noen ganger både riktig og viktig. 

Jentene har vært flotte ambassadører for Sandviken på både hjemme og bortekamper. Gode 

tilbakemeldinger fra motstandere på at vi er fair og oppfører oss.  All honnør til A-lags jentene 

for å være profesjonelle i innstilligen i kampene de stiller på. Tror det er i ferd med å bli en 

enhetstenking blant A- og U-lagsjentene, de er flinke til å støtte hverandre på kamper. Vi endte 

på trygg tabellplass etter en litt for spennende avslutning. Neste sesong skal vi opp noen hakk 

på tabellen. Tror 2018 blir spennende! 

 Årets toppscorer: Elida Instebø Knudsen (11 mål) 

 Årets mest framgangsrike: Julianne Gripsgård Osa 

 Årets spiller: Anna Katrina Simonsen 

Takk til: 

 Pål Hansen: Mange gode innspill på feltet, engasjement og en flott sparringspartner for 

meg og jentene.  

 Vibeke Bollingberg: Alltid i forkant, god oversikt og all logistikk er i rute. Viktig for 

jentene å ha en dame på laget. 

 Øyvind Nordtveit; Takk for noen fantastisk kjekke år der du har delt tanker og 

refleksjoner rundt fotballens mange mysterier med oss andre. Aldri på en 

kommanderende måte, alltid inkluderende. Du har vært, og er, en viktig del av 

Sandviken, hvor du  gjennom hardt arbeid har løftet klubb, spillere og trenere opp på et 

nivå som det står respekt av. Ny rolle på deg nå, men heldigvis fortsatt i verdens fineste 

klubb. 
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Old Girls laget  

For 2017 sesongen var det «vinn eller forsvinn», vi har slitt de siste årene med nok spillere, og 

trengte å ta et grep. I en samtale med Eidsvåg Oldgirls, som var i samme situasjon som oss, 

ble vi enig om et samarbeidslag. Dette ble godkjent, og vi kunne stille i kretsens old – girls 

serie, som Sandviken/Eidsvåg. Vi har alltid vært glade i damene fra Eidsvåg, så det ble fort 

god stemning i laget og ikke minst godt oppmøte og samspill på kampene. Årets sesong endte 

med 2.plass i 2.div. 

Laget trener en time inne pr uke i Norrønahallen i vinterperioden og en time ute i Eidsvåg. 

I Lærdal Veterancup, har Sandviken stilt med lag i Veteranklassen og Old Girls klassen. Flere 

fikk vist at fotballferdighetene sitter i enda, Old Girls laget vant sin gruppe og Veteran fikk en 

fin plassering.  

Gruppen har mange sosiale tiltak i løpet av sesongen, og jobber mye dugnad. Det gjelder i 

styret til Toppfotball, hjemmekamper, konserter og i jentecupen vår. Her har også Eidsvåg 

damene stilt opp. 

Fotballskole sommer (v/ Madeleine Giske) 

I uke 26 ble det arrangert Tine Sandviken Fotballskole. Det var 108 deltagere fra 6 til 12 år, 79 

gutter og 29 jenter. Flere av klubbens medlemmer deltok på fotballskolen, men også deltagere 

fra andre klubber. God markedsføring, stor pågang og spillere fra Sandviken var instruktører. 

Øyvind Nordtveit var sportslig ansvarlig og Madeleine Giske hadde ansvaret for det 

administrative.  

Talentskoler (v/ Madeleine Giske) 

I vinterferien og høstferien ble det arrangert Lerøy Sandviken Talentskole for jenter mellom 

13-15 år. Det var 57 deltagere i vinterferien og 77 deltagere i høstferien. Dagene bestod av 

trening, fruktpause, trening, lunsj, teori og trening. Øyvind Nordtveit var ansvarlig for det 

sportslige og hadde med seg instruktører fra Sandvikens A og U lag. Madeleine Giske hadde 

ansvaret for organiseringen. 

Lerøy Jentecup (v/ Laila Konglevoll) 

Dato:   Helgene 25-26 mars og 1-2 april 

Sted:    Stemmemyren, Liland og Åstveit 2. 

Antall spillere:  ca 3.000  

Antall lag:   ca 228 

Antall dommere: 45  

 

Til tross for ombygging av Stemmemyren fikk vi gjennomført Lerøy Jentecup som planlagt. 

Anleggsområde de to helgene cup’n ble avviklet, var stort sett begrenset til gamle grusbanen. 

Det eneste det resulterte i, var at oppvarmingsfeltet ble redusert, og det kunne vi leve med, 

spesielt lnår vi vet at vi i 2018 får kunstgress på gamle Stemmemyren i tillegg til Nye flotte 

Stemmemyren med overbygg på tribune og flotte lokaliteter. 

Vi har i mange år nå ligget rundt ca. 225 påmeldte lag. De aller fleste klubber er påmeldt. Selv 

med konkurranse fra Åsanecup, som frister med spill inne i Vestlandshallen, klarer vi å holde 

et høyt antall påmeldte lag. Dette er vi veldig god fornøyd med. 

Nytt av året var 3’er lag. De aller minste spilte 3 mot 3 på 10 x 15 m2 bane, med minimål og 

eget nett rundt. Her var mange ivrige jenter som koste seg i de nye «minibingene». Ingen 

minipremieutdeling heldigvis, og det var nok dagens høydepunkt for de unge lovende. 
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Påmeldte lag fra Stjerneserien var også nytt i 2017. Her var 6 lag påmeldt, og de spilte innbyrdes 

oppgjør. Lagene var delt inn i landslag, så her kan vi skryte over at lag som Brasil, England, 

USA, Japan, Irland og Norge har målt krefter på Dumpen. Vi håper at alle disse «stjernene» 

melder seg på i 2018 også, og da kanskje med endag flere spillere og lag. Her var det ekte 

idrettsglede og fellesskap. Premieutdeling ble et minne for livet for både spillere og oss som 

arrangør. 

Ellers så gikk alle finalene på Stemmemyren i kjent stil. 

Vi har i flere år invitert til Lerøy Jentecup 

Nok en vellykket «Lerøy Jentecup lunsj». Dette har vært en fin sosial samling for oss i cup-

styret. Her har vi invitert ordfører Marte Mjøs, personer fra NFF sentralt og krets, klubbleder, 

Lerøy og selvfølgelig stifteren Jan Reidar Rasmussen. En stor takk til Mette Hammersland, som 

har fått dette til. 

Nok en gang takker vi alle i Sandviken og alle støttespillerne som gjør det mulig å arrangere en 

stå stor fotballcup for jenter! 

Nedtelling til Lerøy Jentecups 40 års jubileum i 2018 er allerede startet – selve startskuddet går 

10 mars!  

Arrangement  

Vårparten spilte vi våre siste kamper på Varden, mens vi ventet på ferdigstilling av nye 

Stemmemyren. Fortsatt tok de trofaste tilskuerne turen, men vi så virkelig frem til å komme 

«hjem igjen». NFF sine delegater, motstandere, spillere og tilskuere gav oss masse skryt for 

gode arrangement, men vi savnet flere tilskuere. I august var det klar for åpning, et fantastisk 

arrangement med over 1000 tilskuere, og i høstsesongen fikk vi kjenne på det og arrangere 

kamper på et Topp anlegg. Gjennomsnittlig tilskuere talte i 2017 236 stk, ikke så verst når halve 

sesongen var på «bortebane».  

Vi har mange som stiller på dugnad, foreldre, styre og U-lag spillere. A-lag spillerne stiller også 

på dugnad når U-laget har sine 2. div. kamper. 

Vi ser frem til sesong 2018 og håper å kunne bygge videre på gode arrangement som blir enda 

bedre. 
 

Stemmemyren  

Søndag 13. august 2017 vil for alltid være en stor dag i klubbens historie. Da ble nye 

Stemmemyren Idrettsplass åpnet med pomp og prakt, i forkant av toppseriekampen mot 

Medkila. Mange års iherdig innsats fra sentrale personer i Sandviken Toppfotball og klubben 

ellers, har resultert i det flotte lisensgodkjente anlegget som kommunen har reist, og som nå 

kunne tas i bruk. Den nye kunstgressbanen, som har erstattet grusbanen, og nytt dekke på 

hovedbanen må også nevnes. Takk til Bergen Kommune for vel utført jobb! 

Ikke bare kan kampavvikling og publikums opplevelse skje i moderne og tilrettelagte fasiliteter, 

men like viktig er det at jentenes treningshverdag er blitt betydelig profesjonalisert, ikke minst 

ved bruk av de store rommene under tribunen. 

Takk til alle som har bidratt til det flotte resultatet: et SANDVIKSHURRA!! 
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ØKONOMI 

I 2017, som tidligere år har det vært viktig, med streng kostnadsstyring, slik at utgiftene totalt 

sett kom ut som budsjettert. Gledelige gaveinntekter gjør likevel at vi kommer ut med et 

regnskapsmessig overskudd. Samtidig kunne vi finansiere begge rommene under den nye 

tribunen, samt sikre finansiering av det nye taket på klubbhuset. I denne forbindelse vil vi nok 

en gang rette en særlig takk til vår fantastiske støttespiller Trond Mohn!  

For øvrig vises til fremlagt avdelingsregnskap for 2017. 

 

KONKLUSJON  

Sandviken Toppfotball er fornøyd med årets sesong for både A- og U-lag. Målsettingen tilA-

laget ble ikke nådd, men det var mye stang ut i den perioden vi spilte på Varden. 

Tusen takk til Øyvind som har vært lojal og jobbet utrettelig som hovedtrener for A-laget i 8 

sesonger.  

En stor takk også til Daniel, Stine, Svenn Egil, Jan Ove, Pål og Jappi, for jobben rundt A- og 

U- laget. 

Årets høydepunkt var åpning av Stemmemyren Tribuneanlegg 13. august. Masse folk og god 

stemning gjorde dagen minnerik for oss alle. 

IL Sandviken er ellers stolt mottaker av Bergen kommune sin likestillingspris 2017. 

Hovedgrunnen til prisen er vår Lerøy-Sandviken jentecup som vi har arrangert i 40 år. 

I tillegg kommer arbeidet som er gjort for å gi alle jenter et tilbud i klubben. 

Vi har også i 2017 gjennomført mange flotte arrangement, og Lerøy jentecup er et av de store 

høydepunktene vi får mye skryt for. Tusen takk til alle som har vært med og fått dette til, og 

samtidig en stor takk til resten av klubben for godt samarbeid i 2017. 

Vi gleder oss til 2018! 

 

Styret 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. T

Dette e
følgend
12 år), 
3/Vareg

Ved åre
guttesp
nesten 
omtren
breddef
Sandvik
at vi ov
vi hatt 
og 201

 

2. 

 

Styret h

 
Ole-Pet
Camilla
Thorbjø
Christin
 
Ole-Pet
på NFFs
samling
Det er o
kursdel
 
Hr. Sen
 
All kom
 
Det ble
og var 
 

 
3. 

Totalt 39
2017. 

er 3 lag fler
de måte: 13
 samt ett la
gg). 

ets utløp ha
pillere, noe 
 400 fotbal
t på nivå m
fotballavde
ken har et 
ver lang tid 
en gledelig
1-årgangen

Styret i B

har i 2017 

tter Øvrebø
a Hagen Joh
ørn Gjestela
ne Downing

tter Øvrebø
s Forbunds
g for deltak
obligatorisk
ltaker ved o

nior/Old Boy

mmunikasjo

e arrangert 
var en felle

Sentrale 

Årsmeldin

IL Sand

 IL Sandv

re enn avde
3 lag i ungd
ag i 5. divis

adde vi reg
 som betyr 
lspillere, fle

med 2015-s
elingen, me
stabilt høyt
 har har ha

g utvikling i
ne. 

Breddefot

bestått av:

ø  
hansen  
and  
g  

ø har repres
sting i Oslo 
kerne på Tr
k at klubbe
oppstart av

ys/Old Girls

n internt i 

 en lagleder
essamling f

saker for

ng 2017 – IL 

dviken - 

Årsm

viken-lag 

elingen stilt
domsseries
sjon kvinne

istrert om 
 at breddef
esteparten 
sesongen, d
n noe laver
t antall jent
att to årsku
 antallet ak

ball: 

 

- Leder 
- Styrem
- Materi
- Økono

sentert Bre
(4.-5. mar
enerveilede
n stiller me

v dette kurs

s/Veteran h

breddefotb

rsamling i å
for lagleder

r Breddefo

Sandviken: A

 

 Avdelin

melding 

 i avdelin

te i foregåe
pillet (13-1

er, vårt sam

lag 170 akt
fotballavdel
 av dem i a
da vi var i u
re enn forr
tespillere i 

ull uten spil
ktive jentes

 
medlem  
iellansvarlig
omiansvarli

eddefotballa
rs 2017). Ø
eren 2017 
ed en styre
set. 

har egne st

allstyret ha

året som gi
re i alle bre

otball i 20

Avdeling Bre

ng Bredd

2017 

g Bredde

ende sesong
19 år), 25 la
marbeidslag

tive jentesp
lingen for t
ldersgrupp
underkant a
ige sesong,
 barne- og 
lere (2003 
spillere, me

g   
g/kasserer

avdelingen 
vrebø repre
på Thon Ho
representa

tyrer. 

ar foregått 

ikk. Møtet g
ddeavdelin

017: 

ddefotball 

defotball

fotball de

g (2016). D
ag i barnefo
 med Vareg

pillere og 2
iden organ
en mellom 
av 400 akti
, da antalle
ungdomsfo
 og 2008). 
ed store kul

 

i Hovedsty
esenterte o
otell Koksta
nt sammen

via e-post/

gikk av sta
gene (fotba

 

eltok i ser

Dette forde
fotballseries
gg (Sandvi

220 aktive 
iserer fotba
 7 og 19 år
ive spillere 
et var 410 s
otballen, til 
De tre siste
ll både i 20

yret og IL S
også klubbe
ad 18. febru
n med klub

/telefon gje

belen 12. s
all, basket,

rien 

ler seg på 
spillet (7-
ken 

all for 
r. Det er 
 i 
spillere. 
 tross for 
e årene har

009-, 2010-

andviken 
en på første
uar 2016. 
bens 

ennom året

september,
 håndball) 

1 

r 
- 

e 

. 

 
 



2 
 

 
 

 
A. Spo
Arbeide
avdelin
hvileskj
delkurs
nye tre
opp en 
det som
invitert
i enda s
trenerk
fremov
i året so
divisjon
novemb
 
Nyrekru
klassing
nytt av 
Stemm
Vi vurd
gruppe 
således
Hordala
konkur
Disse p
sikte på
2005-å
å ha sto
til fotba
oppe på
registre
av klub
guttesid
takke a
på lags
tiltak fo
sportsli
 
 
B. Øko
Vi henv
inntekt
høsten 
AU, noe
oppfatn
breddea
situasjo
utfordri
må løse
2018, f
av med

ortslig 
et for å øke
gen, men e
jær i 2017.
s 4 i Klubbh
nere i barn
 ny Grasrot
m naturlig å
t Eidsvåg til
større grad

kursene, og
er for Bred
om gikk. B
nsmestre et
ber.  

uttering: I 
ger i nærom
 året og va
emyren me
erer oppsta
 på totalt 4
s rekordsto
ands jenter
ransen, og 

pengene er 
å å gi våre 
rgangene, 
oppet opp, 
all ser ut til
å dette om
ert nesten l
bbens ident
den har go
alle trenere
nivå. De ha

or barna, no
g utvikling

onomi. 
viser til ved
saktiviteter
 2017 ble d
e som førte
ning at den 
avdelingen
onen Bredd
inger knytt
es i samråd
fortrinnsvis 
dlemsregist

Årsmeldin

e den sports
etter omfat
. Vi fullførte
huset 18./2
ne- og ungd
ttrenerkurs
å samarbeid
l å delta på
 enn tidlige
 motivere d
deavdeling
åde G19 (4
tter en spe

august invi
mrådet til f
ar lagt opp 
ens foreldre
artopplegge
46 spillere, 
rt, noe som
rekruttering
 Sandviken
 øremerket 
 aldersbeste
 med at gut
 og tiltaken
 å ha hatt e
rådet, og v
like mange 
itet. ILS Br
d kontinuit
, lagledere 
ar et høyt a
oe som er v
. 

dlagt regnsk
r som lodds
det innført e
e til avviklin
 jobben som
e i klubben

defotballavd
tet til inndri
d med lagle
 gjennom t
eret. Intern

ng 2017 – IL 

slige kompe
ttende kurs
e hele Gras
1. og 22. ja

domsavdeli
-syklus i 20
de med nab
å kursene v
ere å legge 
disse til å b
en er posit

4. divisjon) 
nnende me

iterte AU og
ørste trenin
slik at gutt
ene ble orie
et som en s
hvorav 20 

m resulterte
gskampanje
 stakk av m
 keepertren
emte målva
ttelagene e
ne Breddeav
en positiv e

vi er stolte o
 aktive fotb
reddeavdeli
et i medlem
 og øvrige s
aktivitetsniv
viktig for å 

kap for deta
salg, samt 
et felles du
ng av fotba
m er gjort i
n har vært h
delingen be
iving av ko

ederne og d
tettere oppf
nkurs i 123

Sandviken: A

etansen i a
saktivitet i 2
srottrenersy
anuar. Det 
ngen vår m
018 og dat
boklubber i

vi arrangere
 til rette fo

bidra nedov
tive, og fler
 og G15 (7
esterskapsf

g Breddeav
ng på Dum
tene og jen
entert om a
stor sukses
 guttespille
e i at IL San
e i 2017. To
med fjerdep
ningsoppleg
akter et be
er forholdsv
vdelingen s
effekt fra o
over å vær
ballspillende
ing har en 
mstall, og B
støttespille
vå og jobbe
 beholde sp

aljer. ILS B
dugnad i k
gnadsårshj
llgruppens 
i HS/AU ifh
helt avgjør

efinner seg 
ntingenter,

det vil blir t
følging av l

3klubb bør p

Avdeling Bre

avdelingen, 
2016, var d
yklusen, so
 betyr at vi

med fullført 
oer for delk
i forhold dis
er. Dette er
r at yngre, 

ver i årsklas
re av våre b
er) ble avd
finale mot V

vdelingene 
pen for 201
tene hadde
aktivitetene
ss, og i skri
re og 26 je
ndviken ble
otalt 34 klu
plassen og 
gget som e
edre trening
vis mye stø
satte inn fo
g med 201

re en av få 
e jenter so
god utviklin
Breddestyre
re for den f
er jevnt og
pillerne i kl

Breddeavde
lubbens eg
jul for bred
 høstlotteri

ht inntektsb
ende for de
i per dags 
, som er vå
att grep fo
laglederne 
prioriteres,

ddefotball 

 har fortsat
det naturlig
m startet o
 i løpet av 
 C-lisens. V
kurs 1 er al
sse kursene
r blitt positi
 aktive med
ssene. De s
breddelag u
elingsvinne

Vestsiden-A

(fotball, hå
11-kullet. F
e sin første 
e til IL Sand
vende stun

entespillere
e en av pris
ubber delto
prispenger
r startet op

gstilbud. Tre
rre enn jen

or å øke rek
6. Det er v
klubber i k
m gutter. D
ng sportslig
et vil benytt
fantastiske
 trutt med 
ubben og fo

eling har arr
en åpnings
deavdeling
. Breddesty

bringende a
en positive 
dato. Det e

år viktigste 
r å øke kon
for å få en 
 ikke bare 

tt høy prior
g med et lite
opp i 2016,
2016/17 fi

Vi tar sikte 
llerede fast
e, og har b
ivt mottatt.
dlemmer d
sportslige u
utmerket se
ere, mens J
Askøy på Ra

åndball, bas
Fellesoppleg
 fotballtren
dviken i klu
nd har vi en
. Jentekulle
svinnerne i 
k i denne 
r på kroner 
pp i 2018 o
renden fra o
ntelagene, s
krutteringen
viktig å hold
retsen som
Dette er en
g. Både jen
tte anlednin
e jobben so
 trivselsfrem
for videre s

rangert tra
scup. Fra og
gene, koord
yret er av d
aktiviteter f
 økonomisk
er fortsatt n
 inntektskil
ntingentinn
 bedre kval
av 

ritet i 
e 
 med 
kk over ti 
på å starte
tsatt. Vi ser
lant annet 
. Vi ønsker 
eltar på 

utsiktene 
eg sportslig
J17 ble 2. 
avanger i 

sket) 1. 
gget var 
ing på 

ubbhuset. 
n 2011-
et er 
 NFF 

 5000,- 
og som tar 
og med 
ser nå ut ti
n av jenter
de trykket 

m har 
 sentral de
te- og 

ngen til å 
m gjøres 
mmende 
osial og 

disjonelle 
g med 
dinert av 
den 
for 
ke 
noen 
de. Disse 
tektene i 
litetssikring

e 
r 
 
 

g 

l 
r 

l 

g 



 

 
 

Bredde
siste år
klubben
vegne a
utstyrs
 
 
C. Utv
Utvalgs
har ikke
mange 
materia
på både
priorite
rapport
å løse a

 
 

D. Are
Nye Ste
innevar
anlegge
ikke-fu
samme
av klub
Varegg 
klubber

- 

- 

- 

 
Dette v
gjøre i 
gjelder 
er ytter
 
IL Sand
krøllgre
store ø
dekket 
slikt løf
utvalg 
av krøll
nylig er
 
 
E. Ove
Bredde
13-19 å
gutte- o
klubben
 

fotballavde
rene. Det e
n autorisere
av breddea
budsjettene

valgsstrukt
sstrukturen
e vært noe
 år. Utvalge
alforvaltnin
e her og på

et både for 
teringsperio
avdelingens

ena 
emmemyre
rsle en ny æ
et ble unde
ngerende f

en med syv 
bbene som 
 og NHHI).
r som verke
har lokal fo
driver barn
mangler tre

var en nytti
forhold til å
 anleggssit
rst kritikkve

dvikens ege
esset burde
konomiske 
 runder 10 
ft i innevær
i klubben a
lgress. Dett
r kommet f

erganger 
styret har a
år. Dette er
og jentelag
n: 

Årsmeldin

elingen men
r nå tatt gr
es til å ta u
vdelingene
e.  

tur 
 i klubben 
n hemmeli
ene knyttet
g har lever
å andre om
Breddefotb
ode om at d
s fellesoppg

en ble offisi
æra for bar
erminert av 
flomlys til la
 andre klub
ble innkalt 
 Like fullt b
en:  
orankring p
ne- og ungd
eningstid ti

g påminne
å realitetso
uasjonen i 
erdig og vil

en bane, St
e vært skift
 konsekven
 år). Det er
rende perio
allerede er n
te bør ha h
fra Idrettsrå

administrer
r to flere en
gene. I 201

ng 2017 – IL 

n av hele kl
rep for å få 
ut utstyr på
e i klubben 

er nå en de
ghet, at sv
t til åpnings
rt en utmer
råder. Et o

ballavdeling
det må vær
gaver, gjeld

elt åpnet sø
rne- og ung
 oppstartpr
angt ut i vin
bber innkalt
 til dette m
besluttet Id

på Stemmem
domsfotball
il sine lag. 

lse om at v
orientere ko
 Bergenhus
 bli påklage

temmemyre
et allerede
nser å skifte
r heller ikke
ode eller ne
nedsatt og 
høy prioritet
ådet (nevnt

rt 18 spiller
nn i 2016. S
7 skiftet 18

Sandviken: A

lubben. Uts
 kontroll på

å GMAX. Sp
i 2017, vil 

el av Kvalit
ært få aktø
scupen, lod
rket jobb og
operativt og
gen og klub
re en priori
der også fo

øndag 13. 
gdomsfotba
roblemer på
ntersesong
t til banetid
øtet har til

drettsrådet 

myren; 
l; 

vi, sammen
ommunale m
s bydel. Idr
et. 

en Balløkke
. På grunn 
e underlag 
e økonomis
este år. Det
 at det jobb
t de neste 
t over).    

rovergange
Sandviken 
8 spillere kl

Avdeling Bre

styrsutgifte
å disse, for
ponsoravtal
også bidra 

etsklubbarb
ører har dra
ddsalget, år
gså i 2017,
g velfungere
ben som så
itert oppga

or 2018. 

august 201
allen i Yter S
å Stemmem
en. I janua
dfordelingsm
hørighet til
å tildele tre

n med Vareg
myndighete
ettsrådets 

e («Dumpe
 av refusjon
 på Dumpe

sk handlings
t er derfor o
bes aktivt fo
årene, ikke

er i løpet av
 har fortsat
lubb til IL S

ddefotball 

ene har vær
trinnsvis ve
ene som HS
 positivt til 

beidet som
att et altfor
rsavslutning
 men vi tre
ende Fairpl
ådan i 2018
ve å engasj

17 og skulle
Sandviken.
myren 2 («
ar 2018 ble 
møte hos Id
 Stemmem
eningstid p

gg, fortsatt
er og Idrett
håndtering

n»), lider u
nsregelverk
n før 2020 
srom i klub
oppløftende
or å ordne 
e minst i lys

v kalenderå
t nettotilfly

Sandviken, 

rt eskaleren
ed at færre
S/AU inngi
 å redusere

m gjøres i kl
r tungt lass
g og 
enger flere 
ay-utvalg b
8. Mantraet
sjere flere t

e i utgangs
. Effekten a
Nye grusen
 så IL Sand
drettsrådet

myren (IL S
å Stemmem

t har en sto
tsrådet når

g av Stemm

under stor s
k etc vil det
 (når det n

bben til å fo
e at et Dum
 finansierin
s av de sign

året i alders
yt av spiller
 mens 8 sp

nde i de 
e personer i
kk på 
e 

ubben. Det
 over for 

ben å gå 
bør ha høy 
t fra forrige
il å bidra ti

punktet 
av det nye 
n»), og 
dviken 
t. Kun tre 
andviken, 
myren 2 til 

or jobb å 
r det 

memyren 2 

slitasje og 
t medføre 
åværende 

oreta et 
mpen-
g av skifte 
nalene som

sgruppen 
re, både på
illere forlot

3 

i 

t 

 
e 
l 

 

 
m 

 
t 



4 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

4. Sen
 
 
Overo
aldre”
 
- Bidr

Bred
- Vide
- Øko
- Opp
- Bidr
 

 
En stor 
Det er e
alle fore
 
Vi ser f
 
 
 
Bergen 
Styret I

 

 

Gutt

Jent

Tota

ntrale sak

ordnet:  B
” i trygge

ra til å fullfø
ddefotballa
ereutvikling
onomisk su
prettholde f
ra til tilstre

r TAKK til a
et stort for
eldrene som

frem til å se

 5. Februar
IL Sandvike

0

er

er

alt

Årsmeldin

ker/ambis

Bidra til go
 rammer

øre arbeide
vdelingen s

g av laglede
nn drift.  
fokus på ku
kkelig støtt

lle som har
eldreengas
m bidrar! 

e dere i akt

r 2018 
en Breddefo

5

Spille

ng 2017 – IL 

sjoner for

ode sosia
. 

et med å bl
stiller seg s
er- og trene

ursing og ut
te på trene

r gjort og g
sjement run

tivitet og de

otball 

eroverga
(bre

Sandviken: A

r Breddef

ale og spo

i Kvalitetsk
svært posit
erfora og s

tdanning av
r/lagleders

gjør en flott
ndt kamper

ele idrettsg

10

anger IL
eddeavd

Avdeling Bre

otballavd

ortslige a

klubb 1. De
iv til. 
amarbeidsk

v trenere, d
iden for all

t innsats for
r og ved av

gleden med

15

L Sandv
delingen

ddefotball 

elingen i 

aktivitete

tte er et ar

kanaler ut m

dommere o
e lag. 

r breddefot
vikling av d

 dere alle o

20

iken, 20
n)

 2018:  

er for barn

rbeid 

mot foreldr

og ledere.  

tballen i IL 
dugnad: St

også i 2018

017 

Til S

Fra S

n ”i alle 

rene. 

Sandviken
tor takk til 

8! 

Sandviken

Sandvike

 

. 

n

en



 

 
 

 

 

K

  

 S
IN

  

 S

 R

Årsmeldin

Konto 

3010 

3230 

3630 

3720 

3410 

3990 

8010 

SUM 
NNTEKTE

4020 

4030 

4110 

4120 

4121 

4130 

4222 

4310 

4410 

4420 

4710 

5011 

5210 

6700 

6710 

6790 

7530 

7610 

7620 

7820 

7630 

8110 

SUM UTGI

RESULTAT

ng 2017 – IL 

BU

Te

  
 Ko

 BU

 Du

 Sp

 An

 An

 Re

R 
  

 Re

 Arr

 Ba

 Av

 Av

 Do

 utg

 Ku

 Uts

 Me

 Ga

 Tre

 Bil

 Re

 Ad

 An

 Pre

 Lo

 Tils

 Tils

 Du

 Ba

IFTER   

T   

Sandviken: A

UDSJETT 

ekst 

ontingenter 

U midler/ fra 

ugnadsvirkso

ponsors 

ndre off. tilsku

ndre inntekte

enteinntekter

eiser 

rangement a

aneleie 

vgifter NFF 

vgifter HFK 

ommerutgifte

gifter vedr. ov

urs 

styr 

ed. Utstyr 

aver mm. 

ener refusjon

- transportgo

evisjon-regns

dm. Utgifter 

ndre kostnad

emier 

otter-/blomste

stelning til la

skudd til gru

ugnadsutgifte

ankomkostnin

Avdeling Bre

2018 

HS 

omhet 

udd 

r 

r 

andres 

er 

verganger 

n 

 

odtgjørelse

skapshon. 

er 

er utgifter 

agene 

ppene 

er 

nger 

ddefotball 

  

2017  

Budsjett
270 00

50 00

225 00

10 00

30 00

15 00

600 00

15 00

95 00

25 00

85 00

10 00

161 00

1 00

110 00

20 00

7 00

15 00

15 00

25 00

15 00

1 00

600 00

t 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

  

00 

00 

00 

  

  

00 

00 

00 

  

00 

  

00 

00 

00 

00 

00 

  

00 

  

00 

00 

  

00 

00 

0 

5 



                                                                   
 

Årsrapport 2017 - IL Sandviken Håndball 
 

Sportslig 

Håndballgruppen preges av god aktivitet.  I år har alle lagene fått flere spillere som vil være 

med å ha det gøy. IL Sandviken Håndball har nå damelag i 5.divisjon, Guttelag i G-14, G12 

og G10, jentelag J-13, J12 og J11. I tillegg har vi minihåndballag for gutter født 2010 og for 

jenter født 2009 og 2010. I tillegg har Piker 33 og HU – laget hatt god aktivitet gjennom året.  

 

Vi trener på Hellen skole og i Stemmemyrshallen, hvor flere lag trener samtidig for å få mest 

mulig ut av tildelt halltid. Vi har behov for mer treningstid. Vi er veldig stolte av lagene våre 

som alle gjør en flott innsats i sine respektive serier og alle har gode støttespillere gjennom 

trenere/lagledere/foreldre.  

 

Damelaget vårt i 5 divisjon får stadig flere nye spillere og er en flott gjeng som trives med 

håndball.   

 

Piker33 

Stiller i Veteran NM hvert år med lag i klassene J40 og J50, og tok Bronse i klassen for J50. 

Damene trener hver uke, spiller i sin serie og er en svært aktiv stor jentegjeng som har det 

kjekt sammen. Vi gratulerer med god sportslig innsats og for lang og tradisjon tjeneste.   

Det stiller i gjennomsnitt 14 på hver trening 

 

Minihåndball – gymgøy  
Vi har fortsatt arbeidet med gymgøy. I år har vi to økter i uken en for 2011 kullet (første trinn) 

og en for 2010 kullet. Gymgøy er et samarbeid med basketgruppen.  

 

Jenter: 

Lagledere: Johanna Huun 

Trenere: Anders Isager og Johanna Huun m.fl.  

 

Jenter 8 

Lagleder: Mette Torvund 

Trenere: Stina Halmø Lunde og Amalie Halleland 

  

Jenter 11: 

Trener: Line Irgens Solheim/ 

Lagledere/trenere: Linda Fjeld og Trine bakke 

  

Jenter 12: 

Lagleder: Silje Mæland 

Trenere: Frode Voll og Espen Horne 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ILSandviken.png


Jenter 13: 

Trener: Mia Behrens 

Lagleder: Live Halmø 

 

Gutter 10:  

Trenere: Einar Skintveit og Eirik Moe.  

 

Gutter 12 

Trener: Einar Skintveit 

 

Gutter 14:  

Trener: Andre Angelgård  

Lagleder: Linda Fjell 

 

HU -laget  

Trener og lagledere: Ingrid Knappskog og Dag Knappskog. 

 

Økonomisk/administrativt. 
Økonomien i gruppen er god, men vi må jobbe mer med rutinene for kontingentinnkreving. 

Fellesdugnadene gir oss gode inntekter, samt at kamparrangementene våre gir greie 

overskudd til klubb og de enkelte lag.  

 

Vi som p.t. forvalter de administrative oppgavene i Håndballgruppen ønsker enhver 

velkommen som føler de kan bidra, enten det er med mye eller lite! Vi vil jobbe videre for å 

finne dugnadsformer og samarbeid som kan inspirere både sportslig og økonomisk slik at det 

kan gi viktige støttemidler for klubbkassen og sportslig utvikling.  

 

 

Styret i håndballgruppen: Madelene, Line, Silje, Cilje og Einar 

 

 
 

 

  



Budsjett Sandviken håndball 2018 

Driftsinntekter 

 
regnskap       budsjett 

2017        2018 

3100 Kontigenter kr 82 440,00    kr 110 000,00 

3160 Diverse tilskudd/overføringer kr 18 943,00  kr 20 000,00 

3230 Andre intektsgivende aktiviteter kr 0,00  kr 10 000,00 

3410 Kommunale tilskudd kr 20 000,00   kr 20 000,00 

3310 Dugnadsvirksomhet kr 77 723,00   kr 75 000,00 

3990 Andre inntekter kr 0,00    kr 0,00 

Sum driftsinntekter kr 199 106,00    kr 235 000,00 

 

Driftskostnader 

4000 Cup/serie reiser kr 89 652,00    kr 90 000,00 

4020 Avgifter forbundet/krets kr 9 245,00   kr 10 000,00 

4030 Dommerutgifter kr 9 061,00    kr 10 000,00 

4070 Utstyr drift kr 22 803,00    kr 30 000,00 

4071 dommerutgifter a lag kr 5 567,00   kr 5 000,00 

Sum varekostnader kr 136 328,00    kr 145 000,00 

 

5000 Lønn til ansatte kr 36 000,00    kr 44 000,00 

5400 Arbeidsgiveravgift kr 5 712,00   kr 6 000,00 

Sum lønnskostnader kr 41 712,00    kr 50 000,00 

 

4221 Sosiale tiltak kr 9 150,00    kr 10 000,00 

7770 bank og kortgebyrer kr 509,00    kr 0,00 

Sum andre personalkostnader kr 9 659,00   kr 10 000,00 

Sum andre driftskostnader kr 0,00 

Sum Driftskostnader kr 187 699,00    kr 205 000,00 

 

Drifttsresultat kr 11 407,00     kr 30 000,00 

8050 Renteintekt bankinnskudd kr 2 508,00  kr 0,00 

Sum finansinntekter kr 2 508,00   kr 0,00 

 

Årsresultat kr 13 915,00     kr 30 000,00 



Å rsmelding for IL Sandviken Basketball 2017 

Styret har bestått av Johan Fredrik Bøschen Sandal, leder Thor Holum (sportslig ansvarlig) 

Roar Berge (kasserer). 

Det har vært 6 styremøter i året som gikk. I tillegg felles årsavslutning for alle lag i 

Klubbhuset 31.05. Her ble Ole Størkson behørig takket av for strålende innsats over mange år.  

Johan Fredrik Bøschen Sandal er som representant for Sandviken Basket også styremedlem i 

Bergen Elite. Bergen Elite er et spennende konsept der Hop, Loddefjord og Sandviken 

samarbeider. Vi har nå et lag i Kvinneligaen på elite damenivå. Målet er at vi skal klare å 

holde lagene våre gjennom juniornivå slik at de gutter og jenter som ønsker å satse skal ha et 

alternativ til å satse til høyeste nivå. Dette medfører at vi i breddeklubbene både kan holde på 

spillere i egen klubb lengre.  

 

Høsten 2017 ble j03 trent av Dita Blumberga fra Bergen Elite, hun dro dessverre tilbake til 

Latvi, og Geir Bangstad har steppet inn og trener J03 en dag i uken vår 2018, noe som 

understreker fordelen med å være med i Elite samarbeidetG03 samarbeider godt og tett med 

og med Tertnes (tidligere Ulset) Basket.  

 

Vi har siden høsten 2016 klart å få til et tilbud for Christi Krybbe skoler med basket i FAU 

regi, høsten 2017 har dette samarbeidet og inkludert Kronengen skole. Dette har medført 

tilførsel av spillere fra dette området, og en mulig rekrutteringsarena fra dette området. En 

kjekk utvikling som vi håper å opprettholde. Resultatet er at vi har fått i gang et 2006 lag. 

 

Ny drakter – alle basket lagene har fått nye drakter med lik profil som en konsekvens av 

arbeidet i Sandviken IL og klubbens satsing som kvalitetsklubb. Det er også et resultat av 

godt samarbeid i klubben og strålende jobb frå ildsjeler i klubben som har skaffet et godt 

økonomisk grunnlag med nye sponsormidler. Draktene ble utdelt på felles samling og 

bildetaking i Stemmemyrshallen 6.12. med basketstyret og sponsorer 

Antall spillere gjennom året: ca 56 medlemmer 

Sportslige resultater gjennom året; 

Senior 4M 

Sesongen 2016/2017 endte med sølvmedalje i serien, et anstendig sportslig resultat. 

Spillerstammen har endret seg i inneværende sesong. Toppscorer i forrige sesong, Håvard 

Skaar, valgte å gå til en annen klubb, og veteran Ole Egil Størkson har lagt basketskoene på 

hyllen etter 40 år med aktiv seriespill. Vi har fått tilflyt av spillere, bl.a fra Tertnes Basket, og 

er i en fase med å få etablert en stamme av spillere som kan hevde seg i 4M, med ambisjon 

om opprykk sesongen 2019/2020. G2000-laget har gått inn i seniorlaget, og vi ser gode 

muligheter for spillerutvikling blant disse yngre spillerne. Laget har 11 aktive spillere, samt 

bidrag fra Sandvikens 2003 lag og noen få spillere som kun deltar på treninger. Trenere er 

Huafeng Xie og Thor Nikolai Holum. 

Gutter-2000 

Dessverre klarte vi ikke å holde et eget gutter lag. Overgang til andre lag og sårbarhet 

medførte at spillerne som var igjen heller har spilt på senior 04 nivå. 



 

 

Jenter 2003 

Vi har prøvd å gi J03 et løft med å satse på ekstern trener og ekstra treningstid. Det har vært 8 

spillere i sesongen 2017/2018. 3 spillere har trukket seg pga skader/helse. Veldig uheldig, 

men de resterende har vist strålende innsats. Laget har hatt en god utvikling, men trenger nye 

spillere.  

Gutter 2003 

Våren 2017 bestemte vi oss for å inngå et samarbeid med Ulset-Tertnes 2003. Bakgrunn var å 

sikre at ungdom et lokalt tilbud, samt forsøke å skape en treningskultur der de beste også 

hadde mulighet til å utvikle seg. Andrelaget: Totalt meldte det som nå heter Tertnes-

Sandviken på to lag. Et i andredivisjon G2003. De har tapt alle kamper, noen knepent, så vi 

øyner håp om seier i løpet av sesongen. På det laget spiller 3 «Sandviken-gutter». Ellers på 

andrelaget spiller 2 spillere fra Tertnes som er født i 2002, en som er født i 2004 og så har vi 

supplert med de av førstelagsspillere som ikke har fått mest spilletid på det laget. Dette har 

medført at disse spillerne har fått økt selvtillit, noe som er med på å heve begge lagene. 

Førstelaget: Førstelaget har så langt 4 seiere og 3 tap. På dette laget spiller to «Sandviken-

spillere», og syv «Tertnesspillere». Treningsviljen er stor, de møter opp, og noen av spillerne 

deltar jevnlig på seniortreningene til Sandviken. En av spillerne har allerede flere kamper for 

4. divisjonslaget, mens en av Tertnes-guttene har nylig debutert for Ulset sitt 2. divisjonslag 

med noen minutter. Noen av Tertnesguttene har treneroppgaver yngre lag i sin klubb. 

Treningskulturen i gruppen som helhet er god. Vi byttet trenere i sesongstarten. Nå 

har Ognjen Nisavic hovedansvar for førstelaget og treninger i Stemmemyren torsdager. Han 

er en av BLNO sine beste spillere og spiller på Fyllingen. Han er krevende og tydelig, og har 

løftet laget. For andrelaget er det Sigurd Staver, Fyllingen 1. divisjon som har ansvaret. 

Fredager er det skillstrening i Rollands-hallen. Disse er åpne for J03, og de få gangene noen 

av de har vært med har det vært ekstra kjekt. Både Ognjen og Sigurd bringer inn høyere 

nivåer i kampledelse. En utfordring ift trening og kamp er at de er begge aktive spillere. Dette 

har medført at u.t. har steppet inn en del ganger både ift trening og kamp. Ledere i begge 

klubber har stillet opp når vi har hatt behov for å diskutere særlig situasjon rundt samarbeidet.  

 

Gutter 2005 

Vi har startet opp med en ekstra treningsdag på stemmemyren og har vært så heldige å få 

Simen Alvær (00’er) til trener om  fredagen. Det ble en travel, men kjekk oppstart på 

høstsesongen, med jevnt tilsig av nye spillere. Etter hvert bestod laget av 16 + spillere og det 

bød på noen utfordringer for trener Manuel. Gymsalen på Hellen er liten og mye bråk fra en 

ivrig gjeng. Jens Haneberg kom til som assistent trener på tirsdagstrening og guttene ble etter 

hvert delt inn i 2006 /2005 lag. 2006 laget består av flere spillere fra Kristi Krybbe skole så 

løsningen ble at høstens tilkommere kunne få trene på Ado istedenfor hellen fra nyttår av. 

Jens har overtatt treneransvaret frem til sommeren for dette laget og Manuel fortsetter med 

den opprinnelige gruppen 05’ ere. Anne og Jørgen er lagledere/kasserer. Kurt Hanevik er 

lagleder for 2006 laget. Det er fellestrening med Simen om fredagen på stemmemyren, det 

fungerer fint. Det er en positiv og kjekk stemning blant guttene og det har vært rimelig jevnt 

fordelt med vinnerglede og tap denne sesongen. 

 



Gutter 2006 

Laget ble dannet etter at en del nye gutter fra Hellen skole og Christi Krybbe skole 2006 

begynte å trene med gutter 05 laget høsten 2017. Trente på tirsdager i Hellen Skole med 

Manuel Aghito og Jens Haneberg som trenere, og på fredager på Stemmemyren med Simen 

Alvær som trener. Kurt Hanevik kom inn som lagleder ca oktober 2017. Ved årsskiftet 9 

aktive gutter der de fleste bare har trent 3-4 måneder. Begynte med kamper i EasyBasket i 

oktober og har vært med på 4 av fire mulige runder i denne turneringen så langt. Tapt 7 av 8 

kamper. Fra Januar 2018 begynte laget å ha separate tirsdagstreninger i AdO kl 17-18 med 

Jens Haneberg, uendret fredagstrening på Stemmemyren kl 15:30-16:30.  

Gutter 2007  

Cuper ved NBBF 

G07 har i 2017 spilt for fjerde år. På slutten av året har det vært 10 spillere på laget. I året som 

gikk hadde vi 7 cuper; i januar, mars, april og etter sommeren i oktober og desember, med 

totalt 14 kamper. Hansacup ble gjennomført i Bergen i mai. 

Aktiviteteter 

Salg til ILS av toalettpapir  og julekalender skrapelodd har blitt gjennomført i okt og 

november. Deltok på sommeravslutning med basketgruppen i PAVA for alle basketspillerne i 

ILS. Foreldremøte ble avviklet i oktober. Sosiale arrangement; når gymsal har vært stengt 

har vi i september hatt pizzakveld, på ADO og svømt i oktober, aking på Fløyen i desember 

og pizzakveld med avslutning for G07 i desember. 

Trening 

Laget har fremdeles kun en trening i uken , onsdager 1800-1930 i gymsal på Hellen skole. 

Treningskamp 

Vi har spilt treningskamp mot Fyllingen, både på hjemmebane og bortebane på Lynghaug 

skole i november. 

Trener og lagleder er Lars Stuland Larsen og Line Nævdal 

 

Gutter 2009 

Laget hadde 14 spillere våren 2017, men mistet en stor del av spillerne på høstsemesteret pga 

endret treningstid som medfører stor konkurranse med andre aktiviteter. Vi er pr i dag 5 

spillere, og noen flere har meldt interesse. Med et tilstrekkelig antall spillere planlegger vi å 

delta på Easy Basket Challenge-turneringer utover våren. 

Gymgøy 2011 (Jenter og gutter) 

Gruppen ble etablert høsten 2017, og er et samarbeid med håndballgruppen. Gymgøy tilbyr på 

varierte aktiviteter, med gradvis større fokus på ballspill. I snitt har vi 12 barn på treningene, 

og Jens Tveiten har overtatt laglederansvaret. Gruppen ligger foreløpig utenfor IL Sandviken 

sin medlemsmasse. 

 

 

 

 

 



JG 2011 - Ball/gymgøy 

m/håndball 
Hellen skole 

Trener/lagleder Thor Holum/Jens Tveiten 

JG-08/09 Hellen skole 

Trener og lagleder Thor Holum 

G07 Hellen skole 

Trener/lagleder Lars Stuland Larsen 

Lagleder Line Nævdal 

G06 ADO 

Trener/lagleder Simen Alvær/Jens Haneberg 

Lagleder Kurt Hanevik 

G05 Stemmemyren 

Trener Manuel Aghito 

Trener 2 Simen Alvær, Jens 

Lagleder   Anne Thomassen 

Lagkasserer Jørgen Julius Johansen 

G03 Stemmemyren/Åstveithallen 

Trener Sigurd Staver/gnjen Nisavic 

Lagleder  Dag Skaar 

J03 Stemmemyren/AdO 

Trener Geir Bangstad, Huafeng Xie 

Lagleder Gro Madslien 

Senior Stemmemyren 

Trener Huafeng Xie, Thor Holum 

Lagleder Kim Fersum 

 

På vegne av Sandviken Basket og glitrende ledere og trenere 

Johan Fredrik Bøschen Sandal 

Leder Sandviken Basket 

Leder Basketavdeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjett Sandviken Basket 2018 
Regnskap 2017     Budsjett 2018 
3100 Kontingenter 43 398    43 000 
3111 Andre inntekter kamp/cup 0   2 000 
3160 Tilskudd overføringer 11 370   11 000 
3310 Dugnadsvirksomhet 25 217   25 000 

SUM Driftsinntekter 79 985   81 000 
 
Driftskostnader 
4000 Cup/serie reiser 5 791    10 000 
4020 Avgifter forbund/krets 27 242   32 070 
4030 Dommerutgifter 17 850   21 000 
4060 Lederutdanning 3 000    6 000 
4500 Fremmedytelse 1 000 0 

SUM varekostnader 54 883   69 070 
 
5000 Lønn til ansatte 4 450    4 500 
5400 Arbeidgiveravgift 2 018   2 000 

SUM lønnskostnader 6 468   6 500 
 
6790 Administrative utgifter 86   100 
7700 Bank og kortgebyr 0    0 

SUM andre kostnader 86   100 

 
SUM andre kostnader 61 437  75 670 

Driftsresultat / Årsresultat 18 548  5 330 

 



Telenor Xtra fotballfritidsording i Sandviken 
 
Oppstarten på Telenor Xtra i høst har vært fantastisk, og det var spesielt hyggelig at vi fikk inn en del nye jenter. Noen 
deltakere har sluttet og nye har kommet til ila høsten, men jevnt rundt 60 deltakere totalt. 
Trenerteamet er flotte jentene fra damelaget til Sandviken og en flott herremann, og sammen er de et supert team. 
Fra barna kommer til de går, er det full rulle og både store og små ser ut til å trives godt sammen. 
 
Vi har fokus på sunn mat, og barna får masse god og variert kost. Og så er selve måltidet viktig, det å sitte rundt bordet 
og småprate. Dette er med på å skape et trivelig og godt miljø hos oss.  
Inspirasjon finner vi bla hos bama.no, Lise Finckenhagen og Berit Nordstrand sine kokebøker/oppskrifter, som har 
fokus på sunn mat for barn i aktivitet og utvikling. 
 
Aktivitetsnivået på banen er høyt, og med treingsverktøyet til Telenor Xtra og NFF, treningsokta.no, og ikke minst god 
erfaring, skreddersyr trenerne gode opplegg tilpasset aldersgruppene. Basistrening er også en viktig del, og i perioder 
varierer vi treningsøktene med styrke, balanse og koordinasjonstreing både inne og ute. I høst- og vinterferien har vi 
langåpent med utvidet aktivitet som tur til Fløyen, Stoltzen, svømming, mesternes mester m.m.  
 
IL Sandviken sin Telenor Xtra fotballfritidsordning jobber hvert år med ulike tiltak for å opprettholde god rekruttering 
av deltakere. Vi varierer tiltak ut fra ønsket om rekrutering av jenter, gutter eller et spesielt alderstrinn. 
I vår 2017 ble tiltak rettet mot 2.trinn og vi inviterte til åpen dag på fotballfritidsordningen. Barna kommer rett etter 
skolen, blir med på forberedelser av sunn mat, har småaktivitet og lek inne i klubbhuset før en times fotballøkt ute i 
ledelse av en av våre trenere. 
25 barn, gutter og jenter, deltok 15.mai 2017, 10 barn meldte seg på fritidsordningen uken etter og etter sommeren 
var 15 barn påmeldt. I denne aldersgruppen er det 50% jenter. 
 
Camilla Ervik, Marije Brummel, Sofie Broch, Ingvild Villa, Ashley Thompson Eivind Bollingberg og Tom Aasen, er trenere 
som har jobbet i 2017, og er flinke, initiativrike, kreative og ikke minst byr på seg selv. De er med på å skape et godt 
miljø mellom voksne og barna. Dagene og ukene hos oss er fylt med masse bevegelsesglede, latter og moro i tillegg til 
seriøsiteten i aktiviteten og utviklingen. 
 
Mhv Ingvild Jarnæs, leder Telenor Xtra fotballfritidsordning 
 
 
 
 



                                                                   

Gubbelagets årsmelding for  2017. 

Gubbelagets styre har også for dette året bestått av: 

Rolv Behrens, Geir Davik, Trond Fjeldstad, Helge Grindheim, Torstein Skare, Rune Tertnæs. 

 

Aktiviteter 

Gubbelaget som valgte å ikke melde på lag til kretsens seriesystem i 2017, har holdt formen ved 

like med sine 2 ukentlige treningsøkter på Dumpen. Fartsfulle og humørfylte treninger, har  

samlet 10-20 av de yngre old boys/gubber til de ukentlige kveldsøktene.  For de litt eldre (60+), ble 

 det på høstparten startet opp med Fotball Fitness på Dumpen hver torsdag formiddag med 

 etterfølgende dusj og lunch.  Et positivt tiltak som har plass til flere deltakere.  

 

På de månedlige veteransamlingene i klubbhuset (1ste tirsdag i hver måned), samles 20-25 

 veteran medlemmer til lunsj, gode samtaler, «husker du» og Quiz konkurranser.  

Årets vakreste eventyr, -gubbelagets høstfest,- samlet ca 50 deltakere. 

 

Administrativt. 

Som initiativtaker og historie besitter til Dumpens opprinnelse, ble Gubbestyret invitert til et 

hovedstyremøte for å orientere om banens historie.  

 Sist vinter påtok Gubbelaget seg ansvaret for å få formalisert en avtale med Mulekameratene om 

bruk av Dumpen. En avtale som hadde påløpt i nærmere 10 år, uten å ha blitt formalisert. Nå er dette 

blitt brakt inn i ordnete former med en skriftlig avtale.  

 

Økonomi. 

Med en medlemsbase på ca 100 og en varierende kontingent innbetalings appetitt, er gruppens 

økonomi under full kontroll. 

 

Bergen 1. februar 2018 

For Gubbestyret ILS 

Rune Tertnæs 

Sign. 



Årsmelding IL Sandviken Klubbhus 2017 

 

Styret har bestått av følgende personer: 

Jon Arne Mølstad, Christian Fossdal, Bjørn Tore Kvist, Dag Morgan Moen, Åge Nilssen   

 

Prosjekter / Utført arbeid 

1. Nytt tak er nå i havn.  

2. Drift og vedlikehold av hele huset gjennom hele året. 

3. Brann varslings system i hele huset er byttet.  

 

Utfordringer i 2018 

1. Ønske fra alle avd. i klubben om tilgang til kontor / plass på kontor etc. 

2. Endret bruk av ulike rom i huset. 

3. Ansvarsforhold på hvem som gjør hva i klubb huset. 

 

Endring av klubbhus styrets mandat og ansvarsområde  

* Økonomi ansvar (drift, vedlikehold, rehabilitering, og inntekter) tillegges hovedstyre 

* Oppfølging daglig drift (renhold, avviks håndtering, bruk, etc.) ivaretas gjennom de som utøver aktivitet i           

klubbhuset. Det søkes økt engasjement av klubbens ansatte i denne anledning. 

* Utleieansvarlig blir oppnevnt av hovedstyre og rapporterer til dette. 

* Klubbhusstyre ivaretar oppfølging av prosjekter vedtatt i hovedstyre og utøver en rådgivende rolle i forkant 

av disse. 

* Klubbhusstyre ivaretar oppfølging og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for klubbhuset 

* Klubbhusstyre etablerer organisatoriske systemer for HMS og Brannsikring. 

 

Konklusjon 2017 

 

Året har gått ganske bra, og leie forholdet med Sandviken Fysikalske har fungert fint. 

En gigantisk takk til medlemmer og andre som har nedlagt så mange timer av sin fritid. 

Spesielt her må nevnes C. Fossdal og B. T. Kvist for ferdigstillelse av nytt tak. 

 

På vegne av styret Jon Arne Mølstad, Bergen 05.02.18. 
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