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Vi fortsetter med en kommunikasjonskanal som 

tillater at foreldre, trenere og andre interesserte kan 

få en oppdatering på hva som rører seg i klubben uten 

å måtte forlate godstolen eller kontorstolen. Dere har 

alle travle hverdager og ikke minst nærmer vi oss jul 

om ikke akkurat gjør dagene mindre hektiske før en 

kan senke skuldrene  

Dette nyhetsbrevet vil denne gangen i det store og 

hele omhandle Sportslig Utvalg og en status fra de 

ulike lagene og aktivitetene som kjøres. For generell 

info om håndballgruppen henviser vi til nyhetsbrevet 

fra oktober som oppsummerer dette på en fin måte. 

Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg skal bidra til å kvalitetssikre den 

sportslige aktiviteten fra dag til dag, og herunder å 

være til støtte og hjelp for trenere. Foruten å styre 

treningstider i forkant av hver sesong skal 

medlemmene tilrettelegge for å utvikle trenerne 

gjennom ulike tiltak og tilgang på trenerutdanning.  

Erfaringsmessig vet vi at det er en tydelig forbindelse 

mellom kvalitet i trenergjerningen og treningsgleden 

og utviklingen til barna. Flest mulig, lengst mulig 

krever god innsats fra tidlig alder. 

Utvalget består av  

-Morten Haugstvedt, jentehåndball 

-Torbjørn Iversen, guttehåndball 

-Lisbeth Sandtorv, utdanningsansvarlig 

-Iván Brox, barneutvalget 

-Frank Bjørndal, medlem 

-Harald Grimelund, styrets representant 

-Torbjørn Lussand, leder 

 

 

 
 

Barneutvalget 
I barnehåndballen har vi en stabil rekruttering. På 

jentesiden har vi i høst etablert tre treningsgrupper i 

2011-årgangen, og på guttesiden har vi fra nyttår også 

tre treningsgrupper. I høst har vi deltatt med 47 lag i 

minihåndball, til våren har vi meldt på 49. Vi er veldig 

glad for at det skapes så mye aktivitet i klubben og så 

mange spillere finner glede i å være med i 

håndballgruppen. 

Noen av minihåndball-lagene har også i høst fått 

sjansen til å spille kamper på hjemmebane i 

Sandslihallen. Arrangementene har gått bra, mye 

være takket god dugnadsinnsats fra foreldre. Det var 

også stas at de nyetablerte 6-års guttelagene fikk sin 

debut i hallen vår! 

I høst har vi også hatt problemer med midlertidig 

stengt gymsal på Aurdalslia skole pga. lekkasje. Andre 

treningsgrupper har vært med på å dele av sin 

allerede begrensede treningstid med de berørte 

treningsgrupper, og vi er takknemlige for hvordan 

lagene hjelper og støtter hverandre! 

 
 



Gull-laget 
Håndball tilrettelagt for utøvere med 

funksjonsnedsettelser er et viktig tiltak for å gi en 

særlig sårbar gruppe et tilbud om fysisk aktivitet. Det 

har lenge vært et mål for håndballgruppen å få på 

plass dette tiltaket og i høst lot det seg endelig 

realisere. Fra før har fotballgruppen og friidrett 

tilsvarende tilbud og idrettslaget har dermed på plass 

flere alternativer for utøvere som ønsker et tilrettelagt 

tilbud. 

Aktiviteten startet med 4 utøvere i slutten av august 

men har nå etterhvert blitt en robust gruppe på ca ti 

utøvere som hver torsdag 1830-1930 møtes i 

Sandslihallen til en times aktivitet som er ball og 

bevegelses fokusert. 

16. desember deltok laget i den tradisjonsrike 

Julecupen – dette ble det første møtet med 

håndballen sin konkurranseform. Men konkurransen 

er først og fremst preget av felles glede og 

inkludering. Vi har vårt så heldige at vi har fått med tre 

engasjerte, positive og trivelige instruktører som vi har 

rekruttert internt, Celina, Ann-Kristin og Cathrine. 

Målsetningen er å nå en størrelse på 15-17 utøvere 

sier Frank Bjørndal som leder dette prosjektet på 

vegne av håndballgruppen. Dersom det er flere som 

ønsker å være med så ta kontakt 

(frank.bjorndal@spv.no). 

 

God innsats og solid konsentrasjon fra vår flotte gjeng 

«Tøffe gutter spiller håndball» 

 

Harald Reinkind, tidligere Gneist spiller med flere 

landskamper for Norge, stilte opp på trening med Gneist 

gutter f: 2008 i Sandslihallen i høst. Stor stas for de 

håndballglade guttene. 

Stadig flere gutter spiller håndball, og 

håndballgruppen i Gneist har tilbud for gutter i de 

fleste aldersklasser. Vi ønsker å tilrettelegge for at alle 

gutter som ønsker det, skal få mulighet til å spille 

håndball. Vil du spille håndball?  

Vi har plass til flere gutter, og ønsker velkommen 

spillere i flere av våre treningsgrupper. Dette gjelder 

særlig treningsgruppene for 1. klasse (f: 2011) og 5 

klasse (f: 2007).  

• For 1. klasse har vi tilbud om trening på 

Hjellestad, Liland og Sandsli.  

• 5. klasse trener i Sandslihallen torsdager 18.30 

– 19.30.  

Gneist har for andre året på rad et samarbeid på 

guttesiden sammen med Fyllingen Håndball og Bønes, 

hvor FyllingenBergen er overbyggingsklubben eller 

såkalt prestasjonsklubb. Dette gir klubbens utøvere 

tilbud på ulike nivå i ungdoms- og seniorhåndballen, 

og for de som ønsker å legge ned mye tid i aktiviteten 

for å nå lengst mulig kan naboklubben i Dalen være et 

naturlig steg i karrieren. 

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon pr mail: 

su.gneisthandball@gmail.com 

mailto:frank.bjorndal@spv.no


Samarbeid mellom Gneist og Tertnes 
Tertnes er byens eneste eliteserielag i håndball på 

damesiden. Før forrige sesong så innledet Gneist og 

Tertnes et samarbeid. Samarbeidet går ut på at 

Tertnes er det man kaller prestasjonsklubb mens 

Gneist er partnerklubb. Dette samarbeidet er nå inne i 

sin andre sesong. 

 

Samarbeidet mellom Gneist og Tertnes er i 

utgangspunktet for at enkelte spillere fra Gneist skal 

trene med Tertnes noen treninger i uken. For tiden 

trener Nora Hagerup, Eva Erdal Moen, Martine 

Kjellerød og Emma Haugstvedt med Tertnes mandag 

ettermiddag og fredag morgen. Dette gjør at de får 

verdifull trening i et elitemiljø som gir de god læring 

som de så bringer tilbake til treningene med Gneist. 

I tillegg til at de 4 jentene trener med Tertnes så gir et 

samarbeid også mulighet for at spillere under 21 år 

kan spille kamper for både Gneist og for Tertnes. 

Martine Kjellerød har i denne sesongen spilt de fleste 

kampene til Tertnes og har vist seg å være en meget 

verdifull forsvarsspiller for eliteserieklubben. Da 

Tertnes slo seriefavoritten Våg Vipers i høst var 

Martine sterkt delaktig i seieren. I tillegg har Martine 

vært meget god i kampene hun har spilt med Gneist. 

Nora Hagerup har også vært med Tertnes på en 

helgesamling til Førde samt vært med på Europacup 

kamp med Tertnes. 

Da Gneist arrangerte håndballskole i august var også 

Tertnes spillerne Julie Lygren og Caroline Aar Jakobsen 

med og gjennomførte en trening. 

Samarbeidet med klubbene gir også alle Gneist sine 

utøvere i alle aldersklasser mulighet for å komme 

gratis inn på noen utvalgte Tertnes kamper. Dette 

annonseres på Facebook gruppen til trenerne i Gneist. 

 

Learnhandball 
Ved inngangen til sesongen kjøpte Gneist Håndball 

klubbdekkende lisens til Learnhandball slik at alle 

trenerne får tilgang på et meget omfattende 

øvelsesbibliotek med teknikktrening, spilløvelser, 

videoer og komplette treningsplaner for et helt år. 

 

Sportslig Utvalg oppfordrer samtlige trenere til å 

bruke løsningen aktivt til å hente inspirasjon og lette 

planleggingen av treningene. 

Løsningen utvides kontinuerlig med ny funksjonalitet, 

så her gjelder det å følge med. 

 

Oppsummering 
Vi håper at nyhetsbrevet har gitt dere et litt dypere 

innsyn i de aktiviteter som Gneist Håndball ved styret 

og Sportslig Utvalg arbeider med. Nå håper vi at 

julefreden senker seg og at alle spillerne, foreldre og 

trenerne får noen dager med hvile eller spennende 

kamper i julecupen for de som deltar der. 

Er det noe DU lurer på om det som skjer i og rundt 

håndballgruppen så ta kontakt og spør oss. 

Har DU lyst til å bidra på ett eller annet område i 

driften av klubben så ta kontakt. 

Med vennlig hilsen 

Olav Skjervheim – Styrets leder tel 977 04 724         

Torbjørn Lussand – Sportslig leder tel 970 44 459 


