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Gneist Friidrett

Har DU lyst til å være med i Gneist Friidrett?
Friidrett gir en allsidig og god trening for alle – enten de er mest glad i 
å løpe, sprinte, hoppe eller kaste.  Friidrettstrening med sin allsidighet 
egner seg også svært godt i kombinasjon med andre idretter.  Gneist 
Friidrett er positive opplevelser i en trygg og sosial ramme. Vi er med 
på stafetter, arrangerer treningsleirer og drar på stevner sammen. 
Jo flere jo bedre!

Gneist har en stor og aktiv friidrettsgruppe, som for tiden består av over 
150 aktive medlemmer i alderen 6-19 år.  Vi er også heldige som har 10 

dyktige trenere – og de har fortsatt plass til mange flere aktive barn og 
unge!! 

Dersom dette ser spennende ut er du hjertelig velkommen til Gneist Friidrett! Du kan forsøke noen treninger i 
høst – og dersom du synes at dette er morsomt kan du melde deg inn. Ta gjerne kontakt med oss på epost 
dersom du har spørsmål 

For spørsmål ta kontakt med gneist.friidrett@gmail.com

Gneist Klatregruppe

Hei. Vil du begynne med klatring? 
Vi har klatrekurs, ungdomsgruppe 

og grupper for barn og unge med spesielle 
behov.Vi holder til i Sandslihallen, men drar også 

andre steder og klatrer ute når været tillater det.

Barn under 11 år kan  meldes inn med en foresatte som har 
brattkort.

Klatrekurs: 
For de som er fylt 13 år holder vi innføringskurs i klatring. 
Der vil du lære riktig bruk av klatreutstyr som sele, tau og taubrems og hvordan 
bevege deg i klatreveggen. 
Sjekk hjemmesiden til Gneist Klatring for når vi har kurs.

Ungdomsgruppe: 
For deg mellom 12 og 14 år. Her lærer du å klatre og riktig bruk av klatreutstyr sammen med andre på din 
alder. Med faste klatreinstruktører til stede.
Mandager fra 18.30-20.30. 
Interessert? 
Ta kontakt med klatreinstruktør Espen Steffensen på espenhenrik@live.no

Har du brattkort/tatt klatrekurs fra før og ønsker et sted/noen å klatre med så er alt du trenger å gjøre å 
melde deg inn i Klatregruppen til Gneist. Og så kan du klatre så mye du vil i den flotte klatreveggen vår i 
Sandslihallen. Og låne tau, sele og sko hvis du ikke har.

Ved spørsmål kontakt leder for Klatregruppen Kjetil Ellingsen på kj.sjuve@online.no
eller klatreinstruktør Espen Steffensen på espenhenrik@live.no.

For nærmere informasjon og påmelding/innmelding www.gneist.no

Infoskriv
Aktivitetstilbud IL Gneist

2016-2017

IL Gneist
er Hordalands største

idrettslag med
3800 medlemmer innen:

fotball, håndball, friidrett
turn, volleyball, klatring

og orientering
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Gneist Volleyball 

Volleyballgruppen i Gneist er kjent for sitt gode miljø. Her trives barn og 
ungdom. Vi tar nå inn nybegynnere, både gutter og jenter fra 4. til 9. 
klasse. For de yngste tilbyr vi 1-2 treninger i uken. 
Volleyballgruppen er opptatt av bredde og treningene skal være 
kjekke for alle. Vi har rundt 200 medlemmer fordelt på alle nivå og 
aldre, fra barneskolen til 1. divisjon for voksne.
De siste årene har vi hatt lag med i flere av de aldersbestemte 
norgesmesterskapene. I den regionale serien i Hordaland er alle med. 

Serien spilles over fire helger i løpet av et skoleår.

Har du lyst å spille volleyball i Gneist?
 Kontakt: Send navn, skole og klasse til volleyball@gneist.no 

Gneist Orientering

Orienteringsgruppen i IL Gneist ønsker alle 6- 8 åringene i Ytrebygda og 
deres foreldre/foresatte velkommen til å bli kjent med vår idrett. 
Vi vil starte opp med lekpreget introduksjon til o -sporten denne 
høsten. I orientering går eller løper vi i skog og mark med kart og 
kompass på jakt etter postflagg. Nesten skattejakt! Dere trenger 
ingen forkunnskaper eller utstyr annet enn sko og klær som kan 
brukes i terrenget. Denne idretten egner seg for alle fra de yngste 
til de eldste uansett ambisjoner eller fysisk form. Vi er sammen flere 
generasjoner både på treninger og på orienteringsløp. 
Det er like gøy som Pokèmonjakt, men uten telefon!

Første samling for 6 -8 åringene blir 
tirsdag 30. august klokken 18.00- 19.00 på Liland skole.  
Vi skal være utendørs, så kle dere etter været. Det er obligatorisk at 
foreldre er med og vi vil invitere til dialog om foreldredeltagelse   
og høstens program. Velkommen!
Hilsen O -gruppen Gneist. 
Spørsmål rettes til Ina Skage tlf. 481 41 554.  

  

Gneist Turngruppe

Turngruppen har tilbud til barn i alle aldre. 
Vårt mål er først og fremst at barna skal ha det kjekt gjennom fysisk 
aktivitet og samspill med jevnaldrende. Gjennom lek og aktivitet 
lærer barna basisferdigheter som gir et godt grunnlag for videre ut-
vikling innen turn og annen idrett. Vi har trening på Liland, Aurdalslia 
og Hjellestad skoler, i tillegg til Sandslihallen og Turnkassen.

Det er en stor og viktig oppgave vi har når vi skal ta oss av barn 
men det er også et privilegiet. Dersom du kunne tenke deg å delta i 

utformingen av vårt tilbud er du hjertelig velkommen til det. Det er en 
unik mulighet til å være en del av de aktivitetene barna deltar på. 

 Det finnes oversikt over alle våre tilbud på nettsiden gneist.no - velg turn. 
  Det er også her du finner påmelding.

 For spørsmål og kommentarer ta kontakt på mail: turn@gneist.no
 
 Vi starter påmeldingene 22. august til våre partier som har start i uke 36. 
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Gneist Håndball 
Håndballgruppen tilrettelegger håndballaktivitet av høy kvalitet for barn 
og unge som ønsker å spille håndball i Ytrebygda bydel. Håndballgruppen 
har fokus på allsidig og variert trening tilpasset det enkelte barns utviklings –
og modenhetsnivå, og ønsker at alle opplever gode mestringsopplevelser.

Gneist er en breddeklubb og dette styrer aktiviteten i gruppen vår. 
Aktiviteten er i all hovedsak basert på dugnad og foreldreinnsats. I de 
yngsteårsklassene er det ofte foreldre som er trenere. Vi er avhengige 
av foreldre som stiller opp for å kunne ha høy aktivitet i klubben. Hånd-
ballgruppen gir tilbud om kurs og oppfølging til foreldre som vil bidra som 

trenere. 

Gneist er en breddeklubb, men det er likevel fullt mulig å bli god til og spille  
håndball i Gneist. Vi har ere lag som hevder seg godt på 

nasjonalt nivå, og flere spillere på aldersbestemte land-
slag. Gneist håndball er en av Norges største håndballklubber med over 80 
lag påmeldt i regionalserie. Dette er vi stolte av og vi har som mål å stadig 
bli større.

Velkommen til Ytrebygda kultursal tirsdag 30. august kl 18:00.
Her vil styret i håndballgruppen legge frem gruppens mål og strategi, 
og legge frem hvordan vi ønsker å drive klubben fremover. Vi ønsker 
tilbakemeldinger og innspill som kan være med å forme håndball-
gruppen i tiden som kommer. 

Alle som stiller på foreldremøtet kommer gratis inn på NM kampen til 
damelaget mot Fana klokken 19:45 i Sandslihallen 1. 

 
 

Gneist Fotball 

Fotballgruppen i IL Gneist vil gjerne starte fotballag for både gutter og 
jenter ved alle barneskolene. Vi lager treningsgrupper utfra skoletilhøri-
ghet og vil gjerne ha med så mange som mulig. Fotball er for alle. Det 
er en god og sosial idrett som gir opplevelser, fellesskap, utfordring og 
mestring. Vi vil spesielt oppfordre jenter til å være med. 

Vi har over 100 lag påmeldt i serien, vi har tilbud til alle enten du vil nå 
langt eller ønsker å spille et par ganger i uken gjennom hele barne og 

ungdomsfotball årene. I Gneist har vi tradisjon for å være gode og inklu-
derende. Det vil vi fortsette med og vil gjerne utvikle oss videre. Det er alltid 

spennende å ta i mot et nytt kull med både foreldre og barn. 

Det å være breddeklubb er vi stolte av. For oss betyr det at vi gir et godt tilbud til alle,også dem som vil bli virke-
lig gode. I år har vi hatt tre spillere tatt ut til landlag i tillegg til mange kretslagsspillere.

IL Gneist fotball ble tidligere i år sertifisert som kvalitetsklubb av NFF-Hordaland.  
Det både forplikter og gir oss anerkjennelse. Dette ønsker vi å fortsette å 
være. 

Meld gjerne fra om du kommer på informasjonsmøtet til sportslig leder 
Børge Haugsdal. 
Skriv om barnet er gutt eller jente og om du ønsker å bidra som trener 
eller lagleder. Det er en super måte å bli kjent med både foreldre og 
barn som ditt barn går på skole med.

Send Mail til
Sport.fotball@gneist.no

In
fo

rm

asjo
nsmøte

Hvem: 
foreldre til barn av 

nye og nåværende 
håndballspillere

Når: tirsdag 30. august.

Hvor: Ytrebygda Kultursal, 
Skranevannet skole 

 
In

fo
rm

asjo
nsmøte

Hvem: 
foreldre til barn av 
nye fotballspillere

Når: torsdag 1. september
Liland/Hjelletad kl.18.00-19.00

Aurdalslia/Skranevatnet 
19.15-20.15

Hvor: Klubbhuset på 
Liland
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Gneist Volleyball 

Volleyballgruppen i Gneist er kjent for sitt gode miljø. Her trives barn og 
ungdom. Vi tar nå inn nybegynnere, både gutter og jenter fra 4. til 9. 
klasse. For de yngste tilbyr vi 1-2 treninger i uken. 
Volleyballgruppen er opptatt av bredde og treningene skal være 
kjekke for alle. Vi har rundt 200 medlemmer fordelt på alle nivå og 
aldre, fra barneskolen til 1. divisjon for voksne.
De siste årene har vi hatt lag med i flere av de aldersbestemte 
norgesmesterskapene. I den regionale serien i Hordaland er alle med. 

Serien spilles over fire helger i løpet av et skoleår.

Har du lyst å spille volleyball i Gneist?
 Kontakt: Send navn, skole og klasse til volleyball@gneist.no 

Gneist Orientering

Orienteringsgruppen i IL Gneist ønsker alle 6- 8 åringene i Ytrebygda og 
deres foreldre/foresatte velkommen til å bli kjent med vår idrett. 
Vi vil starte opp med lekpreget introduksjon til o -sporten denne 
høsten. I orientering går eller løper vi i skog og mark med kart og 
kompass på jakt etter postflagg. Nesten skattejakt! Dere trenger 
ingen forkunnskaper eller utstyr annet enn sko og klær som kan 
brukes i terrenget. Denne idretten egner seg for alle fra de yngste 
til de eldste uansett ambisjoner eller fysisk form. Vi er sammen flere 
generasjoner både på treninger og på orienteringsløp. 
Det er like gøy som Pokèmonjakt, men uten telefon!

Første samling for 6 -8 åringene blir 
tirsdag 30. august klokken 18.00- 19.00 på Liland skole.  
Vi skal være utendørs, så kle dere etter været. Det er obligatorisk at 
foreldre er med og vi vil invitere til dialog om foreldredeltagelse   
og høstens program. Velkommen!
Hilsen O -gruppen Gneist. 
Spørsmål rettes til Ina Skage tlf. 481 41 554.  

  

Gneist Turngruppe

Turngruppen har tilbud til barn i alle aldre. 
Vårt mål er først og fremst at barna skal ha det kjekt gjennom fysisk 
aktivitet og samspill med jevnaldrende. Gjennom lek og aktivitet 
lærer barna basisferdigheter som gir et godt grunnlag for videre ut-
vikling innen turn og annen idrett. Vi har trening på Liland, Aurdalslia 
og Hjellestad skoler, i tillegg til Sandslihallen og Turnkassen.

Det er en stor og viktig oppgave vi har når vi skal ta oss av barn 
men det er også et privilegiet. Dersom du kunne tenke deg å delta i 

utformingen av vårt tilbud er du hjertelig velkommen til det. Det er en 
unik mulighet til å være en del av de aktivitetene barna deltar på. 

 Det finnes oversikt over alle våre tilbud på nettsiden gneist.no - velg turn. 
  Det er også her du finner påmelding.

 For spørsmål og kommentarer ta kontakt på mail: turn@gneist.no
 
 Vi starter påmeldingene 22. august til våre partier som har start i uke 36. 
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Gneist Håndball 
Håndballgruppen tilrettelegger håndballaktivitet av høy kvalitet for barn 
og unge som ønsker å spille håndball i Ytrebygda bydel. Håndballgruppen 
har fokus på allsidig og variert trening tilpasset det enkelte barns utviklings –
og modenhetsnivå, og ønsker at alle opplever gode mestringsopplevelser.

Gneist er en breddeklubb og dette styrer aktiviteten i gruppen vår. 
Aktiviteten er i all hovedsak basert på dugnad og foreldreinnsats. I de 
yngsteårsklassene er det ofte foreldre som er trenere. Vi er avhengige 
av foreldre som stiller opp for å kunne ha høy aktivitet i klubben. Hånd-
ballgruppen gir tilbud om kurs og oppfølging til foreldre som vil bidra som 

trenere. 

Gneist er en breddeklubb, men det er likevel fullt mulig å bli god til og spille  
håndball i Gneist. Vi har ere lag som hevder seg godt på 

nasjonalt nivå, og flere spillere på aldersbestemte land-
slag. Gneist håndball er en av Norges største håndballklubber med over 80 
lag påmeldt i regionalserie. Dette er vi stolte av og vi har som mål å stadig 
bli større.

Velkommen til Ytrebygda kultursal tirsdag 30. august kl 18:00.
Her vil styret i håndballgruppen legge frem gruppens mål og strategi, 
og legge frem hvordan vi ønsker å drive klubben fremover. Vi ønsker 
tilbakemeldinger og innspill som kan være med å forme håndball-
gruppen i tiden som kommer. 

Alle som stiller på foreldremøtet kommer gratis inn på NM kampen til 
damelaget mot Fana klokken 19:45 i Sandslihallen 1. 

 
 

Gneist Fotball 

Fotballgruppen i IL Gneist vil gjerne starte fotballag for både gutter og 
jenter ved alle barneskolene. Vi lager treningsgrupper utfra skoletilhøri-
ghet og vil gjerne ha med så mange som mulig. Fotball er for alle. Det 
er en god og sosial idrett som gir opplevelser, fellesskap, utfordring og 
mestring. Vi vil spesielt oppfordre jenter til å være med. 

Vi har over 100 lag påmeldt i serien, vi har tilbud til alle enten du vil nå 
langt eller ønsker å spille et par ganger i uken gjennom hele barne og 

ungdomsfotball årene. I Gneist har vi tradisjon for å være gode og inklu-
derende. Det vil vi fortsette med og vil gjerne utvikle oss videre. Det er alltid 

spennende å ta i mot et nytt kull med både foreldre og barn. 

Det å være breddeklubb er vi stolte av. For oss betyr det at vi gir et godt tilbud til alle,også dem som vil bli virke-
lig gode. I år har vi hatt tre spillere tatt ut til landlag i tillegg til mange kretslagsspillere.

IL Gneist fotball ble tidligere i år sertifisert som kvalitetsklubb av NFF-Hordaland.  
Det både forplikter og gir oss anerkjennelse. Dette ønsker vi å fortsette å 
være. 

Meld gjerne fra om du kommer på informasjonsmøtet til sportslig leder 
Børge Haugsdal. 
Skriv om barnet er gutt eller jente og om du ønsker å bidra som trener 
eller lagleder. Det er en super måte å bli kjent med både foreldre og 
barn som ditt barn går på skole med.

Send Mail til
Sport.fotball@gneist.no

In
fo

rm

asjo
nsmøte

Hvem: 
foreldre til barn av 

nye og nåværende 
håndballspillere

Når: tirsdag 30. august.

Hvor: Ytrebygda Kultursal, 
Skranevannet skole 

 

In
fo

rm

asjo
nsmøte

Hvem: 
foreldre til barn av 
nye fotballspillere

Når: torsdag 1. september
Liland/Hjelletad kl.18.00-19.00

Aurdalslia/Skranevatnet 
19.15-20.15

Hvor: Klubbhuset på 
Liland
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Gneist Friidrett

Har DU lyst til å være med i Gneist Friidrett?
Friidrett gir en allsidig og god trening for alle – enten de er mest glad i 
å løpe, sprinte, hoppe eller kaste.  Friidrettstrening med sin allsidighet 
egner seg også svært godt i kombinasjon med andre idretter.  Gneist 
Friidrett er positive opplevelser i en trygg og sosial ramme. Vi er med 
på stafetter, arrangerer treningsleirer og drar på stevner sammen. 
Jo flere jo bedre!

Gneist har en stor og aktiv friidrettsgruppe, som for tiden består av over 
150 aktive medlemmer i alderen 6-19 år.  Vi er også heldige som har 10 

dyktige trenere – og de har fortsatt plass til mange flere aktive barn og 
unge!! 

Dersom dette ser spennende ut er du hjertelig velkommen til Gneist Friidrett! Du kan forsøke noen treninger i 
høst – og dersom du synes at dette er morsomt kan du melde deg inn. Ta gjerne kontakt med oss på epost 
dersom du har spørsmål 

For spørsmål ta kontakt med gneist.friidrett@gmail.com

Gneist Klatregruppe

Hei. Vil du begynne med klatring? 
Vi har klatrekurs, ungdomsgruppe 

og grupper for barn og unge med spesielle 
behov.Vi holder til i Sandslihallen, men drar også 

andre steder og klatrer ute når været tillater det.

Barn under 11 år kan  meldes inn med en foresatte som har 
brattkort.

Klatrekurs: 
For de som er fylt 13 år holder vi innføringskurs i klatring. 
Der vil du lære riktig bruk av klatreutstyr som sele, tau og taubrems og hvordan 
bevege deg i klatreveggen. 
Sjekk hjemmesiden til Gneist Klatring for når vi har kurs.

Ungdomsgruppe: 
For deg mellom 12 og 14 år. Her lærer du å klatre og riktig bruk av klatreutstyr sammen med andre på din 
alder. Med faste klatreinstruktører til stede.
Mandager fra 18.30-20.30. 
Interessert? 
Ta kontakt med klatreinstruktør Espen Steffensen på espenhenrik@live.no

Har du brattkort/tatt klatrekurs fra før og ønsker et sted/noen å klatre med så er alt du trenger å gjøre å 
melde deg inn i Klatregruppen til Gneist. Og så kan du klatre så mye du vil i den flotte klatreveggen vår i 
Sandslihallen. Og låne tau, sele og sko hvis du ikke har.

Ved spørsmål kontakt leder for Klatregruppen Kjetil Ellingsen på kj.sjuve@online.no
eller klatreinstruktør Espen Steffensen på espenhenrik@live.no.

For nærmere informasjon og påmelding/innmelding www.gneist.no
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IL Gneist
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idrettslag med
3800 medlemmer innen:

fotball, håndball, friidrett
turn, volleyball, klatring

og orientering


