Klubbforum referat - Åsane Arena 02.10.21
Møtte: Kjøkkelvik, Søreide, IL Sandviken, Dale IL, Nore Neset, Skjergard, Askøy, Bjørnar, OS, Fana,
Knarvik, Fyllingen, Bergen Håndball.
1. Bjarte Myrhol
•
•

•
•

Fokus på viktigheten av idrettsglede og hvordan dette er en viktig faktor i rekruttering
Frafall trenere: må komme fra ledelsen å skape rammer for å få inn flere trenere. Stigende
medlemstall der det er høy kompetanse på trenere. Inspirerende motivasjon, visjon,
idealiserende innflytelse og være gode rollemodeller. For å få dette til må Intellektuell stimuli,
ledelse og nedover bli bedre
Deling av personlige historier om familie og seg selv og gav oss et innblikk på hvordan
allsidighet spiller en rolle og hvordan vi kan samarbeide med andre idretter
Åpne hallene så man kan trene i hallene, uorganisert idrett. Tiltak i forbundet ut mot skolene

2. Bjørnar presentasjon - Ballsidighet
•
•
•

•
•
•

Mål er å gi barn positive erfaringer med ball samtidig å utvikle en allsidig koordinasjon,
motorikk og forståelse av idrett
Bjørnar 30 års erfaring med ballsidighet
Egen håndbok som inkluderer blant annet: klubb info, organisasjonskart, årshjul, instruks for
trener/lagleder/miljøkontakt, foreldrevettregler, medlemsregler,politiattest, kontigenter,
seriespill, turneringer, forsikring
Organiserer HAFO- turnering. Halvparten håndball spillere og halvparten fotball spillere
Bjørnar – lag i håndball, Arna Bjørnar – lag i fotball. Når spillerne er 12 år og oppover
tilrettelegges treningstidene slik at de kan drive med idretten de ønsker
Tildligere organisert aktiviteter på SFO, men per i dag utfordrende på grunn av mangel av
flere flater

Diskusjon:
•
•
•

Viktig å samarbeide med fotball og treningstider for å tilrettelegge at utøveren kan drive
med begge
Forslag om at region inviterer lærere på kurs for å få håndball inn i gym timer
Åsane samarbeider med lærerne på prosjekt Kast Ballen
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•

Tertnes leverer ut hefte med ski/fotball/håndball til skolene med bilder og info

3. Aktiviteter Bergen Håndball
•
•
•
•

Trenerakademi for unge trenere 16-30 år uavhengig av trener kurs
Gratis tilbud i regi av Bergen Håndball: Fredrik Ruud og Michael Jørgensen
Aktuelle kandidater sendes til fredrik@bergenhandball.no
Spisset tilbud med samling og individuell oppfølging
4. Diskusjon

•
•
•
•

Intensjon med forum er å samarbeide mellom klubbene. Viktig at klubbene tar initiativ til å
delta og koble på styret
«Kraftsenterene» i bydelene deltar på klubbforum dagtid og har jevn dialog med klubbene
i sin bydel
Viktig at klubbene spiller inn utfordringer eller tema de ønsker å dele eller ta opp
Vi ønsker at klubbene går sammen i de ulike bydelene og samarbeider

Vennlig hilsen
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