
 

 

Hovedstyrets årsmelding 2021 

 

2021 ble nok et året preget av restriksjoner og nedstengninger knyttet til den globale korona-

pandemien, men det var et år med langt mer aktivitet enn 2020. De enkelte faste idrettsaktivitetene 

er omtalt i særidrettsstyrenes meldinger. Denne meldingen skal ta for seg hovedstyrets arbeid.  

 

Det har vært holdt fem hovedstyremøter, og i tillegg har arbeidsutvalget løpende møter.  Følgende 

personer har vært medlemmer i perioden 

 

Arbeidsutvalget: 
Espen Edvardsen, leder 
Tore Andersen, nestleder 
Gunnar Wiederstrøm, sekretær 
Nina Bergli, økonomiansvarlig 
 
Øvrige styremedlemmer: 
Børre Sundsøy (fotballstyret), Steinar Thorsen (badmintonstyret), Alberto Flodström 
(innebandystyret), Sverre Bolstad (Wushu-styret), Erik Wiederstrøm (hyttestyret), Marius Claudey 
(ungdomsrepresentant) Kjersti Døssland (vara), Camilla Høgøy Helleseth og Johannes Servan (klatre- 
og friluftsgruppen. 
 

Idrettsglede for alle 

SK Djerv har både en historie og en ambisjon om å være en inkluderende klubb med et variert tilbud. 

Og det er derfor gledelig at det er etablert en egen klatre- og friluftsgruppe og at vi har fått et lav-

terskel-basketopplegg for barn og ungdom om onsdagene. Men på et overordnet systemnivå har vi 

ikke lykkes så godt. Initiativet med å lage en samordnet plan for barneidretten har foreløpig ikke vært 

vellykket. 

 

Vi har en egen nettside med oppdaterte treningstider. Men det er fattig med informasjon om de ulike 

aktivitetene på www.skdjerv.no Her er det et mål å få på plass forbedringer i løpet av 2022. Å 

oppdatere medlemsregisteret er et betydelig arbeid. Klubben har blitt noe bedre, men også her er det 

et stort forbedringspotensiale.  

 

Barne- og ungdomsidretten kunne fått bedre økonomiske rammer, men får en del offentlig støtte. 

Seniordelen får ikke offentlig støtte og må derfor finansiere seg med betydelige egenbetalinger og 

sponsor- og dugnadsinntekter. Det skulle derfor vært satt i gang et arbeid med å se på hvordan vi kan 

øke inntektene til den meste kostnadskrevende breddeidretten, fotballen, men stadige 

nedstengninger og restriksjoner har hindret at dette arbeidet har kommet i gang. 

http://www.skdjerv.no/


 

 

Klubben som sjef 

Det har vært et mål å få på plass ryddigere ordninger for styring av klubben, blant annet med en 

møteplan, fullmaktsmatrise, økonomireglement og et budsjett. Hovedstyret har hatt jevnlige møter 

med i betydelig grad forberedte saker. Men vi har hatt store avvik i forhold til budsjettet. I det 

kommende året bør derfor oversikt og kontroll over økonomien være et svært høyt prioritert område 

i Sportsklubben Djerv. 

 

Rammebetingelsen anlegg 

Vi eier i hovedsak ikke våre egne anlegg, og er derfor avhengig av et svært godt samarbeid med 

Bergen kommune og Idrettsrådet i Bergen. Dette er et svært krevende samarbeid å følge opp fordi vi 

må forholde oss til flere ulike etater og personer og tidvis uklare styringsprinsipper. Lacrosse er en 

idrett med kraftige kast av hard og liten ball. Vi har jobbet opp mot idrettsråd og kommunens 

idrettsetat for å få flyttet lacrosse til et annet anlegg, men heller ikke i 2021 lykkes vi med dét.  

 

I hallen i Vitalitetssenteret har vi ryddet og kjøpt inn nytt utstyr for å sikre effektiv sambruk. Vi har 

jobbet opp mot kommunens eiendomsetat for å få bedre demping av lyden i hallen. Dette vil nå 

ventelig bli rettet opp sammen med en ny klatrevegg.  Her er planen å følge kommunen opp i det 

som har blitt lovet. Bedre lyd kan gjøre synkron sambruk mellom flere ulike idretter enklere.   

 

I september feiret SKL Idrætshuset og SK Djerv var medarrangør. Arrangementet var vellykket med 

bra oppmøte selv om det ikke var så mange Djerv-tillitsvalgte som deltok. Vi har brukt betydelig med 

tid på dialogen med SKL, men vi er nå enige om at fotballstyret disponerer sokkeletasjen i 

Idrætshuset, at komiterommet skal tilrettelegges for sambruk som museum og møterom og at SKL 

disponerer det gamle kjøkkenet (dusjen) og den gamle garderoben i hovedetasjen. Kommunen har 

som huseier satt i gang med å planlegge en oppgradering av sokkeletasjen.  

 

Vi har hatt et omfattende arbeid i ballboder og garasje under klubbhuset. Situasjonen har blitt bedre, 

og vi har blant annet funnet plass til et sykkelverksted i regi av Møllaren Frivilligsentral hver torsdag 

sommer og høst. Men det bør gjøres mer for å legge bedre til rette for bruk. 

 

Egne anlegg 

2021 har vært et slags merkeår for Djerv-hytten, fordi det ble året hvor alle offentlige tillatelser kom 

på plass. Men dessverre gjenstår det noen mindre installasjoner for den kan åpnes for bruk. 

Klubbhuset har vært relativt lite i bruk på grunn av pandemien, men det ble gjort en flott dugnad 

med spyling og oljing av verandaen. Takk til alle som var med på den!  


