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Velkommen til Tertnes Idrettslag
Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og kan dermed feire 65-årsjubileum etter nyttår.
Tertnes Idrettslag er i dag et allianseidrettslag bestående av 8 selvstendige grupper:
Tertnes Fotball Herrer, Tertnes Fotball Damer, Tertnes Turn, Tertnes Håndball, Tertnes Håndball Elite,
Tertnes Alpin, Tertnes Basket og Tertnes Idrettsskole. Nytt av året er at Ulset Basket er blitt en del av
Tertnes Idrettslag og vi ønsker våre nye «Dragons» velkommen som TERTNES BASKET!
I starten av 2017 hadde gruppene i idrettslaget 1 818 medlemmer til sammen, og vi har plass til flere.
De 8 gruppene presenterer seg selv og sitt aktivitetstilbud i denne brosjyren, som blant annet deles
ut på alle barneskoler i vårt nærområde som inspirasjon til barn og foreldre. Hver av gruppene er selvstendige og ansvarlige for drift av aktiviteter og økonomi, og alle grupper har derfor eget styre og eget
organisasjonsnummer.
Gruppenes aktiviteter finansieres dels gjennom bidrag fra Bergen kommune (basismidler), og dels
gjennom medlemskontingent, sponsorinntekter, gaver fra ulike organisasjoner, samt dugnadsarbeid.
Alliansen fungerer som en paraplyorganisasjon for de 8 gruppene, og er ansvarlig for koordinering
mellom gruppene, drift og vedlikehold av klubbhuset, koordinering mot Bergen kommune, samt diverse
fellesarrangementer. Alliansestyret består av representanter fra alle gruppene, med tillegg av noen
gruppe-uavhengige representanter.
Barne- og ungdomsarbeidet er viktig for alle på Tertnes. Idrettslagets medlemmer og ledere jobber
sammen for å skape et godt og trygt nærmiljø. Ved bruk av våre idrettsarenaer på Tertnes, samt et flott
naturområde i vårt nærmiljø, ligger alt til rette for at våre barn og unge skal kunne ha fysisk utfoldelse
på ulike måter i kort avstand til hjemmet.
Sommeren 2017 har vi lansert STOLPEJAKTEN, som et nytt gratis lavterskeltilbud som passer for både
barn og voksne. Dette tilbudet kombinerer ny teknologi med tradisjonell turorientering, og du finner
mer informasjon på www.stolpejakten.no. Dersom du ønsker å komme i bedre form bør du prøve dette
tilbudet, og samtidig oppdage de flotte turmulighetene i Åsane. Last ned app og kom i gang!
Denne brosjyren viser det mangfold av aktiviteter og tilbud som Tertnes Idrettslag har å by på, og vi
oppfordrer deg til å ta kontakt med de ulike gruppene om du har barn som ønsker å være med, eller om
du som voksen ønsker å være med som trener, lagleder eller på annen måte ønsker å bidra i idrettslaget. Du finner også informasjon om gruppene på vår hjemmeside www,tertnes.no.
Nye og gamle medlemmer og medhjelpere ønskes hjertelig velkommen til en aktivitetsfylt sesong med
Tertnes Idrettslag!

Stolpejakten
Tertnes Idrettslag Allianse ønsker deg velkommen til et nytt turtilbud i Åsane. Dette er et lavterskeltilbud til alle i hele bydelen, og du kan “jakte” på stolper som er utplassert på Tertnes, samt i mange av
bydelens populære turområder.
Stolpejakten er et gratistilbud og kartbrosjyrene ble i vår delt ut til elever ved de fleste av
grunnskolene i Åsane. I tillegg kan brosjyren fås på utvalgte butikker og bensinstasjoner i bydelen.
Stolpejakten foregår både i nærområder med boligbebyggelse og i etablerte turområder, og du kan gå,
sykle eller løpe for å finne stolpene. Mange av stolpene er også tilgjengelige for rullestolbrukere og
med barnevogn. Stolpejakten er et konsept som har spredt seg til store deler av landet og du kan lese
mer om det på www.stolpejakten.no eller på appen til Stolpejakten.
Stolpejakt-sesongen til Tertnes IL varer til 15. november, og hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av flotte premier ved sesongslutt. Jo flere stolper, jo flere vinnersjanser!
Kartbrosjyren, samt alle fem sonekart, kan lastes ned fra www.tertnes.no.
Følg oss også på:
Facebook: Stolpejakten i Åsane
Instagram: @stolpejaktenasane (tagg bildene dine med #stolpejaktenasane)
Selv om all aktivitet knyttet til Stolpejakten er gratis, kan du, om du ønsker, gi et bidrag til
arbeidet Tertnes IL gjør for lokalmiljøet. Merk i såfall din innbetaling med «Stolpejakten», til konto
36257820356 – Tertnes Idrettslag Allianse.

Turn
Tertnes Turn har allsidige og spennende aktiviteter for store og små. Aktivitetene er et godt
utgangspunkt for å utvikle allsidig koordinasjon og kroppsbeherskelse, noe alle trenger for å utvikle
seg videre innenfor idrett og andre aktiviteter.
Om du ønsker å begynne i Tertnes Turn, se våre nettsider for påmelding i medlemsregisteret Mysoft eller
kontakt oss på tertnesturn.paamelding@gmail.com. Videre informasjon om de ulike partiene/treningstider
finnes på våre nettsider www.tertnes.no/turn.
Oppstartsdato: Mandag 31. august 2017

Idrettsskolen
Tertnes Idrettsskole tilbyr varierte aktiviteter for barn og ungdom fra 1. til 10. trinn. Eksempler på
aktiviteter i aldersgruppen 1. – 4. trinn er ballsport, bading, kanopadling, orientering, ski, turn, fekting,
dans, klatring og hinderløype. For de eldre barna har vi aktiviteter som skyting, dykking, diverse
overnattingsturer, fjellturer, golf, curling, bowling, klatring osv. Aktivitetene vil variere noe fra år til år.
Tertnes Idrettsskole legger vekt på å tilby barna et variert tilbud av aktiviteter, og å introdusere barna for
mange forskjellige aktiviteter uten konkurranseelement. Aktivitetene foregår dels i gymsalen på Tertnes
skole og Åstveithallen, og dels utendørs i nærområdene på Tertnes, for eksempel i Monsermarken og ved
Åstveitvannet. Vi arrangerer også årlig flere aktiviteter for familiene, for eksempel oppstartstur til Åstveitskogen med overnatting i lavvo, familietur til Kvamskogen med skiaktiviteter og avslutningsarrangement
med friidrett på Åstveit Idrettspark.
Påmelding skjer via link på vår hjemmeside www.tertnesidrettsskole.no.
For spørsmål, kontakt et av styrets medlemmer, eller send en mail til post@tertnesidrettsskole.no.
Påmeldingsfrist for sesongen 2017-18: 27. august 2017
Kontingent: Kr. 500 pr. år
Oppstart ordinære aktiviteter: Fredag 1. september
Årets oppstartstur for 1.-4. trinn: Fredag 8. september
På vår hjemmeside www.tertnesidrettsskole.no får du mer informasjon, blant annet om Idrettsskolens
aktiviteter, samt se bilder fra aktivitetene i vårt bildegalleri. På grunn av stor pågang, vil tidligere medlemmer
samt elever fra Tertnes skole, bli prioritert ved opptak.

Alpin
Tertnes Alpin består av ca. 60 medlemmer i alderen 3 til over 75 år. Ambisjonen vår er “Gøy på ski, god
på ski - for alle”.
I Tertnes Alpin er det aktiviteter for barna hele året. Ski om vinteren, skisamlinger om sommeren, samt
barmarkstreninger ute og i gymsal vår og høst. Vi legger vekt på trivsel og godt miljø, samtidig som at vi har
fokus på å få kompetente utøvere.
På ski handler treningen mye om å forbedre barnas skiteknikk. Vår og høst legger vi vekt på variert og utfordrende barmarkstrening der målet er å forbedre barnas styrke, utholdenhet og koordinasjon.
Aktiviteten varierer avhengig av alder. Se vår facebookside: www.facebook/tertnesalpin for mer informasjon.
For barn og ungdom i skolealder har vi følgende aktiviteter sesongen 2017-18:
* Innetrening på Ulsetskogen skole i løpet av høsten.
* Skisamlinger med trening på Geilo, Hemsedal og i Eikedalen i november og desember.
* Trening i Eikedalen hver tirsdag kl. 18:00-20:00 så lenge det er snø.
Vi arrangerer også sosiale skisamlinger for barn under skolealder.
For alle som ønsker å begynne med alpin i Tertnes, både jenter og gutter, kontakt Petter Tenold på
e-post: petter.tenoldarn@gmail.com.

Fotball
I Tertnes Idrettslag er fotballaktiviteten delt i to grupper, en for jentene og en for guttene. Fotball
Herrer er idrettslagets største gruppe med over 500 medlemmer og klubbens A-lag spiller i 4. divisjon.
Fotball Damer har rundt 200 medlemmer, og klubben har markert seg sterkt både lokalt og nasjonalt,
ikke minst med flere landslagsspillere i aldersbestemte klasser, og med gode prestasjoner i Norway
Cup og andre cuper. Damelaget spiller i 4. divisjon.
For høstens ferske 1. klassinger på skolene i idrettslagets nærområde, startes det opp nye lag. For de yngste
er det treninger en gang i uken og treningene varer i en time. Treningene vil være på Åstveit eller på den nye
Bedehusbanen ved Tertnes skole, avhengig av hvilke baner som er ledige. Om vinteren er det innetrening på
skolene.
For de som vil starte med fotball i Tertnes, er det følgende oppmøte for 1. klassinger høsten 2017:
Gutter:
Tirsdag 22. august kl. 17:00 – 18:00 på Bedehusbanen
Jenter:
Onsdag 30. august kl. 17:00-18:00 på Åstveit bane 2
Etter oppmøte og interesse vil det bli opprettet ett eller flere lag.
Det er nødvendig at foreldre selv stiller opp som trenere og
lagledere for de yngste. Mer informasjon vil bli gitt til alle foresatte
ved oppmøte.
For øvrig informasjon, ta kontakt med:
Tertnes Fotball Damer: Bjørn Tore Rognstad
		
Telefon: 90 56 53 54
		
E-post: bjorn.tore.rognstad@forsvarsbygg.no
Tertnes Fotball Herrer: Rune Asbjørnsen			
			
Telefon:: 92 02 16 52
E-post: barnefotball.herrer@tertnes.no
		

Fotballfritidsordning - FFO
Tertnes Fotball Herrer Fotballfritidisordning Telenor Xtra (FFO) er et tilbud til ivrige fotballjenter og
fotballgutter fra 3.-7. klasse. FFO har vært en suksess siden oppstarten i 2016 og vi holder til på
Tertnes IL klubbhus og Åstveit Idrettspark. Tilbudet drives i hovedsak av klubbens A-lagsspillere, og de
fungerer både som leksehjelp og fotballinstruktører.
Her er eksempel på en dag på FFO:
Leksehjelp:
Ved ankomst til klubbhuset starter alltid barna med leksearbeid. Dette for å innarbeide gode
		
rutiner hos barna i forhold til lekser. Vi har som regel at for å få spille fotball må barna ha
		
fullført eller kommet et godt stykke på vei med leksene før de kan være med på fotballøkten.
		
Under leksearbeidet er barna alltid under tilsyn av voksne som hjelper til og veileder der det
		trengs.
Lunsj:		
		

Hver dag får barna et næringsriktig måltid i henhold til Telenor Xtras kostholdsråd. Dette 		
består som regel av brød, næringsrikt pålegg, frukt og grønnsaker.

Fotballøkt:
		
		

Etter at barna har gjort lekser og spist står fotballøkten for tur. Dette er “gulroten” på slutten
av dagen. Kl. 15:15 setter vi i gang med fotballøkten (varer til kl. 16:30). Da skal barna 		
være ferdig skiftet og klar for fotballøkt..

Alle instruktører ved FFO har gjennomført eller påbegynt trener C-kurs. Under øktene har vi fokus på å lære
barna fotballferdigheter og gi barna et eierskap til trening, og vi forsøker å tilpasse øktene etter barnas
interesse, alder og ferdighetsnivå.
Påmeldingskjema og mer informasjon om FFO finnes på: www.tertnes.no. Oppstartsdato høsten 2017 er
14. august.
Kontaktperson: Frank Lilledal
e-post: frank_lilledal@hotmail.com
tlf: 90 26 83 32/40 64 89 73

Stjernelaget i Tertnes Fotball
I Tertnes idrettslag har vi fotballag for både jenter og gutter, voksne og barn, og et av lagene heter
Stjernelaget. Stjernelaget er et sosialt, inkluderende og stabilt fotballmiljø for funksjonshemmede
barn, unge og voksne fra hele Åsane.
I sommerhalvåret deltar vi i Stjerneserien. I Stjerneserien møtes lag fra Bergen og omegn til kamp, sosialt
samvær og moro. Stjerneserien blir hvert år avsluttet med en stor bankett for alle deltakerne.
Årets største begivenhet for Stjernelaget er Landsturneringen. Landsturneringen går over en hel helg og er
et stort arrangement der håndball- og fotballag fra hele landet møtes til dyst.
Stjernelaget har trening hver mandag kl. 18:00-19:00 på kunstgressbanen på Åstveit. Alle som har lyst å
være med er hjertelig velkommen til å møte opp på trening eller evt. ta kontakt med lagleder eller trener.
						Trenere:
						
Ulrik Kristiansen, Anna K Simonsen og Frida Stokkenes Eliassen
								Lagleder:
								Frank Mortensen, mob. nr. 99701119
								e-post: frank.mortensen@nhh.no
								Stjernelaget ønsker også å knytte til seg
								flere i trenerteam og støtteapparat; ta kontakt
								om du kunne tenke deg å bidra.

Håndball Elite
Siden 1992 har Tertnes hatt lag i eliteserien for kvinner i håndball,. De siste sesongene har laget
bestått i hovedsak av unge lokale spillere og kommende sesong er intet unntak. Det kan bli fort bli tøft
å henge med blant topp 3 i verdens beste håndballnasjon, men denne gjengen har overrasket tidligere,
og med støtte fra tribunen ønsker Tertnes-jentene å by på gylne øyeblikk i Haukelandshallen også
denne sesongen.
Tors 14.09.17
Ons 11.10.17
Ons 25.10.17
Ons 15.11.17
Ons 10.01.18
Ons 17.01.18
Søn 04.02.18
Ons 14.02.18
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Ons 11.04.18
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18:30
18:00
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19:00
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Tertnes - Molde
Tertnes - Vipers
Tertnes - Fredrikstad
Tertnes - Sola
Tertnes - Byåsen
Tertnes - Stabæk
Tertnes - Gjerpen
Tertnes - Oppsal
Tertnes - Storhamar
Tertnes - Larvik
Tertnes - Glassverket

Haukelandshallen
HaukelandshallenHaukelandshallen
Haukelandshallen
Haukelandshallen
Haukelandshallen
Haukelandshallen
Haukelandshallen
Haukelandshallen
HaukelandshallenHaukelandshallen

Med forbehold om endringer

I tillegg skal laget også i år spille europacup og er seedet inn i 2. runde i EHF-cupen.
2. runde spilles i oktober, mens motstander først blir avklart etter at 1. runde er
ferdigspilt i september.
LERØY Håndballskole i høstferien
I skolens høstferie (mandag 9.-onsdag 11. oktober) arrangerer Tertnes
LERØY Håndballskole i Åstveithallen. Mer informasjon, blant annet om påmelding,
kommer på www.tertneshandball.no og på Facebook (Tertnes Håndball Elite).
Sosiale medier: Vi har nå over 7000 følgere på 		
								
Facebook. Følg oss du også, samt på
									 Instagram, Snapchat og Twitter!

Håndball (junior)
Tertnes Håndball er en klubb for jenter og gutter i nærområdet. Vi har aldersbestemte lag fra 6 til 18
år, samt damelag i 4. og 6. divisjon. Hovedmålet vårt er å skape håndballaktivitet med trivsel og trygge
rammer for lagspill, samt for den enkelte spiller.
Vi vet at fysisk aktivitet og sosialt samvær gir positiv helsegevinst. Vi satser på bredde og topp, med
tilbud til alle som ønsker å spille håndball, og til spillere som ønsker å utvikle seg videre. Vi samarbeider med
flaggskipet vårt, Tertnes Håndball Elite, for å løfte bredden og satsingen i Tertnes Håndball, og har stort
fokus på kvalitet og kompetanse fra liten til stor.
Hovedmålet vårt er å skape håndballaktivitet med trivsel og trygge rammer for lagspill og for den enkelte
spiller. Lagene er påmeldt i regionserien, og de yngste lagene er påmeldt i minihåndballturneringer. I tillegg
oppfordres lagene til å delta på lokale og regionale cuper.
De siste årene har vi også arrangert SFO Håndballskole for 2. klassinger på Tertnes, Haukedalen og
Ulsetskogen skoler. Vi ønsker nå å utvide tilbudet til 1. klassinger og mer info om dette vil bli gitt via SFO på
de respektive skolene. Vi ønsker også å etablere Lek med ball for 5 åringer.
For å lykkes med alle tilbudene til barn og unge, trenger vi mange frivillige, både til styreverv, undergrupper,
sportslig utvalg og ikke minst som trenere. Har du et ønske om å bidra til videre vekst og utvikling for barn
og unge i ditt lokalmiljø, ta kontakt med leder for sportslig utvalg:
Lasse Jenssen, e-post: lasse.jenssen@gmail.com.
For andre spørsmål og henvendelser om juniorhåndballen i Tertnes, ta kontakt med daglig leder:
Sølvi Hylleseth, e-post: solvi.hylleseth@gmail.com
I tillegg kan vi kontaktes på vår klubbmail, tertnes@rvn.handball.no. Sjekk også vår hjemmeside
www.tertnes.no for mer informasjon (blant annet med oppdatering av treningstider og kontaktpersoner).

Tertnes Basket
Tertnes Idrettslag Allianse kan fra høsten 2017 presentere et nytt aktivitetstilbud, nemlig basket.
Ulset Basketballklubb er nå blitt en del av Tertnes Idrettslag og skifter derfor navn til Tertnes Basket,
med kallenavnet Tertnes Dragons.
Basket er en populær ballidrett på Vestlandet. Bare i Bergensregionen drives det et tyvetalls basketklubber
på barne- og ungdomsnivå. Basketballen i Region Vest har egen serie, cuper og regionssamlinger. I tillegg
kommer nasjonale aktiviteter og toppserie, samt landslag for kvinner og menn.
For øyeblikket består Tertnes Dragons av 4 aldersbestemte gutte- og seniorlag. Som en liten, men godt
etablert og drevet klubb, søkes derfor unge som ønsker å spille basketball. Klubben ønsker også å komme i
kontakt med ildsjeler som brenner for sporten og som kan tenke seg å bidra til å gjøre Tertnes Dragons til en
dominerende basketballklubb i Åsane og Bergensregionen forøvrig, i årene som kommer.
Tertnes Dragons trener i all hovedsak i Åstveithallen, men har også treningstider i Rollandshallen for de
yngste. Seriespillet, som stort sett foregår i Bergensregionen, strekker seg fra høst til vår.
Ønsker du å være med å spille basket, er det bare å møte opp på treningene.
Mer informasjon finnes på www.tertnes.no.
Vel møtt!

Tertnes Idrettslag på
På Facebook har Tertnes Idrettslag en egen gruppe for utveksling av informasjon til medlemmene,
og til andre som har interesse av aktivitetene i idrettslaget. Her er det åpent for ALLE å fortelle om
hva som foregår i de ulike undergruppene, legge ut bilder fra stevner og cuper m.m. De fleste undergruppene har også egne Facebook-sider.
Bli med i Tertnes IL-gruppen på Facebook!
I tillegg har Tertnes egen hjemmeside, www.tertnes.no, med lenke til de ulike gruppene i
idrettslaget.

Tertnesdagen
Hver høst samles alle idrettslagets grupper på Åstveit til familiearrangementet Tertnesdagen. Da er
det full aktivitet på og rundt fotballbanen, samt i Åstveithallen. Dette er et lavterskel tilbud for både
medlemmer og ikke-medlemmer, med morsomme aktiviteter og oppgaver for store og små.
Årets Tertnesdag, som er et gratis-arrangement, vil bli avholdt lørdag 2. september kl. 11:00-14:00,
og i tillegg til aktiviteter i regi av Tertnes Idrettslag, inviteres andre lag og foreninger til å vise frem
sine aktiviteter.
Vi håper å se så mange på Åstveit denne dagen!

Tertnes Klubbhus - Utleie
Tertnes investerer tid og midler på å bygge fasiliteter for idrettslagets medlemmer, og vi er veldig
glade for vårt klubbhus på Åstveit. Deler av klubbhuset leies ut til private sammenkomster, både til
medlemmer og ikke-medlemmer, og inntektene fra utleien brukes til drift, fornying og oppussing av
klubbhuset.
Informasjon om leie av klubbhuslokalene:
Ring tlf. 918 75 055 mandag og torsdag kl. 20:00-21:00 eller møt opp i klubbhuskafeen i samme
tidsrom.

Klubbhuskafeen
I klubbhuset på Tertnes har idrettslaget kafé som er åpen mandag-torsdag kl. 17:00-21:00. I tillegg
holdes det åpent i forbindelse med arrangementer på baneanlegget i helgene, f. eks. under kampene
til Fotball Herrers A-lag i 4. divisjon.
Kafeen, som drives på dugnad, er ment som et tilbud for alle, og her kan man få seg en kaffe og vaffel, og
slå av en prat. Ta gjerne kontakt om det er noe du synes vi kan gjøre bedre, eller om du har lyst å hjelpe til.

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge et lag eller en
forening som du ønsker å støtte når du tipper; din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i
TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE!
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine, f. eks. Lotto, Tipping og Joker, og samtidig gi noe til det
idrettslaget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er mulig via Grasrotandelen, og ved spill
hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til idrettslaget. Merk at Grasrotandelen ikke på noen
måte går ut over innsatsen eller premien din; du blir ikke belastet for noe ved å være Grasrotgiver. (For
Multix og Instaspill gjelder andre prosentsatser.)
For å knytte til deg Grasrotandelen, trenger du Norsk Tipping Spillerkort. Spillerkort får du kjøpt hos
kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningene allerede i dag, og du kan gjøre det på følgende måter:
1.
2.
3.

Hos kommisjonær: Ta med deg ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange 				
kommisjonærer.
SMS: GRASROTANDELEN 981303059 til 2020 (tjenesten er gratis).
Internett: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye
Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.
TAKK FOR AT DU STØTTER TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE GJENNOM GRASROTANDELEN!

