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Gruppestyrets sammensetning 

Leder:    Øystein Høsteland Sundby 

Kasserer/økonomiansvarlig: Anders Glende 

Sekretær:   Trine Hansen Sundet 

Administrasjonsansvarlig: Caroline Haugen 

Sportslig leder:   Thomas-Andrè Digre Sandvik   

Dommeransvarlig:  Vibeke Tuft 

Dugnadsansvarlig:  Elin Mosnesset Timraz 

Materialforvalter:  Gunn Iren Hvattum 

Markedsansvarlig:  Torill Myro 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 8 styremøter hvor 65 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 2018  
Håndballgruppa har i 2018 følgende sponsorer: Follo Elektriske, COOP og Askim & Spydeberg 
sparebank. For gruppa som helhet har den viktigste økonomiske dugnaden også i år vært 
fyrverkerisalget i romjulen 2018, i tillegg til den årlige felles rakedugnaden på Tusenfryd og Kick-Off. I 
forbindelse med fyrverkeridugnaden må Håndballgruppa stille med 3 ressurser som har et 1-dags 
brannvernkurs med eksamen. I år hadde vi tre deltakere på kurset og er godt rustet for å drive 
denne dugnaden i flere år fremover. 

Ved siden av disse dugnadene foregår det stor aktivitet på hjemmekampene på lørdager og 
søndager i Åshallen med kiosksalg, inngang- og sekretariatsvakter. I forbindelse med oppstart av 
sesongen 2018/2019 har Norges Håndballforbund implementert en digital live oppdatering fra alle 
kamper som spilles. Dette har vært en positiv digital utvikling, men ble ekstra ressurskrevende i 
forbindelse med opplæring av foreldre i sekretæriatsvaktene i hallen under kampene.    

En stor takk til alle som er med på å utføre dugnadsarbeidet for gruppa!  

Håndballgruppa har gjort et stort grep med administrasjonsoppgavene. Daglig leder i Ås IL er 
engasjert i en 10 % stilling og tillegg er en ressursperson engasjert tilsvarende..  

En viktig oppgave for administrasjonen av håndballgruppa er opplæring, utvikling og oppfølging av 
dommere. Dette er kontinuerlig arbeid gjennom hele året og en tidkrevende oppgave. Det er 
gjennom året avholdt barnekampveileder kurs, samt Trinn 1 kurs. Omtrent hver helg gjennom 
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sesongen avholdes kamper i Åshallen som trenger dommeroppfølging. Det stilles krav fra regionen 
om antall dommere. Vi har en god utvikling på dette. 

Håndballgruppa har i 2018 hatt samarbeid med Norges Håndballforbund Region øst med prosjektet 
Klubbhuset. NHFs målsetningen med prosjektet er å øke antall ungdomsutøvere (13-19 år) med 10% 
og kravet for deltakelse er at Håndballgruppa i Ås forplikter seg til å gjennomføre klubbanalyse samt 
delta i det utviklingsløpet som avtales. Styret ser at det er viktig for utvikling av håndballgruppa at 
det jobbes med et planlagt utviklingsløp som følges opp fremover.  

Som en aktivitet i klubbanalayseprosjektet utarbeidet håndballgruppa en spørreundersøkelse som 
ble sendt ut til alle medlemmer/foresatte. Av ca 220 utsendte e-poster mottok vi 90 svar fra 
spørreundersøkelsen. Målsetningen med undersøkelsen: Ås IL Håndball trenger flere engasjerte 
foresatte i styre og verv, samt tilbakemelding av trivsel og organisering av håndballgruppa.  

Til stor glede for håndballgruppa er det i 2018 gått med en del tid til ny Åshall. Håndballgruppa har 
deltatt i møter med idrettslagene, Ås kommune samt Fylkeskommunen. Resultatet er til stor glede 
for håndballgruppa som lider av for dårlig kapasitet til treninger på håndballflate. Det har vært trist 
at vi for sesongen 2018/2019, i likhet med tidligere sesonger, ikke har hatt mulighet til å tilby lagene 
våre trening på en hel håndballbane. Nå ser vi frem til at håndballbanen på Rustad skole skal kunne 
benyttes.   

Det er også brukt en del tid på å få nye sponsorer samt å få sponsorplakater til Åshallen. Dette har 
vært mer tidkrevende enn først antatt og først i starten av 2019 fikk vi opp reklameplakatene i 
hallen.  

Revisjon av sportslig plan er ikke revidert i året som er gått. 

Hvert år, før vi tar sommerferie, ønsker vi å sende ut de nye treningstidene for neste sesong til alle 
lagene. Dette var også i år et svært tidskrevende arbeid og det var frustrerende å vedkjenne at vi 
ikke klarte å sammenfatte en kabal hvor vi kunne gi lagene våre gode treningsforhold med trening 
på full bane. Lagene våre må også i år trene på halv bane.  

Leder har vært gruppas representant på hovedlagsmøtene i Ås IL. 
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Aktivitet i Håndballgruppa 2018 

• Loyd, spiller på gutter født 2006, ble maskot på herrelandslaget 2018 og fikk Loyd Espen 
Christensen (keeper) som mentor på landslaget som også var på besøk for å lede en av 
treningene til G12.  

  
 

• Med nyanskaffede skjerf ble vi ekstra synlige på årets fellescup, Slottsfjell cup, for 
Håndballgruppa. Vi stilte med ikke mindre enn 13 lag og ca 200 spillere var i sving under 
håndballcupen i Tønsberg helgen 27-29.april og overnattet på Eik skole. Gutter født 2005 
vant sin aldersklasse! 
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• Årets markering av avslutningen på sesongen 2017/2018 ble avholdt i kantinen på Ås 
videregående skole den 7.mai. Det ble servert pizza og brus og alle lagene presenterte 
sesongen. 

   
 

• Ås IL Håndball har hatt 20 lag i seriespill samt 6 lag i temaseriespill.  
 

• Det ble avholdt spillerutvikling for gutter født 2004 den 6.april i Åshallen i regi av NHF region 
øst. 
 

• Dugnad Tusenfryd 25.april  
 

• 17.mai Borgertoget 
 

• Mange lag arrangerer egne turer, sammenkomster, cuper og reiser ila året. Helgen 20-
22.august reiste jenter født 2005 på hyttetur til Skeikampen. Jentene har selv solgt 
kakebokser og tjent penger til turen. I løpet av den mobilfrie helgen ble det 4 treningsøkter, 
mye brettspill, latter, vennskap, mat, godteri, kultur og sist men ikke minst – minner for 
livet!  

  

 

• Fredag den 7.september arrangerte Håndballgruppa Kick-off for alle spillerne i Åshallen. Her 
ble alle lagene presentert og de fikk vist frem sine håndballkunnskaper på parketten i 
Åshallen med interne oppjør. Det ble solgt kioskvarer samt utstyr og klær.  
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• Det er avholdt 2 stk trener-/lagledermøte for gruppen i 2018. 

 
• Dugnad Fyrverkeri  

 

Medlemstall 
Medlemsoversikten skal vise både aktivitetstall 1 og medlemstall 2. 

 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 81 32 6 45 164 

Menn 54 24  22 100 

Totalt 135 56 6 67 264 

 

 

Årsregnskap og økonomisk status  

Årsregnskapet er presentert for Årsmøtet. Dette viser et resultat på kr 96.448,-. Dette inkuderer 
også inntekter og kostnader til lagkasser, som gir balanse som skal disponeres for lagene. Årsmøtet i 
gruppa skal behandle gruppas årsregnskap, selv om det er årsmøtet i Ås IL som formelt godkjenner 
det.  

I plan for 2018 er det tatt høyde for høyere innleie og noe lavere inntekter enn hva vi har oppnådd. 

Styret mener det økonomiske resultatet gir et godt grunnlag for drift gitt at vi klarer å engasjere flere 
personer til å drive klubben. Alternativt må det brukes mer penger på å kjøpe inn flere tjenester. Det 
er rom får å øke dette noe, uten å ytterliggere øke betaling fra medlemmer. 

 

                                                             
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 
12 år som deltar i gruppens aktiviteter.  
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 
forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 
deltar i.  


