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Styrets arbeid
Det er avholdt 10 styremøter i løpet av 2020. Styreleder har deltatt på styremøter i Haslum
IL, Haslum HK, Bærum Topphåndball og Nadderud Arena AS.
Viktige saker:
Aktiviteter og treninger under Covid-19
Pandemi og smittevern
Samarbeidet Haslum Håndball
Haslumskolen
Bærum Topphåndball
Organisering av styret og sportslig utvalg
Økonomi og kontroll
Aktiviteter i annerledesåret 2020
Covid-19 har medført en drastisk nedgang i kampaktiviteten i klubben. Tiltakene for å
bekjempe smitte har dessuten medført store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene med
hensyn på mulighet for kamper og trening. Styret er bekymret for mange av årskullene men
det er svært gledelig å se hvor løsningsorienterte alle trenere og ressurspersoner rundt
klubben har vært til det beste for lagene.
Det har blitt gjort en strålende jobb for å legge til rette for at barn og unge skal ha best mulige
forutsetninger for å ha det bra og å trives i en krevende situasjon. Evnen til tilpasning har
vært stor og det blitt noen mil i enten terreng, i trapp eller på grus. Det har videre blitt fotball
med én meters avstand og skøyter i kaldt vintervær.
Trenerne og lederne rundt hvert enkelt lag har nedlagt en betydelig innsats og spredt glede,
kunnskap og begeistring. De har bidratt stort til at Haslum Håndball ikke har opplevd et stort
frafall i antall aktive medlemmer.

Noen nøkkeltall for klubben i 2020:

Antall lag serie- cupspill

2019

2020

102

76

Jentelag

35

Guttelag

39

Loppetass og minirunder

56

73

Note:
● 2.div herrer og juniorgruppen 17-20 år ble overført til Haslum HK for sesongen
2020/2021
● 4. div herrer ble flyttet til ØHIL
● 1. og 2. div damer og juniorgruppe nivå 1 ble overført til BTH for sesongen
2020/2021
Antall medlemmer:

2018

2019

2020

Andel

Kvinner

267

290

262

51,4 %

Menn

245

287

249

48,6 %

Totalt

512

577

512

100%

Tallene for 2020 er basert på medlemmer registrert per medio januar 2021 for spillere f.
2012-2000. Håndballskolen er ikke inkludert i tallene.

Håndballskolen

- for jenter og gutter 6 og 7 år

Håndballskolen startet opp som planlagt med prøvetreninger 29. august og 5. september samt
informasjonsmøte 12. september. Håndballskolen er for tiden fullbooket med 80 deltakere, 40
jenter og 40 gutter. Ventelisten er på ca 25 barn og det jobbes med å utvide tilbudet.

6 åringer

7 åringer

Jenter

23

17

Gutter

18

22

Klubben har gjennom året hatt 14 ungdomstrenere i aksjon. Trenerne er også spillere i
klubben. Normal er det 2 hovedtrenere og 5 trenere i jobb med barna hver lørdag. Det gir
mulighet til 6 grupper med barn og en som leder. Trenerne og ledere har gjennom året også
bidratt godt i arbeidet med smittevern.
Håndballskolen har i november og desember dessverre opplevd oppmøte ned mot 50 % som
følge av Covid-19. Styret er bekymret for mulig frafall og ønsker å følge utviklingen nøye i
samarbeid Sportslig Utvalg.

Arrangementer
I 2020 har Haslum IL Håndball avviklet til sammen 287 hjemmekamper sammenlignet med
520 kamper i en normal sesong. Det ble arrangert 163 kamper i tidsrommet 1. januar – 10.
mars 2020, og 124 kamper fra sesongstart til ny nedstenging 4. november 2020. I tillegg er
det arrangert to vellykkede minirunder.
Det er gjennom året nedlagt et betydelig arbeid for å arrangere aktiviteter i henhold til
gjeldende smittevernregler. Tiltakene har medført redusert antall eller ingen tilskuere per
kamp, minimal kioskdrift og fokus på avstand, renhold og registrering av tilskuere, ledere og
spillere.

Haslum Cup
Cupen er en av håndball-årets høydepunkter og en av klubbens viktigste inntektskilder.
Haslum Cup 2020 ble dessverre avlyst og klubbens inntekter dermed betydelig redusert.
Klubben har søkt og mottatt kompensasjon for årets avlyste cup.

Felles cup
Den planlagte felles cupen Fjord Cup i Sandefjord ble avlyst.

Representasjon på aldersbestemte landslag
Haslum Håndball bringer løpende frem spillere til både nasjonale- og regionale landslag.
Vi har per i dag følgende spillere representert på de forskjellige landslagene:
LK04 - Nicoline Jullumstrø
LM04 - Kasper Bjanes Iversen og Lasse Sunde Lid
LM02 - Aleksander Høiness, Mads Ødegård, Philip Sletten, Tarjei Rist
LK02 - Elsa Åsberg, Ingrid Syversen
LM00 - Thomas Langerud Kristoffersen, Kristian M. Gjesterud, Mads Rekstad

Haslumskolen
I august 2020 ble det en etterlengtet oppstart av Haslumskolen. Haslumskolen er et viktig
tiltak i ny sportsplan og et viktig tiltak for å legge til rette for klubbens ønske om en lavere
terskel for å delta i håndballaktivitet. Tilbudet har blitt svært godt mottatt og innen kort tid
var det påmeldt 225 deltakere.

Haslumskolen 2020 har følgende omfang:
● Aldersklasser
o 10-12 barnehåndball med innslag av spillere fra andre klubber.
o 13-16 ungdomshåndball både håndball og fysisk.
● 20-25 høyt kvalifiserte trenere.
● Christian Ekelund Solberg engasjert som fysisk trener på 60% fra J/G13 år og opp til
herrer.
● Har i stor grad gjennomført sin aktivitetsplan under de gjeldende kommunale og
nasjonale smittevernregler. Det har imidlertid vært krevende å inkludere elitespillere
på trenersiden på grunn av forskjellige protokoller for smittevern.

Haslum Håndball er i utvikling
Haslum HK og Haslum IL Håndball danner i felleskap merkevaren Haslum Håndball.
Samarbeidet forventes å utvides med Bærum Topphåndball. Klubbene ønsker en mer enhetlig
profil overfor spillere, lokalmiljøet, håndballfamilien og samarbeidspartnere.
Klubbene har etablert en felles profil og planlegger ytterligere styrking av samarbeidet i årene
fremover. Samarbeidet har blitt godt mottatt og klubbene har nylig inngått en ny
samarbeidsavtale med XXL Norge. Avtalen vil presenteres i detalj i nær fremtid.
Klubbene har i fellesskap etablert en overordnet skisse for samarbeidet. Det er i stor grad lagt
vekt på effektivisering av drift og en felles sportslig ramme på tvers av klubbene og de ulike
aldersgruppene.

Haslum HK har i dag en deltidsansatt daglig leder og fulltidsansatt markedssjef som utfører
oppgaver på tvers av klubbene. Haslum IL Håndball har én fulltidsansatt daglig leder.

Samarbeidet mellom klubbene er i dag basert på samarbeidsavtalen fra 2019, men det er
startet et arbeid med mål om å etablere en bred og langsiktig samarbeidsavtale mellom
klubbene.

Organisering av styrearbeidet
Styret har gjennom høsten 2020 diskutert organisering og roller fra 2021. Det har vært et
overordnet ønske å effektivisere styrearbeidet, oppnå et tydeligere skille mellom styret og
administrasjonen samt i større grad utnytte ressursene på tvers av klubbene som utgjør
Haslum Håndball. Styret foreslår en reduksjon i antall medlemmer av styret, men samtidig
etablering av et eget informasjonsutvalg og en omorganisering av sportslig utvalg.
Styresammensetning 2021:

Ansvaret for oppfølging og utvikling av dommere er i løpet av 2020 overført til
administrasjonen og det er tilført ressurser til arbeidet. I takt med utviklingen i samfunnet
generelt stilles det også nye og krevende krav til det frivillige arbeidet. For å møte
utviklingen ønsker styret å utvide kontroller-rollen med oppgaver utover økonomisk styring.
Rollen vil i fremtiden også ivareta kontroll med oppfølging av offentlige krav og
forventninger.
Styret ønsker å takke avgående styremedlemmer for innsats langt utover hva man kan
forvente og vil så snart det er anledning takke de personlig for arbeidet som er nedlagt for
klubben.

Sportslig Utvalg
Den positive utviklingen Haslum IL Håndball de senere årene har medført at det sportslige
ansvaret har vokst betydelig i omfang. Styret vurderer det som svært krevende for en frivillig
mamma eller pappa å fylle denne rollen. Klubben ønsker derfor å legge til rette for en mer

enhetlig oppfølging av sport i samarbeid med administrasjonen i Haslum HK og Bærum
Topphåndball. Målet er å ytterligere utvikle og kvalitetssikre sport i Haslum Håndball.
Ønsker å legge mer sportslig fokus på følgende:
● Flere lengre
● Organisering - en helhetlig plan fra bredde til elite på både jente- og guttesiden
● Sterke fokus på trenerutvikling og oppfølging
● Rekruttering av trenere
● Videreutvikling av sportsplan
Det er videre et ønske å skille oppfølging av sport fra mer sportslige administrative oppgaver
og kommunikasjonsrelaterte oppgaver.
I takt med Haslum Håndballs felles ambisjon om å gi flere barn, unge og voksne muligheten
til å spille håndball lengre, er det et ønske å styrke dette arbeidet med en dedikert rolle i
Sportslig Utvalg. Arbeidet med rekruttering er startet og forventes fullført i nær fremtid.

Bærum Topphåndball (BTH)
Etter sesongen 2019/2020 ble BTH en realitet og 1. og 2. divisjon damer ble overført til ny
klubb, sammen med nivå 1 junior og Lerøy. Økonomisk støtte ble innvilget som avtalt med
Haslum IL og overført til BTH - kr 250 000,- og det ble avtalt kjøp av sesongkort til alle
medlemmer kr 120 000,BTH har hatt en svært krevende oppstart og har gjennom året slitt med en anstrengt økonomi
som følge av Covid 19 og et krevende sponsormarked. Det har gjennom året fremkommet at
Stabæk og Haslum har hatt ulike ønsker for klubbens videre utvikling. Styret i Bærum
Topphåndball stilte derfor sine plasser til disposisjon og overlot i november 2020
administrasjonen av klubben til Haslum Håndballklubb. Bærum Topphåndball drives videre
som en selvstendig klubb.
For å sikre lisensen for spill i 1 divisjon damer har styrene i Haslum IL og Haslum IL
Håndball besluttet høsten 2020 å støtte klubben med ytterligere 250 000,- hver. Det er
iverksatt et betydelig arbeid for å sikre stabile rammevilkår for sesongen 21/22. Haslum IL
Håndball har ikke budsjettert med støtte til BTH for 21/22 sesongen utover kjøp av
sesongkort på lik linjen med kjøp av sesongkort til kamper med Haslum HK.

Resultatregnskap 2020
Regnskap
Resultatregnskapet for 2020 viser et negativt resultat på 106 640,35,- mot budsjett på 165
000,-.

Styrets kommentarer til resultatet:
● Covid-19 har begrenset
inntektene til klubben. Klubben har blitt
tildelt 1 547 443 i støtte fra
lotteritilsynet.
● Haslum IL Håndball har som
følge av anstrengt økonomi i BTH,
støttet klubben med kr 500 000,- samt
kjøp av sesongkort kr 120 000,● Underskuddet vil bli dekket av
egenkapitalen.
● Styret budsjetterer med et
negativt resultat i 2021, og vil jobbe
målrettet for å skape gode
inntektsmuligheter samt potensielle
kostnadskutt.
● Balansen viser en totalkapital i
2020 på kr 2 131 468 mot kr 2 500 437 i
2019. Endringen skyldes i hovedsak
reduksjon i kundefordringer og
leverandørgjeld samt årsresultat.

Revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet til Haslum Idrettslag.

Budsjett 2021
Håndballgruppen har en god soliditet og likviditet. Årets resultat viser et underskudd på 106
640,35 kr.
Styret har i arbeidet med budsjettet for 2021 gjort følgende prioriteringer:
● Ytterligere reduksjon i treningsavgifter
● Arbeidet med Sportslig Plan videreføres med vekt på:
○ "Flere lengre" - flere trenere til flere lag.
○ Treneroppfølging og utvikling
○ Effektivisering av oppgaver på tvers av Haslum Håndball
Budsjettet for 2021 er basert på normal aktivitet og drift gjennom sesongen. Styret er
innforstått med at rammebetingelsene for sesonger har høyere usikkerhet enn normalt og vil
vurdere eventuelle kostnadsreduserende og inntekts fremmende tiltak løpende.
Styret ønsker på tross av usikkerheten å prioritere reduserte treningskontigentene for
gruppene fra og med 12 år og eldre med 500,-. Tiltaket forventes å redusere inntektene med
ca 180.000 kr

Det budsjetteres med normal avvikling av Haslum Cup 2021 og et moderat overskudd = kr
726 684,I lys av NHFs innføring av en ny definisjon av juniorhåndball (17-20) vil det innføres
treningsavgifter for alle spillere som ikke er under kontrakt med en av eliteklubbene.

Bærum, 2. mars 2021
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