
Årsmøte i Haslum IL Håndball 

13. Februar 2014 



Stor idrettsglede i mange årsklasser 
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Dagsorden 

  

 

1. Åpning 

2. Konstituering 

• Godkjenning av innkalling 

• Godkjenning av dagsorden 

• Valg av dirigent 

3. Oppsummering av året 2013  

• Styret i sesongen  

• Styring av håndballgruppa 

• Administrativt 

• Lagene 

• Resultater 

• Trener og dommerutviklingen 

• Håndballskolen 

• Sommerskolen 

• Haslum Cup 

4. Økonomi 

5. Valg    

6. Avslutning 
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Konstituering 

– Godkjenning av innkalling 

– Godkjenning av dagsorden 

– Valg av dirigent 
• Forslag: Ivan Strømseth 

–  Valg av sekretær 
• Forslag: Sissel Melgaard 

– Valg til signering av protokoll 
• Forslag: Styret 
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Årsberetning for 2013 

• Styret i sesongen  

• Styring av håndballgruppa 

• Administrativt 

• Lagene 

• Resultater 

• Trener og dommerutviklingen 

• Håndballskolen 

• Sommerskolen 

• Haslum Cup 

• Regnskap 

• Valg 

 

NB! Årsberetningen gjelder for kalenderåret 2013  
 og ikke for sesongen 2012/2013! 
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Styret i 2013 (siden forrige årsmøte april 2013) 

Styreleder: Elisabeth Sverdrup 
 
Leder Sportslig utvalg: Tommy Skjønnhaug 
 
Materialforvalter: Ivan Strømseth 
 
Arrangement: Sissel Melgaard 
 
Oppmannsansvarlig: Tove Dimmen/Tom Martin Jensen 
 
Controller: Fredrik M. Reiersen  
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Styring av håndballgruppa 

• Et relativ stort styre. Vi har fordelt de forskjellige oppgavene mellom 
oss. 
 

• Vi er stort sett invitert inn. 
 

• Vi har møte en gang hver måned.  
Geir møter fast fra administrasjonen.  
 

• Bra organisert. Lite klager og få bøter fra kretsen 
 

• Økonomien er forsvarlig/god 
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Sportslig Utvalg 

• Sportslig utvalg (SU) 
– Etablert vår 2010 

– Sportslig utvikling i klubben 

– Arbeider aktivt med sportslig rammeplan. (er under kontinuerlig revidering) 

– Oppfølging / Rekruttering av trenere til årsklassene. 

– Oppmelding av lag/treningstider 

– Overganger og samarbeid med andre klubber 

 

• Sportslig Utvalg 
– Sportslig Leder  :   Tommy Skjønnhaug 

– Kontroller/overganger:  Magne Karlsen 

– Sportslig ansvarlig (G15 – senior) Tom Eirik Skarpsno 

– Sportslig ansvarlig (J15 – Senior) Jarle Nilsen 

– Sportslig ansvarlig ( J/G 8 – 14) Eli Longva 

– Keeper ansvarlig:  Davor Jurisic 

– Dommeransvarlig:  Jarle Nilsen 

 

 



Lagene 

• Både i sesongen 11/12 og 12/13 har det vært påmeldt rundt 45 lag i serien, ca 8 lag i minirunden, 

og håndballskolen.  

• Haslum Håndball IL er med det en av største håndballklubbene i landet. 

 

• Vi har i år ca 400 aktive spillere + ca 75 spillere på håndballskolen. Av disse er det ca 215 gutter 

og ca 185 jenter 

 

• Vi har aktive lag i nesten alle alderstrinn fra håndballskole til veteran, kun et hull på J98 og J99.         

Alle lagene er godt representert i Cuper – Serien – Temaserie – Bring og Landserien. 

 

• Vi har svært gode resultater – Særlig på guttesiden, men også flere av jentelagene med J.97 i 

spissen, gjør det veldig bra. Vi har sterke årganger på begge sider som vi venter mye av. 

 

• Det vil bli laget en egen oppsummering på hjemmesiden av de sportslige resultatene som vil bli 

lagt ut på hjemmesiden vår etter hvert som lagene blir ferdige. Dette gjøres av lagene selv. 

 

 

 



Sportslige resultater i 2013 

• Bra gjennomført sesong med jevnt over gode plasseringer i seriespillet.  

Bra aktivitetsnivå i lagene, noe som gjenspeiler seg i gode resultater. 

 
Noen gode eksempler: 

 

• Gutter: 

– G94  (Vinner av Spar- serien, vinner av PW – cup og 2 plass i serien) 

– G95 (kvalifiserte seg til Landsserien 13/14) 

– G96 ( kvalifiserte seg til Bring 12/13) 

– G97 (vant regionserien, 2. plass i PW og 2. plass i Huyndai cup. Kvalifiserte seg til BRING 

13/14 

 

• Jenter: 

– J97  ( Vinner av Regionserien,  vinner av Huyndai – cup og  2. plass i PW- Cup. Kvalifiserte 

seg til BRING 13/14) 

 



Trenerutvikling  2013 

•  Alle lagene har hatt trenere og hjelpetrenere på sine respektive lag i år. 

• Vi har i løpet av året fulgt opp alle trenerne med samtaler og tilbud om kurs. 

• Vi har i år hatt følgende antall trenere på kurs. 

 
• Barneleder kurs : 4 stk 

• Trener 1 kurs : 5 stk 

• Trener 2 kurs : 5 stk 

 

• I tillegg er det flere trenere som har deltatt på enkelt moduler på både  trener 1 og 

trener 2 

• Vi har også trenere i klubben som blir engasjert av regionen. Vi har Spu – trenere 

både på jente og guttesiden, samt veiledere i temaserien. 

 



Dommerutviklingen 2013 

 
• Vi fikk fylt dommerkvoten på 19 dommere i år også. 

 

• Vi har siden påmeldingen av dommere utdannet 8 barnekampledere 8 

regionserie dommere. 

 

• Vi jobber kontinuerlig med utdannelse og oppfølging av dommere. 



Håndballskolen 
 
Sesongen 2012/2013 
• Antall spillere:  80 
• Antall trener: 17 trenere 
• 7 lag deltatt i Loppetassen 
 
 
Sesongen 2013/2014 
• Antall spillere: 75 barn 
• Antall trener: 13 trenere 
• 9 lag i Loppetassen 
  

Barn og foreldre meget fornøyde! 
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Haslum Cup 2013 

Stor suksess!  
 

• Både sportslig og økonomisk 

• 135 lag påmeldt 

• Spill i Haslumhallen, Gjønneshallen, 
Nadderudhallen, Rykkinnhallen og Helsethallen. 

• Haslum Cup 2014 vil bli avholdt 29. – 31. august 
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Sommerskolen (8-12 år) 

• Sommerskolen 2013 ble avholdt 1. uke av sommerferien 
 

• Fra og med 2013 har Haslum HK tatt over alt vedrørende 
sommerskolen – både sportslig, administrativt og økonomisk. 

  

• Haslum HK har også startet opp håndballskole i høstferie og vinterferie. 
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Sponsorgruppa 

 

 

 

• For 2013 ingen endringer på drakter eller sponsorer. 

• For sesongen 2014/2015 – nye drakter.  

• Fortsatt avtale med Admiral ut 2015 

• Ønske om flere sponsorer 
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Vedtak 

 

 

 

Årsmøtet godkjente årsrapporten uten innsigelser. 

 



Økonomi 2013 
 

Ved daglig leder Geir Steinseth 
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Økonomi 2013 

• God økonomi – noe overskudd 

• God likviditet 

 

Målsetning for 2014 

• Haslum IL – Håndball har som målsetting å styrke satsingen på trenere 
fra et tidligere årstrinn. Dette innebærer en økt satsing på 
videreutvikling/kursing av trenere samt i større grad overgang fra 
”foreldretrenere” til betalte trenere. 

• Ved å styrke klubbens inntekter vil vi også ha en større frihet til å bidra 
til lagenes kostnader med hensyn til turneringer, treningssamlinger 
etc.  
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Regnskap 2013, budsjett 2014 



Regnskap Haslumcup 2013 



Utvikling Haslumcup 2007-2013 



23 



24 



Vedtak 

 

 

 

Årsmøtet godkjente regnskap for 2013 og budsjett for 2014 
uten innsigelser. 

I budsjett for 2014 ble det vedtatt en økning av 
treningsavgift med kr. 100,- pr spiller for alle årstrinn. 

I budsjett for 2014 ble det vedtatt at Haslum IL skal sette av 
midler til eventuell overtakelse av senior lag herrer i 2. div. 
fra Haslum HK 

 



VALG TIL STYRET 
2014 
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Valg 
Valgkomiteens innstilling til styreverv for året 2014 

• Leder: Ivan Strømseth     Til valg 
 

• Materialansvarlig: Årsmøtet gir styret fullmakt til å besette posisjonen Til valg 
 

• Controller: Fredrik M. Reiersen     Til valg (for ett år) 
 

• Sportslig leder: Tommy Skjønhaug    Ikke på valg 
 

• Oppmannsansvarlig: Tom Martin Jensen   Ikke på valg 
 

• Arrangementansvarlig: Jarle Ludvigsen     Til valg  
 

• Infoansvarlig: Bjørn Erik Riis     Til valg  
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VALGKOMITE 
2014 

 

28 



Valg  
 Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite for året 2014 

 
Forslag: 

 

Leder: 

• Elisabeth Sverdrup   Til valg 
 

Øvrige deltager(e): 

• Sissel Melgaard   Til valg 
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Vedtak 

 

 

 

Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling til 
styrerepresentanter og valgkomite uten innsigelser. 

 



Avslutning 

 Styret takker alle spillere, foreldre, 
trenere, oppmenn, dommere og alle 
andre som har bidratt til flott 
håndball, mye moro og mange gode 
resultater for alle jenter og gutter i 
Haslum IL Håndball!!!! 

 

31 



Håper på mye moro og glede også i 2011! Lykke til  32 
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