Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa
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Stor idrettsglede i mange årsklasser
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Konstituering
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av dagsorden
– Valg av dirigent
• Forslag: Finn Johansen

– Valg av sekretær
• Forslag: Jannike Smedsplass

– Valg til signering av protokoll
• 2 personer
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•
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Styret i året som gikk
Styreleder: Elisabeth Sverdrup
Utdannings og treneransvarlig: Jarle Nilsen
Materialforvalter: Cecilie Nygård
Arrangement: Anki Gjetsjø
O
Oppmannsansvarlig:
li Grethe
G h Brenna
B
Dommeransvarlig: Daniel Spanic
Yngre lag: Lars Finnland
Controller: Fredrik M. Reiersen
Sekretær: Jannike Smedsplass

Styringg av
Sty
a håndballgruppa
å dba g uppa
•

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

•

Vi er stort sett invitert eller ”nødet” 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.

Takk for fin dugnadsinnsats fra foreldre!

Administrativt
•

Drakter og materiell
9 Besluttet å gå over til røde drakter.
9 Hvis sponsorpakke – alle røde drakter fra neste sesong

•

Medisinsk støtteapparat
9 Etablert med med Gnist

•

Bruker nå hjelp til kontingentene ‐ dette fungerer bra

•

Arrangementene ukentlig fungerer stort sett veldig bra.
9 Tatt i bruk kantina i barnehagen. En god del klager.

•

Vurderer å øke årsavgiften
g
med Kr. 1‐200,‐
,
9 Økt satsing på trener‐ og dommerutdanning
9 Økte kostnader i forbindelse med klistervask

Lagene
• Vi har i år hatt 40 lag i serier pluss håndballskole. Tar vi med HK
sine lag har vi hatt 44 lag og er med dette en av de største
klubbene i landet.
• Vi har aktive lag på så å si alle alderstrinn fra håndballskole til
veteran, kun noen huller på jenter fra 15 år og til senior. Fra og
med P/G 12 er alle lag med i såkalt utvidet spilletilbud med cuper
og temakamper
• Vi har gode resultater særlig på guttesiden, men også flere av
jentelagene gjør det veldig bra.
• Det er/vil bli laget en egen års oppsummering av de sportslige
resultatene som vil bli lagt ut på hjemmesidene våre etter hvert
som lagene blir ferdige
ferdige. Dette gjøres av lagene.
lagene

Resultater ‐ sportslig
Bra gjennomført sesong med jevnt over middels gode plasseringer i
seriespillet. Bra aktivitetsnivå i lagene noe som gjenspeiler seg i gode
plasseringer og serie i cuper og andre sentrale aktiviteter arrangert av Region
Øst og fra sentralt hold.
Noen eksempler:
Jenter
•

Damer

Vant serien og rykket opp til 5. div.

•

Jenter 50

Sølv i veteran NM.
NM

•

J97

Vinner temaserien

•

J94

Regionalt landslag og bylagsturneringen: Hanna Løkholm

Gutter
•

G94

Kvalifiserte seg til BRING som rent 15 års lag og ble nr 7 av 16 lag
Landslag: Bendik Kristensen Terum, Håvard Johannessen, Jonas Harlem og Karl Kibur

•

G95

Vinner Østlandsserien

•

G97

Vinner Umbrocup, 2. plass PW cup

Trenerutviklingen sesongen 2009/2010
• Alle lag hadde trenere og hjelpetrenere ved sesongstart , et par hjelpetrenere forsvant som vi
ikke greide og dekke opp men hovedtrenerne hadde god kontroll allikevel.
• Oppfølging av lag ble så som så, med 40 påmeldte lag ble det vanskelig og greie oppfølging av
alle lag 2 ganger i året , en konsekvens av det er blitt et sportslig utvalg som er satt sammen og
som skal være operativt fra august/seriestart.
• Rød tråd blir ikke brukt slik som vi ønsker , men en ny sportslig rammeplan skal være klar til
oppstart etter ferien , sportslig utvalg jobber med dette.
• Trenere har tatt følende kurs.
9 Kjappfot kurs : 7
9 Trener I: 3
9 Trener III : 2
9 Trener IV :1
Vi vil fortsatt holde fokus på og utvikle / videreutdanne våre trenere for og gi best mulig
utviklingsmulighet for våre yngre spillere.

Styret takker alle trenere, dommere og annet støtteapparat,
herunder mange foreldre
foreldre, for flott innsats.
innsats

Dommerutviklingen sesongen 2009/2010
Utdanning
d
av dommere
d
er helt
h l nødvendig
d d for
f
idretten vår. Vi deltar med mange på kurs hvert år
og har så vidt nok dommere i forhold til de krav
forbund og region krever.
Flere yyngre
g er blitt ggode. Vi kunne ønske oss flere
som kunne tenke seg å prøve. Dette er utfordrende
også for voksne, og et viktig bidrag til idretten.
HIL har oppfyllt dommerkvoten.
Ny dommeransvarlig fra februar 2010: Anders Stubrud

Nytt
ytt fraa sesongen
seso ge 09/
09/10
0

Sportslig utvalg
Trener og Utdanningsansvarlig :

Jarle Nilsen

Sportslig Ansvarlig G15‐Senior
G15 Senior :
Sportslig Ansvarlig J15‐Senior :

Tom Eirk Skarpsno
Bente Johnsen

Sportslig Ansvarlig J/G 12‐14
12 14 :
Sportslig Ansvarlig J/G 8‐11 :

Magne Karlsen
Torkil Woldseth

1. møte har vært avholdt

Håndballskolen
Sportslig:
• Antall spillere: 62
• Antall trener: 17 trenere,, hvorav to har hatt hovedansvaret annenhver lørdag.
g
• 7 lag deltatt i Loppetassen
• Arrangert Sølvrunden Loppetassen
• De fleste trenere har fungert veldig bra
• Alle trenere og spillere mottatt diplomer for vel gjennomført sesong
Økonomi: Endelig regnskap er ikke klart, men antageligvis et lite overskudd
Øvrig: Det har vært jobbet med å sette opplegget rundt håndballskolen i et
system, som igjen vil gjøre det enklere for de som kommer etter for å overta.
E
Etter
i kj i
innkjøringen
d
denne sesongen, vilil det
d jjusteres og tilpasses
il
en d
dell av
øktene, for så å kunne tilby samme opplegg sesongen 2010/11.

Haslum Cup 2009
• Fullbooket og med lag på venteliste
• Spill i 3 haller – Haslum, Gjønnes og Nadderudhallen
• Overskudd: ca. 30.000
– Ikke tilfredsstillende (mål minumum: + 100.000 for 2010)

• G
Gode
d tilbakemeldinger
ilb k
ldi
f lag
fra
l som var med
d
• Egen cup komitè
• For 2010 er det
d pr i dag
d 69 lag
l påmeldt!!!
å ld
– Noen klasser allerede fullbooket

Sommerskolen
•

S
Sommerskolen
k l 2009 ble
bl avholdt
h ldt 1 uke
k i jjunii og 1 uke
k i august.
t

•

Antall betalende deltagere for begge ukene er 97
O
Overskudd
k dd påå kkr 75
75.000
000 er ffordelt
d l 60/40 mellom
ll
IL/HK
(HK får godtgjørelse for trenerinnsatsen)

•

Haslum HK elite og Haslum HK jr. gruppa står for den sportslige
gjennomføringen. En del arbeid den uken det pågår, men godt fornøyd med
gjennomføringen.

•

Håndballskolen sommeren ‐10 "kastes" i gang uke 25 er det pr. d.d. 37
påmeldte så her er det ggod plass
p
p
til flere.

Sponsorgruppa
• Oppstart høsten 2009.
• Ønske om flere sponsorer
• Ønske om like drakter med like sponsorer

Økonomi 2009
Ved daglig leder Geir Stenseth

Økonomi 2009 ‐ inntekter

Økonomi 2009 ‐ kostnader

Økonomi ‐ 2009
Inntekter totalt: 1.461.000

187

77

Sponsor innt.

328

Medlemskontigent

•

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 ”foreldre‐trenere” 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.

•

Sponsorinntekter som tilfaller klubben og utgjør
grunnstammen i all satsing og utgjør i dag 5 %
av alle
ll iinntekter
t kt

Arrangementinnt
Arrangementinnt.
869

Dugnader / kiosk

Kostnader totalt: 1.371.000
Dommere /
trenere
Drakter
8%

7%

24 %

15 %
14 %
32 %

Agifter
g
krets og
g
forbund
Leie hall og
turneringsavgifter
Administrasjon
A d kkostnader
Andre
t d

VALG TIL STYRET
2010/2011
/

Valg
Valgkomitèen har bestått av følgende:
Leder:
– Hein Barthold

Øvrige deltagere:
– Anki Lian
– Asbjørn Næss
– Geir Stenseth

Valgg
Valgkomitèens innstilling for året 2010/2011
•

Leder: Elisabeth Sverdrup

Ikke på valg

•

Sekretær: Jannike Smedsplass

Ikke på valg

•

Controller: Fredrik M. Reiersen

Gjenvalg

•

Trener/utdannelse/dommeransvarlig: Jarle Nilsen

Gjenvalg

•

Representant sportslig utvalg: Torkel Woldseth

NY

•

Representant fra sponsorgruppen: P.t. ingen fast

NY

•

Oppmannsansvarlig: Tove Dimmen

NY

•

Arrangementansvarlig: Sissel Melgård

NY

•

Materialansvarlig: Cecilie Nygård

Ikke på valg

VALGKOMITÈ
2010/2011
/

Valg
Styret har følgende innstilling til valgkomitè:
Leder:
– Hein Barthold

Gjenvalg

Øvrige deltagere:
– Ann‐Kristin
A K i i (Anki)
(A ki) Lian
Li SSpanic
i
– Lars Finnland
– Asbjørn Næss

Gjenvalg
Gj
l
NY
Gjenvalg

Eventuelt
Ikke kommet inn noen saker innen tidsfristen.

Avslutning
Styret takker alle spillere, foreldre,
trenere oppmenn,
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!!!!

