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Oppsummering av 2017
Gruppestyret vil oppsummere året i følgende hovedpunkter:












Høy sportslig aktivitet med mange gode prestasjoner av flere lag.
Økt aktivitet på arrangementssiden.
Klubbens økonomi er fremdeles god, likviditeten er tilfredsstillende og det leveres et overskudd på
kr 240 339. Dette gir handlefrihet og evne til å satse videre ihht vedtatte målsetninger
Bygging av 2 Beach Håndballbaner på Føyka med flott tribuneanlegg ferdigstilt i 2017 som vi håper vil fremme
Beachhåndball i vår klubb og i Region Øst.
Den sportslige strategien for 2015 – 2020 er fulgt opp med en prosess i regi av AIK (Akershus Idrettskrets) for å
konkretisere og forankre hovedmålsettingene og gi handlingsplaner som kan understøtte strategien
Gruppestyret har god dialog med vår moderklubb, Asker skiklubb, og håndballgruppen har fått egen kontaktperson i
hovedstyret.
Det er gjennomført faste møter med oppmann- og støttegruppeapparatet i lagene for å sikre god kommunikasjon
Samarbeid og samtaler med St Halvard på guttesiden, og Glassverket, Reistad og Konnerud på jentesiden omkring
satsing for G/J18 år og oppover
Igor Koprivica innleid som Treneransvarlig er en svært viktig sportslig ressurs for å sikre ytterligere økt kompetanse og
rekruttering på trenersiden, samt sikre eksisterende treneres videreutvikling og videreutdanning.
Våre egne dommere på 9, 10 og 11 års kamper følges opp av kontaktperson i gruppestyret. Nye dommere rekrutteres i
egen klubb da banekamplederkurs planlagt i januar 2018.

Gruppestyret ser det som en utfordring at mye av klubbens operative drift ligger på det enkelte gruppestyremedlem. En slik
funksjonsfordeling gir økt risiko for at det enkelte gruppestyremedlem «drukner» i arbeid, med det resultat at oppgavene ikke
blir løst tilfredsstillende og at det blir vanskelig å rekruttere nye inn i styret. Opprettholdelsen av stillingen som treneransvarlig i
en mer sportslig administrativ retning er derfor en viktig prioritering for håndballgruppen videre, slik at vi kan være en klubb
med enda større stabilitet og forutsigbarhet i driften.
Det ligger også et stort operasjonelt arbeid på gruppestyret/arrangementsutvalget med planleggingen av store arrangementer
som Minirunden og Loppetassen. Dette er arrangement som er av stor økonomisk- og rekrutteringsmessig interesse for
håndballgruppen, og vi setter svært stor pris på den positive holdningen til lagene som stiller opp og «bærer» selve
arrangementet og dermed er viktige bidragsytere i å bygge klubb.

Gruppestyret og administrasjonens arbeid
Gruppestyrets sammensetning og arbeidsform
Gruppestyret har i perioden vært sammensatt slik:
Leder:

Marianne Haga Valen-Sendstad

Nestleder og markedsansvarlig:

Ivar Berthling

Arrangements-, materiell og lagsansvarlig:

Mona Irene Børøen

Sportslig Leder:

Aksel Michelet

Spiller-representant:

Vibeke Moe Ellingsen

Administrativ leder:

Stein Ervik

Valgkomite:

Tale Lind, Marit Lindemark, Erik Snersrud

Gruppestyret møtes som hovedregel en gang i måneden. Leder og Adm. leder tilrettelegger møtene og sørger for referat.
Ved behov møter Dommeransvarlig, Treneransvarlig og Rekrutteringsansvarlig i gruppeledermøtene.
Dommeransvarlig:

Kristbjørn Håland
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Treneransvarlig:

Igor Koprivica

Rekrutteringsansvarlig:

Gareth Williams

Representasjon i andre fora
Gruppeleder deltar på Hovedstyremøtene i Asker Skiklubb, Asker idrettsråd samt ulike kommunale fora der idrettsrelaterte
saker behandles. Gruppeleder representerer videre klubben i møter i regi av Region Øst. Ved gruppeleders forfall har andre i
gruppestyret møtt.
Administrativ leder deltar også i ulike møter.

Administrasjonens arbeid – rapport fra administrativ leder (AL)
Sesongen 2017-2018 har vært et år da vi nå ser resultatet av at økonomien er god.
Det mest synlige resultatet er Sandhåndballbanene som er bygget på Føyka. Det er bygget to baner som er finansiert av Asker
Skiklubb, Asker Sk Håndball og ikke minst takket være et bidrag på 100.000,- fra vår Region ØST. Det planlegges ytterligere
oppgradering våren 2018 med blant annet nye sekretariatsplasser.
Vi har i 2017 arrangert 2 Loppetassen og 1 Minirunde som har gitt gode bidrag til klubbkassen. Dette er turneringer vi skal søke
om også i 2018 og i årene som kommer.
Håndballskolen gjennom sesongen er godt i gang. Opplegget rundt de yngste har ikke fungert tilfredsstillende denne sesongen
og vi har her et stort forbedringspotensiale.
Når det gjelder rekruttering generelt så er dette et arbeid som må få økt fokus. Pt. har vi «ansatt» en egen
Rekrutteringsansvarlig, og er det satt i gang et SFO prosjekt på Borgen/Hagaløkka/Rønningen skolene.
Adm. leder har deltatt på de fleste styremøter og har gjennomført alle pålagte arbeidsområder. Adm. leder tok på slutten av
2016 over økonomifunksjonen. Dette arbeidet vil bli ivaretatt til vi har på plass en ny ansvarlig i denne rollen.

Sportslig arbeid, diverse lagsrapporter og resultater
Vi har lagt bak oss en aktiv sesong med mye aktivitet og mange fine prestasjoner. I 17-18-sesongen var vi representert med
gutte- og jentelag i de fleste årsklasser. Vi mistet store deler av de eldste guttegruppene til lag i hhv Bærum og Drammen, men
håper med nytt tilbud å for neste sesong å kunne tilby tilfredsstillende tilbud i samarbeid med St. Hallvard. Et tilbud som
strekker seg helt ned til de yngste lagene også.
Vi stilte likevel i årsklassene veteran, H3, H5 og G18-2. På jentesiden har vi samarbeid med Glassverket for 17 år og eldre. Her er
noen av våre jenter med på Lerøy og får spille både 2.div og 3. div i Glassverket, og samtidig stiller de opp på vårt eget J18-2 lag
og i D5 kamper. En stor takk går til vårt store trenerkorps som gjør en formidabel innsats hver uke og bidrar til å gjøre klubben til
et godt sted for våre barn og unge. Keepertreningen er i gang igjen. Vi er heldige å har Robin Haug fra St Hallvard som vår
keepertrener denne sesongen.
Vi ser at flere av våre lag stiller i i Peter Wessel Cup i 2018. Det synes vi er svært gledelig. Dette er en prioritert cup for å teste
lagets toppnivå, og er en utfordring vi ønsker at alle våre lag skal ta, lære og oppleve. Vi er allikevel aller mest opptatt av å
fremheve breddehåndballen, den ekte håndballgleden! Det er utallige håndballspillere og håndballforeldre som finner venner
for livet gjennom deltakelsen i våre aktiviteter, og viktigere enn sterke sportslige resultater er at vi har med oss flest mulig,
lengst mulig.
Sportslig Utvalg (SU) er etablert høsten 2017. SU består av trenere fra de yngste lagene og fra de eldste, samt spillerutviklere og
trenere fra herre/damelaget. Sportsligleder og treneransvarlig deltar også. SU mangler en leder.

Trenere
Treneransvarlig har i samarbeid med gruppestyret jobbet med å engasjere dyktige og kompetente trenere. I inneværende
sesong er vi heldige å ha kunnet videreføre engasjementet av 2 dyktige kvalifiserte spillerutviklere. De har en ukentlig økt med
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hhv G/J 12-14 år. Deres oppgave er å bidra til individuell, lags- og helhetlig utvikling av håndballgruppa, i samarbeid med
hovedtrenerne på de nevnte lagene. Treneransvarlig har også lykkes i å knytte til oss en meget kompetent keepertrener.
Vi har i ASKH flere trenere som har gjennomført utdanning i regi av NHF og mange som er interessert for å videreutdanne seg.
Det er gjennomført trenersamlinger med varierende oppmøte. Vi jobber mot å arrangere eget Trenerkurs for våre yngste
dommere, eksisterende og tidligere spillere. Vi oppfordrer foreldretrenere på våre yngste lag til å melde seg på Trenerkurs i regi
av RØN. Klubben sponser denne type utdanning,

Økonomi
I løpet av 2017 har økonomien vår bedret seg vesentlig. Våre forpliktelser blir nå betalt på forfall. Vi har ikke lenger negativ
egenkapital – gjeld til Asker skiklubb, men derimot positiv egenkapital på kr 661.196,-.
I november 2016 overtok Adm. leder den daglige bilagshåndteringen som tilleggsoppgaver utover de normale . Kontering og
bilagshåndtering i håndballgruppen er en viktig og en av de større oppgavene da regnskapet inneholder 3900 bilag per år. I
forbindelse med gjennomgang av regnskapet for 2017 og budsjett for 2018 er det gjort ytterligere opprydding i kontoplanen vår,
med henblikk på forenklinger.
Vi har i 2017 vært fokusert på å få bedre balanse i inntekter og utgifter. Det har i 2017 vært en økning i gebyrer da flere årskull
har måttet trekke lag etter utløpt frist. Vi vil fokusere på at lagene er bevisste og realistiske når de melder på lag til serier og
cuper. Unødvendige kostnader lagene påfører klubben, blir viderefakturert lagene.
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 342 649.
Fortsatt vil en av hovedoppgavene fremover være å få på plass flere inntektskilder, fornye avtalene med sponsorer i hallen og få
nye sponsorer, både på endeveggen, og oppe på mesaninen. Vi har nå færre hovedsponsorer, noe som vil sette sitt preg på
neste års BU. Vår nye Beach håndball bane på Føyka vil også være et spennende sponsorobjekt og her planlegges det et
samarbeid med Asker skiklubb og det nyopprettede Markedsutvalget i skiklubben. Minirunden i november 2017 gav ekstra
inntekter. Stjernerunden og en ny minirunde i Loppetassen i januar og mars 2018 vil være kjærkomne inntekter i 2018.
Gjennom Scantrade avtalen tar vi ut materiell til svært gunstige priser.
Verdien på avtalen er avhengig av hvor mye vi; klubben og medlemmene, handler for på G-Sport Asker. Det er derfor svært
viktig at så mange som mulig bruker medlemskortet og handler på G-Sport i Asker.
Gjennom Asker Håndballens Venner er det mulig å gi grasrotandelen sin for de som ønsker å gi sin støtte til Asker Håndball.
Vi ser en økt inntekt/provisjonsbonus de siste månedene basert på at Explendo sin nettbutikk på våre nettsider, for
klubbmateriell samt andre produkter kjøpes. Bed kjøp av overtrekksdress mm får man samme rabatt som ved lagsbestilling.
Budsjettet for 2017 er basert på nøkterne inntekter som til dels allerede er sikret, og på utgiftssiden ligger ingen store ukjente
faktorer.

Marked
Styret har valgt å knytte seg til èn hovedpartner for salg av produkter i klubbdugnadsrundene. Det er mange aktører som tilbyr
sine tjenester og det er viktig at vi har en seriøs og forutsigbar partner som det er lett å samarbeide med. Avtalen sikrer
inntekter både til klubben og det enkelte lag. Som Sponsorklubb mottar vi videre ytterligere midler når visse salgsmål oppnås.
Samarbeidet med Salva fungerer etter gruppestyrets syn utmerket, mye takket være ryddig og profesjonelt kundehåndtering fra
Salva, både i forkant, mht gjennomføring og i etterkant av hver salgsrunde.
Det gjennomføres to Salva-salg i regi av klubben årlig. I tillegg er det fullt mulig for hvert enkelt lag å gjennomføre lagsindividuelle salg til ren inntekt for hvert enkelt lag
Nettsalg gjennom Explendo er også noe som fungerer bra, og som genererer noe inntekter. Vi har i år videre inngått en avtale
med Next2Five gjennom CodeCrowd der antall besvarelser på en påstand (‘klikk’) genererer en sum som fordeles på de lagene
som deltar.
Bannere i Leikvollhallen
Konseptet har fungert veldig bra, men det må jobbes med fornyelse og flere avtaler.
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Sponsorer
Vår nye Beach håndball bane på Føyka er et spennende sponsorobjekt som vi håper å dra nytte av samarbeid med Asker
skiklubb og det nyopprettede Markedsutvalget i skiklubben. Gruppeleder er foreløpig medlem av Markedsutvalget. Vi har ikke
lyktes å skaffe nye sponsorer til drakter i år, ut over avtaler inngått gjennom skiklubben.

Arrangement
Asker SK Håndball v/gruppestyret ønsker å videreføre en sentral arrangementskomité som skal jobbe for felles store
arrangement som Loppetassen, Minirunde og avslutninger i regi av Håndballgruppen. Denne komiteen mangler deltakere pt.
Arrangementskomiteen har også tatt ansvar for å oppdatere instruksen for Arrangementsansvarlig, Kiosken og Rollen
tidtaker/sekretariat
Arrangements/lagsansvarlig har gjennomført fellesmøter for oppmenn, arrangement ansvarlig og/eller foreldrekontakter. Dette
oppleves som en god møteplass for våre frivillige og gruppestyret. Saker som er tatt opp er Oppmannens Års hjul,
trenersituasjonen, cuper, dugnader, nytt fra gruppestyret, nytt fra Region Øst og ellers ordet fritt.
Driften av kiosken i Leikvoll fungerer bra, men vi jobber med utbedring både funksjonelt og betalingsmessig. Elektronisk
kamprapportering er nettopp innført og klubben har investert i nye nettbrett til denne bruken.
Vi opplever at Arrangementsansvarlige på lagene og foreldre stiller opp, både til de vanlige arrangementene som seriekamper i
helgene, og til de store arrangement som for eksempel Loppetassen.
Vi opplever samtidig at frivilligheten er på hell og skaper utfordringer. Samtidig er det mange som bidrar enormt med kunnskap
og humør, og da er det gøy å jobbe sammen med dere.
Vi har utfordringer knyttet til at presset på bruk av Leikvollhallen øker, og vi har blitt tvunget til å gjennomføre flere mindre
arrangementer enn før, flere dager i Holmenhallen enn tidligere og flere lørdagsarrangement. Dette beklager vi, og vi taper både
penger pga manglende kiosk-fasiliteter og nett-dekning. Vi ser økt behov for ytterligere kontakt med Asker kommune, Asker
idrettsråd, og RØN.

Dommerarbeidet
Dommerstand
Inneværende sesong har Asker Håndball nok kvotedommere. Kvotedommere er dommere som har gjennomført dommerkurs
trinn 1 og som har fylt 16 år før påmeldingsfristen 1. juni. Vi ser det som et svært viktig arbeid videre å få på plass en erstatter
etter Kristbjørn. Eventuelt 2 stykker som ønsker å dele jobben, hvor en kan ha ansvar for barnekampene, neste sesong gjelder
det for våre egne 9, 10, 11 og 12 års kamper. Og en med ansvar for kvotedommerne. Det er for klubben viktig å støtte de yngste
barnekamp dommerne da disse er våre kommende kvotedommere.
Kurs og utvikling
I januar 2018 ble det avholdt barnekampleder-kurs for Asker-spillere i Leikvollhallen, hvor nye dommere født i 2003 fikk formell
kompetanse til å begynne dommergjerningen.
I Asker har vi også dommerpar som er tatt ut av NHF til utviklingsgruppene. I utviklingsgruppene får dommerne tettere
oppfølging og offisielle tilbakemeldinger oftere enn de ellers ville ha fått.
Dommerstanden inn i 2018
Dommerkurset i 2016 sørger for flere nye dommere til sesongen 17/18. Det må gjennomføres et trinn1-kurs for å sikre
dommerbestanden inn i kommende sesonger. Dommerutviklingen forøvrig fortsetter med jevne mellomrom, med veiledning i
egne haller, observasjoner rundt omkring og i utviklingsgruppene.

Ungdomsrepresentantens avsnitt og tanker for 2018
Et spennende nytt initiativ i sin spede begynnelse. Erfaringen etter ett år er at man ønsker 2 ungdomsrepresentanter valgt inn i
det nye gruppestyret.

Tanker for 2018
Formålet med driften av klubben er å sørge for at klubbens spillere, trenere og dommere kan nå oppsatte mål. Klubbens midler
skal således brukes på daglig drift og sportslig utvikling ihht Sportslig plan med underliggende handlingsplan. Det er etter
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gruppestyrets syn likevel viktig å ha en tilstrekkelig reserve for å kunne møte fremtidige utfordringer eller uforutsette
situasjoner. Det fremlagte budsjett for 2018 legger således opp til et lite driftsoverskudd og at overskuddet fra 2016 settes av
som egenkapital.
Et mer målrettet arbeid på rekrutteringssiden må bli en prioritet fremover. Gruppestyret har satt av midler i budsjettet for 2017
til å styrke rekruttering og trening av målvakter, til aktiviteten på den årlige Håndballskolen og inn mot skolene/SFO.
Gruppestyret og det nyopprettede Sportslig Utvalg vil også prioritere å få på plass en Feriehåndball skole, men først etter en
intern utredning i klubben for å avdekke hvilket behov klubbens spillere har. Byggingen av 2 Beach håndball baner på Føyka gjør
oss attraktive i Region Øst, som er en region med svært lav Beachhåndball-deltakelse. Vi satser på liv og røre på Føyka og at vi
blir en foregangsklubb i Region Øst på Beachhåndball. I tillegg til fortsatt fokus på økt trenerkompetanse i klubben, vil styrking av
både trenerressurser og dommerressurser for Beach håndball vil bli prioritert.
Klubben forsetter arbeidet ihht sportslig strategi og handlingsplan. Vi ser at dette kreve annen type arbeid og fokus enn fokus
tidligere. Vi ser at vi må ha flere ressurser som kan jobbe med Asker kommune, Asker Idrettsråd og med vårt eget forbund og
region, NHF og RØN. Dette gjelder videreutvikling av hallflater og best mulig levevilkår for de eksisterende hallflater vi benytter.
Av planer som vil berøre vår klubb og kreve arbeid er utbyggingen av Bleiker vgs, flytting av idrettslinja fra Asker vgs til Bleiker og
med stor sannsynlighet rivning av «vår kjære» Bobla, men mulig utbygging av Leikvoll C. Vi ser at vi må samarbeide mer med
andre klubber i egen hall, Asker Ailens. Vi ser et behov for mer forutsigbart samarbeide med våre naboklubber i Asker
kommune. Vi ser at en storkommune gir nye muligheter og vi ser at samarbeid med andre klubber i de eldste årsklassene kan gi
et bedre tilbud enn det vi klarer alene. Det er mye å ta tak i – håndballgruppen trenger sårt flere frivillige hender – og de skal
ønskes varmt velkommen! Alt vil ikke falle på plass med en gang men med god dialog og samarbeid kan vi som klubb få til mye.
Asker, 28.2.2017

--------------------------------------Marianne Valen-Sendstad
Gruppeleder

--------------------------------------Ivar Berthling
Nestleder og Markedsansvarlig

---------------------------------------Mona Irene Børøen
Arrangement- Materiell og Lagsansvarlig

----------------------------------------Aksel Michelet
Sportslig leder

-----------------------------------------Vibeke Moe Ellingsen
Ungdomsrepresentant
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