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Oppsummering av 2019 

Gruppestyret vil oppsummere året i følgende hovedpunkter: 

Sportslig: 

• Høy sportslig aktivitet med mange gode prestasjoner av flere lag. Et høydepunkt var at vårt G06-lag klarte en 4. Plass i 
Norden Cup. 

• Asker har fortsatt samarbeidet med St. Hallvard/Fold på guttesiden. Vi hadde lag i både 2. div og 3 div. i 2018-2019-

sesongen. Dessverre rykket 2. div. laget ned, som også medføre at 3. div laget rykket ned. For 2019-2020-sesongen ble et 

lag tilbakeført til Fold - St. Hallvard for å spille i Region Sør med siktemål om å spille laget opp igjen til 2. div. 4 div laget 

vårt ligger p.t. på toppen av serien med god margin. 4. Div. laget har også vært en meget god kamparena for mange av 

våre G03-spillere. G18 og Lerøyspill er i Fold-St. Hallvard regi, men Asker har i år ikke spillere i denne gruppen. For G16 

har vi et Bring-samarbeid med Fold-St. Hallvard der også Vestre Bærum LIL inngår. Før sesongen ønsket vi et samordnet 

tilbud til G15-16 gruppene våre i samarbeid med Vestre Bærum LIL inn mot Fold-St. Hallvard, men mye av 

forutsetningene for dette tilbudet falt bort da G15-gruppen i Vestre Bærum gikk til Haslum. Bring-laget klarte dessverre 

ikke å kvalifisere seg til sluttspillet. 

• På damesiden har vi for 2019-2020-sesongen startet på 'bunn' igjen i 6. Div. Laget feier igjennom denne serien, og 

har en soleklar ledelse. J18-laget deltok også i den første Lerøy-runden. 

Administrativt: 

• Vi har omdisponert lønnsmidler fra administrasjon til sportslig satsing og ansatt Igor Koprivica i en 80% stilling 

som sportssjef fra høst 2019. 

• Klubben har deltatt på Klubbhuset i NHFs regi, lokalt styrt av RØN. Vi skal også gjennomføre Sportslig Ledelse, 

mens vi ikke klarte å få gjennomført Dommerutviklingsmodulen pga for liten interesse. 

• Gruppestyret har god dialog med vår moderklubb, Asker skiklubb. 

• Gruppestyret har vært involvert i prosjekt «ny Leikvollhall, hall C» sammen med de andre brukerne og Asker kommune. 

Leikvoll C skal stå klar sommeren 2021, og innebærer at håndballen får en kamparena med sitteplass til noen hundre 

tilskuere.  

• Anleggsarbeidene på Risenga har samtidig medført at vi får færre tilskuere på våre arrangenter, og dermed inntekststap. 

Gruppestyret og administrasjonens arbeid 

Gruppestyrets sammensetning 

Gruppestyret har i perioden vært sammensatt slik fra årlig møte i 2019: 

Leder: Ivar Berthling  

Nestleder, utstyrsansvarlig, lagsansvarlig: Knut Bjørgaas 

Arrangementsansvarlig: Anette Hetland Klev 

Sportslig Leder: Stein Boije 

Ungdomsrepresentant 1: Vibeke Moe Ellingsen  

Ungdomsrepresentant 2: Sofie Stray Molde 

 

Roller utenfor det valgte gruppestyret: 

Økonomiansvarlig (fra desember 2019): Truls Kjøniksen 

Treneransvarlig / sportssjef (fra 01.09.2019): Igor Koprivica 

Dommeransvarlig: Halvdan Thommesen 

 

Gruppestyret møtes ca hver annen måned. Innimellom styremøtene døftes fortløpende saker pr tlf eller melding/e-post. Leder 

tilrettelegger møtene og sørger for referat. Ved behov har sportssjef møtt i gruppestyremøtene. 

Representasjon i andre fora 

Gruppeleder deltar på Sportsstyremøtene i Asker Skiklubb, Asker idrettsråd, i aktuelle møter med Asker kommune, Natur og Idrett 

samt ulike kommunale fora der idrettsrelaterte saker behandles. Gruppeleder representerer videre klubben i møter i regi av 

Region Øst. Også sportssjef har deltatt i aktuelle møter med Asker kommune/Asker idrettsråd. 

 



Sportslig arbeid, yngre lag – 12 år og yngre 
I sesongen 19/20 har Asker Håndball hatt god rekruttering til loppetassen – håndballskolen, hvor vi har deltatt med gjerne tre lag 

på Loppetassen-arrangementer for 7 år gjennom høsten 2019. Vi har også hatt med vanligvis to lag for J08 - Minirunde. For 

årgangene gutter født 2009 og 2010 har vi meldt opp et lag i serien G10 år, og på jentesiden har årgangen J08 et lag i J11 og 

årgangen J07 har lag i J12. For flere av disse lagene har vi engasjert ungdomstrenere og unge voksne trenere. Vi mangler guttelag 

mellom G10 og G13, og jentelag J9/10.  Situasjonen med hele årganger som 'mangler' er svært uheldig og tilsier at vi  må arbeide 

målrettet og stabilt over tid med rekruttering.  

Sportslig arbeid, klubbutvikling 
Samarbeidet mellom sportssjef og styret har fungert meget godt. Dette året har vi jobbet langs fem akser.  

For det første har partner-prestasjonsklubb-samarbeidet med Fold-St. Hallvard ligget i bunnen for arbeidet på guttesiden. Dette har 

gitt oss tilgang til keepertrenere av høy kvalitet inn i 2019-2020-sesongen, og har bidratt til flere spillarenaer for den eldste gutte-

gruppa og prinsipielt også for eldre spillere. Spillere med opprinnelse i Asker har blitt rekruttert inn i Fold sin elitegruppe, og 

intensjonen med samarbeidet er blant annet å gi ambisiøse spillere en tydelig og lokal vei videre inn mot elitespill.  

For det andre har samarbeidet mellom lagene på jentesiden (fra J04/05 og oppover) blitt strømlinjeformet, og vi håper erfaringene 

derfra vil kunne brukes som modell for arbeidet med ungdomsidrett for begge kjønn. 

For det tredje har vi fått et samarbeid med ACTIC på fysisk trening som har åpnet helt nye muligheter mht skadeforebyggende og 

alternativ trening. Dette har vært et arbeid drevet fram spesielt på grunn av samarbeidsklimaet blandt lagene på jentesiden, og de 

behov som har vært mye framme i media mht totalbelastning i håndballen. 

For det fjerde har sportssjef arbeidet med en ny visjon og sportslig strategi for Asker Skiklubb håndball for perioden 2020-2024. Når 

denne blir vedtatt gir det oss fornyet slagkraft i arbeid med rekruttering, samarbeid med naboklubber og markedsarbeid. 

For det femte har vi hatt sonderinger mot naboklubber mht rekrutteringsarbeid og samarbeid om lag. Dette arbeidet har kommet 

lengst mot Gui Sportsklubb (Vollen), og hvor flere lag har blitt slått sammen. 

Lagleder- og lagsarbeidet 

Det ble avholdt et felles trener- og lagledermøte ved inngangen til 2019-2020-sesongen. Det har vært gjort en jobb for å forenkle 

rutinene for bestilling av drakter/utstyr, og denne rutinen er formidlet bl.a. ved å etablere et eget område på dropbox der 

dokumenter legges ut. Vi er heldige som har lagledere som viser stort engasjement og arbeidsvillighet overfor sine lag/grupper. 

Samtidig ser vi at vi har en vei å gå i å gjøre endel rutiner enklere og bedre innarbeidet, spesielt knyttet til oppfølging av 

medlemsregisteret slik at innbetaling av kontingent og treningsavgifter går glattere – ikke minst blant de yngste lagene. Høyst 

sannsynlig mister vi relativt store inntekter fordi dette ikke fungerer optimalt. 

Arrangement 
Siste året har vi fått installert eget wifi-nett i Leikvollhallen. Vi har også fått i stand iZettle betalingsløsning i kiosken med egen 

trådløs 4G router. Rutiner for innkjøp til kaféen er også forbedret.  

En stor takk til alle foreldre som har stilt opp på dugnad gjennom året. Målet er at det skal være forutsigbart, enkelt og oversiktlig 

for de ulike foreldregruppene som skal gjennomføre arrangementer og at vi samtidig sikrer gode inntekter til klubben ved god 

kioskdrift og inngangspenger. Kontakt gjerne arrangementsansvarlig Anette Hetland om dere har spørsmål eller forslag til 

endringer.  

 

Utstyr og materiell 
Asker Skiklubb sin utstyrsavtale gikk ut i løpet av året, og det ble gjort et arbeid av skiklubben sentralt for å lande en ny avtale. I 

løpet av denne prosessen ble det besluttet at gruppene ble fristilt mht å framforhandle egne avtaler. Nestleder har holdt i dette 

arbeidet, men en ny avtale ble ikke ferdig forhandlet i løpet av 2019.  

Det er blitt innkjøpt ny merking til Beach-banene som var i dårlig forfatning. Ny merking er imidlertid ikke satt på plass, delvis fordi 

vi ikke ønsker slitasjen ved at merkingen ligger ute gjennom vinteren og delvis fordi skiklubben arbeider med flytting av Beach-

banene for både volleyball og håndball. 

Dommerarbeidet 
For sesongen 2019—2020 maktet ikke Asker Håndball å stille nok kvotedommere, og det medførte en større bot fra NHF. 

Kvotedommere er dommere som har gjennomført dommerkurs trinn 1 og som fyller 16 år det året sesongen starter. Ved starten 

av høstsesongen 2019 fikk vi engasjert Halvdan Thommesen som dommeransvarlig i Asker og dette har lettet vårt arbeid betydelig. 



Vi har også fått et godt tilsig av dommere etter at påmeldingsfristen gikk ut, slik at situasjonen ser bedre ut for 2020-2021-

sesongen. Vi gjennomførte også barnekamplederkurs i januar/februar 2019 og har derfor 14 nye barnekampeledere. Dessverre har 

vi litt for få kamper for de yngste årsklassene, slik at våre barnekampledere ikke har nok arenaer å utvikle seg på. Allikevel har ett 

av dommerparene som gjennomførte barnekamplederkurs i 2019 allerede gjennomført dommerkurs trinn 1 og vil telle som 

kvotedommere inn i neste sesong. Vi har også enkelte dommere som dømmer svært mange kamper i regionen. I Asker har vi også 

dommerpar som er tatt ut av NHF til utviklingsgruppe, og vi har dommerpar i RØN lokale dommerutviklingsgruppe. Vi har klare 

ambisjoner om å utvikle Asker skiklubb håndball til en klubb som jobber aktivt med og for dommerne, og der våre spillere skal 

kunne se på dømming som en parallell utviklingsarena.  

 

Markeds- og dugnadsarbeid 

Vi har inngått en barteravtale med ACTIC som gir oss store fordeler mht ressurstrening/alternativ trening for hele lag. Avtalen 

innebærer også stipendordninger der vi får dekket treningsavgift for enkeltspillere etter søknad. Foreldre som trener på Actic 0g 

registrerer sitt medlemsskap med Asker Skiklubb håndball utløser mange timer gratis trening for oss, og vi oppfordrer til bruk av 

Actic som treningssenter! Vi har også en avtale med Ernst&Young som gjelder til og med inneværende sesong. I tillegg ligger det 

fordeler i både eksisterende utstyrsavtale og den avtalen vi er i ferd med å inngå nå. Utover disse avtalene har vi p.t. ingen 

ytterligere sponsorer.  

Vi endret i løpet av fjoråret retning på dugnadsarbeidet i klubben. Vi har gjennom flere år brukt salg av SALVA-produkter som 

dugnad for både klubb og lag, og SALVA-dugnadet ble gjennomført også vår 2019. Høst 2019 har vi imidlertid benyttet oss av 

Explendo, noe som har forenklet driften av dugnaden vesentlig for både styret og laglederne, samtidig som det forhåpentligvis har 

vært en fleksibel ordning for de foresatte. Vi har også tilrettelagt for salg av klubbprodukter/supporterprodukter gjennom 

Explendo. Dette er ikke produkter der Asker Skiklubb Håndball sitter igjen med vesentlige inntekter, men hvor vi håper på en 

langsiktig effekt i forhold til profilering av klubben. 

 

 

Ungdomsrepresentantens avsnitt  
Sofie og Vibeke har ansvar for håndballgruppens opplegg på Asker skiklubbs Sommeidrettskole 2019. I tillegg er begge to tatt ut 

blant noen få unge i hele Asker skiklubb til programmet ((Unge Ledere)) som blant annet tar opp følgende emner: 

• Utvikle unge ledere i idretten 

• Legge til rette for at ungdom som ikke lenger er aktive får anledning til å beholde fotfestet i idretten og de gode 

verdier som følger 

• Gi ungdom en stemme i utviklingen av idretten i lokalmiljøet 

• Gi medlemmer i respektive klubber et gratis breddetilbud 

Tanker for 2020 
Gruppestyret vil for det første takke tidligere leder Marianne Valen-Senstad som klarte å holde Asker Skiklubb Håndball gående 

nærmest på egen hånd i en vanskelig tid. Dagens styre har vært operativt, men samtidig ikke fulltallig nok til å dekke alle 

funksjoner på en fullt ut tilfredsstillende måte. Gruppeleder har brukt dette året til delvis å 'lære' klubben og nærmest 'trå vannet' 

mht å drifte klubben. I løpet av 2019 omdisponerte vi midler fra kontorleder til sportssjef. Høst 2019 medførte dette at 

gruppeleder brukte mye tid på økonomi, inntil vi mot slutten av året var heldige å få Truls Kjøniksen inn som økonomiansvarlig. 

Dette gjør både at styret har fått avlasting på en stor arbeidsoppgave, og at vi har fått inn en svært kompetent person til å 

håntere økonomien på en faglig forsvarlig måte. Truls bidrar også til å holde orden på vårt medlemsarkiv i Asker Skiklubb sitt 

system i WebOrg.  

På bakgrunn av dette ser gruppeleder positivt på muligheten til å bruke 2020 til å utvikle klubben videre. Dette må imidlertid skje 

i samarbeid med lag og ressurspersoner rundt lagene, og vi trenger å mobilisere mer arbeidskapasitet blandt våre medlemmer. Vi 

har i år ikke fått store arrangementer som Minirunden og Loppetassen, men har klare ambisjoner om å få slike i neste sesong. 

Heri ligger imidlertid et stort operasjonelt arbeid, men som har betydning både økonomisk og mht rekruttering. Vi har tidligere 

satt svært stor pris på den positive holdningen til lagene som stiller opp og "bærer" disse arrangementene, og håper på en 

tilsvarende innsats for neste sesong.  

Vi ønsker å nedsette prosjektgrupper med et tydelig mandat, som kan rapportere til styret men ikke nødvendigvis ha medlemmer 

av styret med i gruppen. På den måten ønsker vi å fordele arbeidsoppgaver og skape mer aktivitet i klubben totalt. 



Den økonomiske situasjonen rundt klubben er ikke den beste. For 2019 har vi, på tross av et budsjett som la opp til overskudd, gått 

betydelig i underskudd. Dette skyldes først og fremst at flere inntektsposter gav mindre enn forventet. Utgiftene har vært noe lavere 

enn budsjettert. For 2020 understreker dette at vi bør jobbe mer aktivt på markedssiden, siden våre inntekter knyttet til 

aktivitetsavgift og arrangementer ikke kan forventes å øke vesentlig uten at vi først har gjort et betydelig arbeid over tid med 

rekruttering (flere spillere = flere lag/kamper). Men rekrutteringsarbeid er på sikt allikevel den viktigste jobben Asker skiklubb 

håndball har å gjøre, og styret har klare tanker om hvordan vi skal gå fram her.  

Vi ser frem til utbygging av Bleiker videregående skole som medfører bygging av ny Leikvoll C som skal stå ferdig sommer 2021. Asker 

Skiklubb håndball ved Sportssjef er i dialog med rektor på Bleiker videregående skole om Håndball toppidrett som en del av 

Idrettslinja nå når idrettslinjen på Asker videregående flyttes. Dette gjør at Bobla nok forsvinner samtidig som  bruk av Leikvoll C vil 

foregå i samarbeid med flere andre idretter.. Antall spillflater forblir dermed en utfordring for håndballen. Vi hadde håpet at Asker 

skiklubb ville sagt ja til salg av Føyka og flytting til Drengsrud, noe som ville utløst en ny kommunal hall på Borgen. Dette prosjektet er 

nå dessverre flyttet så langt inn i framtiden at det i praksis ikke har interesse lenger. 

Det er mye å ta tak i – mye moro å jobbe med – dog ser vi med bekymring at det er en synkende tendens i frivilligheten og 

engasjementet på klubbnivå, mens det på eget lag fremdeles er godt engasjement de fleste steder. Vi understreker allikevel at 

uten klubben har vi heller ikke lag, og at lagenes arbeidsvilkår vil bli mye bedre om vi som klubb/helhet blir styrket. 

Asker, 26.2.2020 

 

Ivar Berthling, gruppeleder Knut Bjørgaas, nestleder  Anette Klev Hetland, arrangementsansvarlig 

 

 

Stein Boije, sportslig leder  Vibeke Moe Ellingsen, ungdomsrepr.  Sofie Stray Molde, ungdomsrepr. 

 

 


