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Årsberetning 2017 

 

1. Administrativt  
 

Styret har i perioden bestått av: 

 

 Leder:     Elisabeth Røisli 

 Nestleder:    Jan Petter Sætre 

 Økonomiansvarlig:   Pål Mørkved 

 Arrangement:    Kjell Erik Norderud  

 Sekretær:    Veronica Lystad 

 Materialforvalter:   Aase Hundere  

Dommeransvarlig:   Tekla Rodvang  

Webansvarlig:   Linda Mauseth 

Sportslig-leder   Karl-Rikard Silen  

 Treneransvarlig   Henning Øverli 

 Su representant:   Peter Matsson 

      Jan Erik Braathen  

      Morten Mauseth 

      Tonny Olsen 

Spilleransvarlig:   Terje Sørflå 

Håndball Camp i høstferien: Marit Faraasen 

Elisabeth Elgesem 

Monica Olstad 

Ida A.Ryberg 

Loppetassen komite:  Trond Vidar Sebdal 

Øyvind Selbo 

Lasse Fjellheim 

Dommerkomite   Birgitte Hauge 

Espen Grüner 
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Gratulerer Frogner håndball med ny hall!! 

 

Endelig sto den her, noe alle har ventet på, noen i flere år. Og hvilken hall det ble! 

Frogner håndball går en god tid i møte, med alle forutsetninger til å skape gode 

aktiviteter i ny hall, samt ha mange store arrangementer. Det sistnevnte har vi fått 

prøvd oss litt på, og takket være god innstilling fra alle i idrettslaget og 

håndballgruppa lar det seg gjennomføre. 

 

Frogner håndball er en stor gruppe, som har god aktivitet og gode resultater 

gjennom året. 

Sesongen 2017/2018 har vært god, særlig gledelig å se at det gror godt i de eldste 

lagene og de presterer godt. Tilveksten på yngre har vært er lavere enn tidligere, og 

dette må man forsøke å få til å snu i årene som kommer. 

 

Andre året som partnerklubb til LTH, har vi endelig sett resultater av LTH junior. 

Mange unge gutter fra hele Romerike har vært en del av laget, og noen av «gamle» 

Frognerspillere kom på banen i Frognerhallen igjen. Det er viktig at vi som 

partnerklubb er tett på, og kan bidra med personell inn i styret til LTH. Vi har 

gjennom sesongen i skrivende stund kun hatt en dugnadsvakt for LTH. 

 

Det er også inngått en partnerklubb avtale med Lillestrøm håndballkubb, som skal 

være vår satsningsklubb på jentesiden. Lillestrøm har god økonomi, flere lag som 

våre jenter kan være med på som partnerklubb, både juniorlag og damelag. Vi gleder 

oss til dette samarbeidet. 

 

Inneværende år har vi hatt 29 påmeldte lag i regionserien.   

Vi har meldt 9 lag på Loppetassen. Dette er en nedgang fra i fjor. 

Håndballgruppa har ca 302 betalende spillere, som er også er en nedgang fra året før 

– og skyldes først og fremst at vi har mistet vårt eldste jentelag og mindre 

rekruttering i høst. 
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2. Møter 

 

Styremøter 

Det er blitt avholdt 5 styremøter i 2017.  

 

Trenermøter/Trenerforum 

Det er blitt avholdt 1 trenerforum i løpet av perioden 

 

Andre møter 

Representanter fra håndballstyret har deltatt på Frogner ILs gruppeledermøter.  

 

Foredragskveld  

Ingen foredragskvelder avholdt denne sesongen 

 

Diskotek 

Det har i perioden ikke vært avholdt diskotek. 

 

3. Dugnader  
 

Det har som tidligere vært avholdt dugnads jobbing i forbindelse med kampavvikling 

i Frognerhallen. Foreldregruppene har hatt ansvar for kiosk og sekretariat under 

kampene. 

 

Andre dugnader 

• Håndballcamp i høstferien 

• Høstmarked/håndballdag 

• LTH i Skedsmohallen 

• Temaserie 

• Loppetassen 

• Minirunder 
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4. Kurs 

 
Det er ikke meldt inn noe om dette til årets årsberetning. 

 
 

 

     5. Sportslig 
 

Sportslig Utvalg har jobbet med å utvikle seg på flere områder og gjennomført 

aktiviteter og tiltak som er bidragsytere til sportslig utvikling og kompetanseheving for 

trenerne. SU er en viktig bidragsyter til den sportslige utvikling i klubben. SU har laget 

en sportsplan som sier hvordan klubben skal utvikle våre unge spillere og holdningen 

til dette. 

 

 

SU har i perioden bestått av: 

• Karl-Rikard Sillén (sportslig leder) 

• Morten Mauseth 

• Terje Sørflå 

• Henning Øverli 

• Peter Mattson 

• Jan Erik Braathen 

• Tonny Olsen 

 

Det er gjennomført 4 SU-møter i sesongen. 

 

 

SU har gjennom perioden hatt fokus på følgende oppgaver: 

• Framlegge en sportsplan som ble presentert i starten av sesongen og vært fremlagt 

en ny som heter utviklingsplan 

• Planlegge å tilrettelegge for ulike utdanningstiltak rettet mot trenere, det er gjort 

jobb i forhold til dette, men det noe lavt engasjement blant trenerne.   

• Videreutvikle det sportslige tilbudet i klubben, herunder spillerutviklingstiltak med 

fokus på keepertrening, oversikt over trenerkurs, retningslinjer for hospitering og 

jobb med å få tilgang til treningstid i andre haller. 
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SU har utviklings aktiviteter gjennom sesongen: 

• Trenerforum 1 pr sesong 

• Tematreninger med spillerutvikling 2 pr sesong 

• Tematreninger med utvikling for kun målvakter 1 pr sesong 

• Hospitering mellom lagene 

 

I løpet av høstsemesteret var det et noe ambisiøst opplegg og det ble lagt lavere 

aktivitetsnivå i vårsemesteret. 
 

Generelt kan vi si at vi ikke har hatt like stor tilstrømning av barn til de ulike lag i 

yngre årsklasser og håndballskolen, dette kan ha sammenheng med ugunstige 

treningstider for de yngre lagene. Håndballskolen ble derfor innfør sesongen 

prioritert til å ha hatt treningstid på mandager 2 timer med full bane. 

 

I de eldste årsklassene er det utfordringer med tynnere spillerstaller. Av erfaring vet 

man at det er mer utfordrende å holde på spillere i de eldste gruppene. For å kunne 

ha et tilbud videre til våre eldste spiller, ble det valgt løsninger med samarbeid med 

andre klubber. Dette i seg selv kan være utfordrende. Men vi har hatt ett 

samarbeidslag gjennom sesongen, G01 med Nit/Hak der Nit/Hak spillene vært på 

utlån og laget vært Frogner Denne avtalen avsluttes etter endt sesong da man etter 

avsluttet 16 års spill går over til LTH jr. 

Flere samarbeide er på G03 der laget heter Frogner Nit/Hak. 

 

Spesielt er det viktig å trekke frem Frogner Handball Camp, som Frogner Håndball, 

arrangerer for fjerde år på rad. Denne er tilrettelagt for barn som var fødte mellom 

2005-2009.   

Sammen utgjør disse en god bredde, mengde med kompetanse og erfaring. Dette gir 

barna et solid og variert treningsopplegg gjennom uken, og flere hadde god 

utvikling. Trenerne på Campen skal lære nye spillere å bli glad i håndball, og 

videreutvikle de som allerede spiller aktivt. Treningen besto av øving i individuelle 

ferdigheter, samspill, fysisk trening, og minispill. Sistekurs dag ble avsluttet med 

kamper i hallen, og til slutt hadde man kakeutdeling til glede for både liten og stor. 

Her var det instruktører fra G/J 2001 og 2002 i tillegg til en hovedinstruktør 

 

Stor takk for flott gjennomført arrangement. 
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Seniornivå 

Når det gjelder seniornivå har det ikke vært noe lag i sesongen.  

Det er etablert en herre og dame trening på torsdager, foreløpig er dette kun 

treningstilbud til senior, men kan jo utvikles til noe mer på sikt. 

 

Aldersbestemte serier 

På guttesiden har vi i inneværende sesong med lag i aldersgruppene G7, G8, G9, 

G10, G11, G12, G13, G14(Frogner/Nit-Hak), G15, G16. 

Lagene hevder seg fint i sine respektive serier. 

 

På jentesiden har vi med lag i aldersgruppene J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13 og J15  

Lagene hevder seg bra og viser fin utvikling som lover godt for jentehåndballen på 

Frogner i fremtiden. 

 

Utfordringen i fremtiden vil være å beholde flest mulig av spillerne slik at vi etter 

hvert kan stille lag i alle årsklasser slik at vi unngår huller som vi har i dag. 

 

Håndballskole 

Tilstrømningen til håndballskolen for 1. og 2. klassinger har i denne sesongen vært 

lavere enn normalt og det er omtrent 40 påmeldte barn på disse to trinnene. Alle som 

trener i håndballskolen har deltatt i Loppetassen miniturneringer hvor de har det 

moro med håndball og lek. Vi har denne sesongen påmeldt flere lag på Loppetassen. 

 

Cupdeltagelser 
 

Også i år har vi hatt gode Cup deltagelser, hvor flere av lagene har nådd langt.  

Vi har hatt lag i Bonaqua Cup, Kia Cup, Peter Wessel cup, Fredrikstad Cup, Partille Cup 

og Langhus Julecup, Romerike Open og Starum Cup for å nevne noen. 

Fredrikstad Cup er klubb turneringen der vi samler alle lag. 

 

G03 har gjort det bra gjennom å vinne gull i Hellton Cup i Sverige og gull i Romerike 

Open. G01 har spilt seg til finale og fikk sølv i Fredrikstad Cup og Sølv i Oslo Cup.. 

Vi har også hatt deltagelse i Temaserien, i regi av region Øst. 

 

Årets lag i 2017 ble gutter 2001 og fikk flotte treningstrøyer på håndballens dag. 

 

Vi gratulerer med gode prestasjoner! 
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6. Dommere 

 

Dommerkomiteen har nå 3 medlemmer, øker til 4 neste sesong.       

                 

Frogner håndball er forpliktet å melde på dommere etter antall lag klubben melder 

på i seriesystemet. Det er såkalte dommerkvoter. Dette må være på plass i starten mai 

for å unngå gebyr på kr 15000,- pr dommer som mangler på kvoten. Åpning for å 

melde inn dommere starter i starten av mars. Det er i tillegg krav om aldersfordeling 

på dommerne. Det innebærer at klubben også må stille med dommere over 20 år. 

Det er ikke bare dommere som teller på kvoten, men barnekampveileder avtale og 

observatør teller også som kvotedommer.  

Gjennom godt arbeid de siste årene, har nå Frogner håndball de dommer som kreves 

i forhold til antall lag. 

 

Som tidligere år, arbeides stadig for å styrke dommerstaben i Frogner Håndball. Et av 

tiltakene som har høstet «gode frukter» er at alle utøvere, det året de fyller 13 år kan 

de dømme Loppetassen. Det året de fyller 14 år må ta barnekamplederkurs. Det er 

dog frivillig om man vil begynne å dømme, men kurset er obligatorisk. Det året de 

fyller 16 år får de tilbud om dommerkurs Trinn 1. Det vil også fremover, bli avholdt 

viktige kurs for videre rekruttering. 

 

Det holdes «kick off» for alle dommere før ny sesong starter opp.  

Inneholder eventuelt nye regler eller andre ting som har endret seg fra forrige 

sesong. Og dømming av treningskamp denne dagen. 

 

I denne sesongen 2017/2018 har vi 40 barnekamp dommere. 10 av de tar nå Trinn 1, 

kurs.  

Vi har hjulpet naboklubbene med barnekamp dommer. Dette er heldig for våre 

dommere, for å kunne få dømt mest mulig å få den trygge følelsen når de dømmer. 

 Dommerobservatører har vi nå 9 aktive. De gjør en god jobb, med å trygge 

dommerne våre. De gir også tilbake meldinger til dommerkontakt om de kan dømme 

på dette nivået ol 

Temaserien som ble arrangert i Frogner hallen januar 2018 hadde Frogner, 10 

dommere som dømte. 
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7. Økonomi 
 

 

 
 

 

I 2017 ble det nye medlems og faktureringssystemet WebOrg tatt i bruk i Frogner IL. 

Systemet har hatt sine oppstartsproblemer, men det meste av dette har vært knyttet til 

mangelfull eller feil info om foresattes mailadresser etc. Ved fakturering av treningsavgiften 

for våren, ser vi at det for de aller fleste har gått langt bedre, og at antallet henvendelser til 

vår Support har gått merkbart ned.  

 

For Frogner Håndball, har systemet også medført en endring i hvordan vi periodiserer våre 

inntekter. Tidligere ble hele sesongens inntekter tatt ved faktureringen på høsten, mens vi nå 

inntektsfører i «riktig periode». For 2017 regnskapet betyr dette at vi har treningsavgift for 

bare en halv sesong, og vi leverer derfor et relativt stort underskudd.  

 

2017 har også vært økonomisk spesielt på en del andre områder. Vi hadde en vårsesong 

nesten uten kioskinntekter, og også med relativt lave billettinntekter. Med ny hall, har dette 

snudd, og både kiosk og billettinntekter er betydelig høyere enn hva vi hadde ved normal 

drift i den gamle hallen. Vi har i 2017 heller ikke gjennomført noen disco arrangementer, noe 

som tidligere år har vært en god inntektskilde for klubben. Planen er å være tilbake med 

denne typen arrangementer i 2018. 
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Hovedpunkter fra regnskapet; 

 

• Vi hadde i 2016 et overskudd på 209k 

• For 2017 budsjetterte vi med et overskudd på 30k 

• Resultatet for 2017 viser et underskudd på 205k (lagene holdt utenfor – et 

underskudd på 275k) 

• Så langt i år (2018) har det blitt innbetalt treningsavgifter for ca 300k, slik at om vi 

ikke hadde endret prinsipp, ville håndballgruppa (lagene holdt utenfor) fått ett 

overskudd på ca 25k 

• Økningen i dommer og trenergodtgjørelse skyldes i hovedsak økt aktivitet/ kamper, 

og dermed økte dommerutgifter 

 

Målet til håndballgruppa, er ikke å levere overskudd – men kunne forvalte en sunn økonomi, 

og ikke minst ha en ok likviditet gjennom året. Spesielt i tider med store endringer (økte 

kostnader), har det derfor vært et mål for styret i håndballen å være i forkant, og ikke påta 

oss kostnader som er for tunge å bære i forhold til den medlemsmassen vi har. 

 

8. Generelt 

 
Håndballgruppa i Frogner IL har nå alle muligheter for å vokse.  

Tålmodig arbeid i flere grupper/lag ser vi nå resultater av. Dommergruppa har vokst på 6 år, 

fra å ikke være noen til nå å fylle kvoten og det lånes stadig ut dommere til andre klubber. 

 

LTH jr er i gang, og er med på å skape en trygg vei for våre guttespillere videre.  

Blir spennende å se effekten av avtalen med Lillestrøm og hva man kan være med å skape på 

jentesiden i årene som kommer. 

 

Som leder på 6 året, er tiden inne til å takke av. Nå må håndballen utvikles videre med nye 

kluter og friske nye tanker. 

 

Styret vil takke alle spillere, trenere, dommere, oppmenn og ikke minst foreldre for en flott 

innsats gjennom hele fjorårssesongen og inneværende sesong – både som dugnadsgjeng og 

publikum. Vi er avhengig av god oppslutning og velvillig innsats fra alle foreldre også neste 

år for å holde håndballgruppa i gang! 

 

Frogner IL Håndballgruppe 

Elisabeth Røisli 

Leder  
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Forslag : Økning av treningsavgift  

  

Begrunnelse: Vi ser at kostnadene med ny hall gjør det nødvendig å øke noe på 

treningsavgiften også i år.   

Treningsavgiften kan deles opp i 2 innbetalinger. 

  

Nye treningssatser vil da bli følgende:  

 

 

Gutter 8 år (født 2010) kr. 2.250.-  NY-2.450.-  

Gutter 9 år (født 2009) kr. 2.250.-  NY-2.450.-  

Gutter 10 år (født 2008) kr. 2.250.-  NY-2.450.- 

Gutter 11 år (født 2007) kr. 2.250.  NY-2.450.- 

Gutter 12 år (født 2006) kr. 2.750.- NY-2.950.- 

Gutter 13 år (født 2005) kr. 2.750.- NY-2.950.- 

Gutter 14 år (født 2004) kr. 2.750.- NY-2.950.- 

Gutter 15 år (født 2003) kr. 3.250,- NY 3.450,- 

Gutter 16 år (født 2002) kr. 3.250,-    NY 3.450,- 

 

 

Jenter 8 år (født 2010) kr. 2.250.-   NY-2.450.-  

Jenter 9 år (født 2009) kr. 2.250.-   NY-2.250.-   

Jenter 10 år (født 2008) kr. 2.750.- NY-2.250.-  

Jenter 11 år (født 2007) kr. 2.750.-   NY-2.950.- 

Jenter 12 år (født 2006) kr. 2.750.- NY-2.950.- 

Jenter 13 år (født 2005) kr. 2.750,-    NY-2.950.- 

Jenter 14 år (født 2004) kr. 3.250,- NY 3.450,-  

Jenter 16 år (født 2001) kr. 3.250,- NY 3.450,- 

 

Damer/herrer kr.3250,-   Ny 3450,- 

 

Håndballskolen og minihåndball (6 - 8 år): 1700,-   

 


