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Årsberetning 2018 

 

1. Administrativt  

 

Styret har i perioden bestått av: 

 

Rolle Navn Rolle Navn 

Styret   Arrangementskomite   

Leder Frithjof Laupsa Høstmarked Veronica Lystad 

Nestleder/Materialf. Aase Hundere Arrangementskomite Jonas Bergum 

Sekretær Veronica Lystad Arrangementskomite Hege Holstad 

Kasserer Pål Mørkved     Arrangementskomite Marit Faraasen 

Dommerkontakt Elin Sandnæs Arrangementskomite Karianne Klaveness Holmen 

Leder arr. komite Kjell Erik Norderud Arrangementskomite Thomas Skåksrud 

Sportslig koordinator Liv Monica Mattson Arrangementskomite Audun Bjerke 

Webansvarlig Linda Mauseth Arrangementskomite Hege Fosse-Eriksen  

Sportslig Utvalg   Dommerkomite   

SU representant Jan Erik Braathen Dommerkomite Birgitte Hauge 

SU representant Terje Sørflå Dommerkomite Espen Grüner 

SU representant Tonny Olsen Dommerkomite Maylen Sørå 

SU representant Peter Mattsson Partnerklubbkomite   

SU representant Henning Øverli Partnerklubb Stian Krogstad 

SU representant Morten Mauseth Partnerklubb Vidar Myrbakk 

  Partnerklubb Marianne Hagen Sundseth 

  Valgkomite   

  Valgkomite Inger Hattrem 

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

gjennom året. 

Sesongen 2018/2019 har vært god, særlig gledelig å se at det gror godt i de eldste 

lagene og de presterer godt. Tilveksten på yngre lag er lavere enn tidligere, og dette 

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

 

I tredje 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 mange «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 hatt flere dugnadsvakter for LTH. Høydepunktet var vel da LTH la 

sin kick off helg til Frognerhallen. Det var aktivitet hele helgen for våre guttespillere 

og ble toppet med en triller av en håndball kamp hvor LTH tok hjem seieren til slutt 

godt støttet av et stort og aktivt publikum. 

 

Det er også inngått en partnerklubb avtale med Lillestrøm håndballklubb, 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 og ønsker å bidra til å utvikle begge klubbene i riktig 

rettning. 

 

Inneværende år har vi hatt 27 påmeldte lag i regionserien, inkludert 1 herrelag i 5. 

divisjon. Vi har hatt med 2 til 3 lag fra HS 2. klasse i hver Loppetassrunde, dessverre 

ingen fra 1. klasse. Jenter/Gutter 8 og 9 har deltatt på Minirunder. 

Håndballgruppa har ca 320 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 8 styremøter i 2018.  

 

Trenermøter/Trenerforum 

Det er blitt avholdt 2 trenerforum i løpet av perioden 

 

Andre møter 

Representanter fra håndballstyret har deltatt på Frogner ILs gruppeledermøter. Vi har 

også deltatt på regionsmøter og Håndballting i tillegg er det gjennomført en rekke 

møter med FIL/trenere/spillere/foreldre/leverandører/sponsorer.  

 

Diskotek 

Det har i perioden vært avholdt 3 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 

• Bring Landsserie 

• Lerøy Landsserie 

• Unisport Cup 

 

 

4. Kurs 

 

Det vært deltagelse på kurs både for trenere men ikke minst dommere. 
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     5. Sportslig 

 

Sportslig Utvalg gjennomfører tiltak og aktiviteter som bidrar til sportslig utvikling for 

spillerne og kompetanseheving for trenerne i klubben. Vår utviklingsplan beskriver 

hvordan klubben skal utvikle sine spillere, og holdningene som skal være en del av 

dette. 

 

SU har i perioden bestått av: 

• Liv Monica Mattson (sportslig koordinator) 

• Jan Erik Bråten 

• Terje Sørflå 

• Henning Øverli 

• Morten Mauseth 

• (Tonny Olsen) 

• (Peter Mattsson) 

De to medlemmene i parentes har av ulike private årsaker trukket seg eller ikke vært 

aktive i perioden, slik at SU har hatt færre aktive medlemmer enn først tiltenkt. 

Det har vært gjennomført 4 SU-møter.  

 

SU har hatt følgende fokusområder: 

• Frogner håndballs utviklingsplan har blitt endelig ferdigstilt og vedtatt av 

styret 

• Samarbeid med fotballgruppa om treningstider som skal sørge for at de yngre 

aldersklassene skal kunne delta i flere idretter 

• Faste treningstider for aldersklassene, slik at det ikke må lages nye planer hvert 

år 

• Learn Handball v/Bjarte Myrhol for trenere i over 50 inviterte klubber, i 

tilknytning til Håndballens dag 

• Rekruttering håndballskolen 

• Tematreninger 

• Trenerforum vår og høst 

• Høstferiens håndballcamp 

 

Gjennom partnerklubbavtalene jobbes det intensivt med å tilby samarbeid og gode 

treningstilbud for alle. LTH har særlig vært en dedikert støttespiller og har stilt opp på 

treninger og arrangementer gjennom året til glede og nytte for lagene våre. 
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SU har jobbet en del med rekruttering av trenere foran 2018/2019-sesongen. Et 

krevende arbeide hvor vi har sett at trenere ikke vokser på trær. Det er jobbet med å 

få på plass trenerkabalen for J2009, J2006, J2004 & J2002. 

 

For J16 har det vært en utfordrende sesong der det har vært en del frem og tilbake i 

samarbeidet med Lillestrøm HK, men det har nå stabilisert seg med en trener som 

fungerer optimalt for laget her i Frogner, og jentene stiller opp og har det gøy på 

treningene.  

 

SU jobbet mye med å få på plass Bjarte og Atle Myrhol under Håndballens dag, 

Frogner håndballs avslutning for sesongen 2017/2018. I tillegg til at Bjarte spilte 

treningskamp, delte ut premier og skrev autografer, arrangerte vi en gjennomgang 

med Learn Handball for klubber i nærheten. 

 

Frogner IL tok i forkant av sesongen 2018/2019 initiativ til et samarbeidsmøte med 

fotballen og håndballen for å finne fram til en løsning for treningstider som skulle 

sørge for at barna i klubben skulle kunne være en del av flere idretter om de ønsket 

det. Dette resulterte i et nytt konsept for Frogner håndball når det gjelder 

treningstider. De treningstidene som etterhvert ble presentert foran sesongen 

2018/2019 ble laget for å kunne brukes år etter år heretter. G2009 skal for eksempel 

nestesesong gå inn i treningstidene som i år er satt for G2008. Dette gir 

forutsigbarhet, og alle lag er tildelt antall treningstimer ut fra Frogner håndballs 

utviklingsplan for den enkelte aldersklasse. 

 

Da høstferiens håndballcamp gikk av stabelen var Jan Erik Bråten hovedansvarlig fra 

SU i planleggingen og gjennomføringen av denne. Det var mye planlegging i forkant 

i tillegg til tilstedeværelse under campen. Han sørget også for at campen fikk besøk 

av Kristian Kjelling og Gøran Sørheim. 

 

SU hadde en aktiv rekrutteringskampanje til årets håndballskole 1. klassinger. Det ble 

trykket opp flyers som ble levert til Frogner skole og Vesterskaun skole og delt ut i 

hver klasse på 1. trinn. Et prosjekt besto av at Radu Carlan avtalte tid med SFO på 

begge skolene og sammen med noen av våre litt eldre spillere introduserte de barna 

for håndball. I følge tilbakemeldinger fra SFO ble dette godt mottatt. Våre spillere 

som var med meldte også tilbake at de syntes dette var morsomt, og de fikk mye 

skryt av Radu for sin tilnærming til barna og håndballen. 
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Det har i regi av SU blitt avholdt Trenerforum både vår og høst 2018. Vårens møte ble 

«piffet» litt ekstra opp med Bjarte Myrhol på Skype for å snakke om Learn Handball 

som Frogner håndball har kjøpt lisens til, og som er et verktøy alle våre trenere kan 

nyte godt av som støttemiddel/supplement til sine treningsøkter. 

 

Lagene våre: 

 

Seniornivå: 

Frogner håndball har denne sesongen hatt et lag i 5. divisjon herrer, og det er også 

treningstilbud for damer. 

 

Aldersbestemte serier: 

På guttesiden har vi hatt med lag i aldersgruppene G8, G9, G10, G11, G12, G14, G15 

og G16. G16 er med i Bring-serien sesongen 2018/2019. 

 

På jentesiden har vi hatt med lag i aldersgruppene J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14 og J16.  

 

Det er noen huller i årsklasser, men gjennom blant annet partneravtalene våre jobbes 

det nå langsiktig for at vi skal ha et attraktivt tilbud som vil sørge for at vi i større 

grad beholder spillere i klubben og etter hvert kan unngå dissehullene. 

 

Håndballskole: 

2. klassingene er nå en stor gruppe som fungerer fint og har deltatt med flere lag i 

Loppetassen. Til tross for en god rekrutteringsinnsats har vi hatt mindre tilstrømming 

av årets 1. klassinger. Disse har heller ikke ennå vært deltakere på Loppetassen. 

 

Cup-deltagelse: 

I Frogner håndball oppmuntres det til å delta på cuper, og lagene våre har deltatt på 

mange forskjellige cuper og kommet hjem med både seier og gode resultater for 

øvrig. 

 

For 2018 hadde styret bestemt å prøve ut en annen cup enn Fredrikstad til sin 

klubbturnering, og valget falt på Storhamar cup. 

Det ble gull til G2003 i Drammens Cup, gull til G2006 i Stavrum cup, G2006 og J2005 

vant B-finalene på Storhamar cup mens flere lag kom langt i A-sluttspill. G2004/2005 

vant finalen i OBOS Vårcup. 
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Frogner håndball hevder seg godt og vi gratulerer alle med gode prestasjoner. 

 

6. Dommere 

 

Dommerkomiteen har nå 3 medlemmer.  

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 av 

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. 

Frogner dømmer 12-års kampene selv. Barnekampleder dømmer også disse 

kampene, med observatører.  

 

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, 2018/2019, har vi 34 barnekampledere. 6 av de tar nå Trinn 1, kurs. 

Vi har hjulpet naboklubbene med barnekampledere. Dette er heldig for våre 

dommere, for å kunne få dømt mest mulig og dermed få den trygge følelsen når de 

dømmer. Dommerobservatører har vi nå 8 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  

 



 
 

Frogner IL Håndballgruppa                          

 

 

Under Unisport cup som ble arrangert i Jessheim- og Frognerhallen i november 2018, 

hadde Frogner 7 dommere som dømte. Temaserien som ble arrangert i Frogner 

hallen januar 2019 hadde Frogner 4 dommere som dømte.  
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7. Økonomi 
 

 
 

I 2017 endret Frogner Håndball prinsipp for inntektsføring av treningsavgifter. Tidligere fulgte 

inntektsføringen håndballsesongen, mens det fra og med 2018 følger kalenderåret. Denne 

endringen i prinsipp var også årsaken til at vi gikk med regnskapsmessig underskudd i 2017 

(kun et halvt års inntekt på treningsavgiften). 

 

2018 er vårt første år med ny hall hele året. I tillegg fikk man fra januar 2018 en økning i 

timesprisen for leie av hall. Leie av hall er vår klart største kostnad, og fra 2017 til 2018 økte 

denne kostnaden for Frogner Håndball fra 465.000,- til 831.000,-. Bare en liten andel av dette 

skyldes prisøkningen fra Idrettslaget – det aller meste skyldes at vi bruker hallen i langt større 

grad.  

 

Andre hovedpunkter fra regnskapet; 

• Sponsorinntektene har økt – blant annet har G02s BRING lag klart å få inn betydelige 

sponsormidler. 

• Kioskinntektene har økt, og økningen kommer i hovedsak fra de store 

arrangementene.  

• Billettinntektene har ikke økt som vi hadde budsjettert. Dette skyldes blant annet at 

billettinntektene fra flere av de store arrangementene går til Regionen – og ikke til 

Frogner Håndball. 

• Utgifter til trenere øker. Vi har nå flere lag med eksterne trenere. 

• Utgifter til påmelding til serie, loppetass etc øker.  
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• Utgifter til treningsutstyr og drakter er som budsjettert, men investert relativt mye i 

dette i løpet av 2018. Totalt er det på dette brukt ca 185.000,- 

 

Totalt sett gir dette et underskudd i 2018 for Frogner Håndball på 272.722,- 

 

Dette kan vi selvfølgelig ikke fortsette med, men det er et hovedmål for Styret i Frogner 

Håndball å ikke redusere tilbudet til våre spillere – eller øke treningsavgiften vesentlig.  

 

For å komme i balanse i 2019/2020, kommer man derfor til å gjøre noen endringer på 

hvordan inntekter og kostnader fordeles. 

 

• Som vi også gjorde i siste del av 2018, vil en del av overskuddet etter de større 

arrangementene forbli i Frogner Håndball, og ikke fordeles ut til lagene. 

• Bruk av treningsrom skal dekkes av lagene. Slik det har vært, er det noen lag som 

benytter treningsrommene og som klubben dekker. Dette ønsker vi å endre, slik at 

det kun er trening i hall som dekkes av klubben. 

• Påmeldingsavgift til cuper dekkes i sin helhet av lagene. Det klubben dekker, vil være 

Regionserie, Regionscup og Loppetass. 

• Noen lag har i 2018 hatt tilgang på hjelpetrenere fra eldre lag. Disse har blitt honorert 

med et mindre beløp som klubben har dekket. Ønsker lagene framover å benytte 

hjelpetrener fra eldre lag, skal dette dekkes av det enkelte lag. 

 

De fleste lag har i dag en «lagskonto» med midler. Dette kommer både fra dugnader som 

laget gjennomfører, og det kommer som en andel fra klubben ut fra de fellesdugnadene som 

gjennomføres. Vi tror derfor at en fordeling som over, vil være med på å gi en noe mer 

rettferdig fordeling av kostnadene – samtidig som klubben også gir mulighet for 

inntektsgivende dugnader, og dermed kan dekke aktiviteter ut over det som ligger i 

sportsplanen rammer.  

 

Men, for at dette skal bli bærekraftig på sikt, er vi også avhengig av flere spillere. Vi er i dag 

ca samme antall som vi var i gammel hall, og ikke noen tvil om at vi betaler for hall, trener 

osv som tilsvarer langt flere spillere enn hva vi har i dag. 

 

 

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. 

Det jobbes kontinuerlig for å skaffe gode trenere til lagene våre. 
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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 HK og hva man kan være med å skape 

på jentesiden i årene som kommer.  

 

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 

Styret 
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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. Vi har en betydelig øking i halleie som kommer av økt 

aktivitet både på treninger og arrangement. Det er også gjort justeringer så avgiften 

samsvarer med antall halløkter i utviklingsplanen.  

Treningsavgiften kan deles opp i 2 innbetalinger. 

  

Nye treningssatser per år vil da bli følgende:  

 

Treningsavgift   18/19   19/20 

Håndballskolen 6-7 år  1.700,-  1.800,- 

Gutter/Jenter 8 år   1.700,-  2.700,- 

Gutter/Jenter 9 år   2.450,-  2.700,- 

Gutter/Jenter 10 år   2.450,-  2.700,- 

Gutter/Jenter 11 år   2.450,-  2.700,- 

Gutter/Jenter 12 år   2.450,-  3.200,- 

Gutter/Jenter 13 år   2.950,-  3.200,- 

Gutter/Jenter 14 år   2.950,-  3.700,- 

Gutter/Jenter 15 år   3.450,-  3.700,- 

Gutter/Jenter 16 år   3.450,-  3.700,- 

Damer/herrer  2.450,-  2.700,- 

 

   

 


