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Årlig møte - Frogner IL Håndballgruppa 

 

Det kalles herved inn til årlig møte i Frogner IL Håndball:  

27. februar kl 19.00 – 21.00 i Frogner Idrettspark - møterom 5. 

 

Saker som ønskes behandlet må sendes på epost til styret senest 13. februar 2020. 

(handball@frogneril.no) 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen 

Frithjof Laupsa 

Leder Frogner IL Håndball 



Årlig møte Frogner IL Håndball 27. februar 2020 
 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen og forretningsorden 

3. Velge dirigent, referent samt 2 repr. til å underskrive protokollen 

4. Årsberetning 

5. Regnskap 

6. Innkomne forslag og saker 

7. Fastsette treningsavgiften 

8. Budsjett 

9. Valg 

a) Leder (1 år) 
b) Styremedlemmer 
c) Utvalg/komiteer 
d) Valgkomite 2 medlemmer 
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Årsberetning 2019 
 

1. Administrativt  
 
Styret har i perioden bestått av: 
 

 
 
Frogner håndball er en stor gruppe, som har god aktivitet og gode resultater 
gjennom året. 
Sesongen 2019/2020 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 fjerde 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 bidratt godt i og til LTH.  
 
Det er også 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 retning. 

Rolle Lag Navn
Styret
Leder Gutter 2007 Frithjof Laupsa
Matrialforvalter Gutter 2009 Karianne Klaveness Holmen
Sekretær/webansvarlig/informasjonsansvarlig Gutter 2006 Linda Mauseth
Kasserer Jenter 2008 Hege Anita Sebdal
Dommerkontakt Gutter 2007 Elin Sandnæs
Leder arrangementskomitee Gutter 2003 Gry Flingtorp
Sportslig koordinator Gutter 2003 Sølvi Rudi
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Inneværende år har vi hatt 22 påmeldte lag i regionserien, inkludert 1 herrelag i 5. 
divisjon og 1 damelag i 6. divisjon. Sistnevnte er nytt av året og et viktig og gledelig 
tilskudd til tilbudet vårt.  
Håndballgruppa har ca 347 betalende spillere, som er på ca samme nivå som året før, 
men det er fortsatt viktig å jobbe med rekruttering av spillere i alle aldre. 
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2. Møter 
 
Styremøter 
Det er blitt avholdt 7 styremøter i 2019.  
 
Trenermøter/Trenerforum 
Det er blitt avholdt 2 trenerforum i løpet av perioden med fokus på samarbeid lagene 
imellom og en sosial samling etterpå.  
 
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.  
 
 

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 

• Håndballskole i høstferien 
• Håndballens dag 
• Temaserie 
• Loppetassen 
• Bring Landsserie 
• Lerøy Landsserie 
• Unisport Cup 
• Frogner IL dagen 
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4. Kurs 
 

Det vært deltagelse på kurs både for trenere, men ikke minst dommere. 
 
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: 
Sølvi Rudi (sportslig koordinator) 

• Ingunn Morseth 
• Terje Sørflå 
• Henning Øverli 
• Eva Overaae Grindalen 
• Marius Hynes 

 
Det har vært gjennomført 7 SU-møter.  
 
SU har hatt følgende fokusområder: 

• Sertifisere Frogner håndball som et Rent idrettslag gjennom Antidoping Norge  
• Rekruttering håndballskolen 1.-2. klasse 
• Tematreninger 
• Trenerforum vår og høst 
• Høstferiens Rema 1000 håndballskole 
• Jobbe med å få flere av ungdommene til å ta trenerkurs 

 
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. Dette 
gode samarbeidet håper vi å fortsette med i neste sesong.  
 
SU har jobbet en del med rekruttering av trenere foran 2019/2020-sesongen. Et 
krevende arbeide hvor vi har sett at trenere ikke vokser på trær. Det er jobbet med å 
få på plass trenerkabalen for J/G2011, J2007, G 2004/05 & J2002. 
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SU jobbet med å få på plass Rent idrettslag. Alle lag over 15 år skal ta antidoping 
sertifisering. Frogner håndball har forpliktet seg til at alle utøvere over 15 år skal ta 
«Ren utøver» sertifisering. Vi skal arrangere et foredrag fra Antidoping Norge og 
henge opp plakater fra Antidoping Norge i hallen. Foredraget skal gjennomføres i 
Mars i samarbeid med partnerklubbene LTH og Fet. Etter antidoping foredraget skal 
MOT ha et innlegg. Når dette er ferdig, skal vi arrangere kveldsmat for alle spillerne 
som er på møtet. 
 
Da høstferiens Rema 1000 håndballskole gikk av stabelen var Eva og Ingunn 
hovedansvarlig fra SU i planleggingen og gjennomføringen av denne. Det var mye 
planlegging i forkant i tillegg til tilstedeværelse under campen. Vi hadde et samarbeid 
med LTH for å få trenere til campen. De stilte med 9 trenere og de gjorde disse 
dagene til en fin opplevelse for de barna som deltok. Det var ca 50 barn tilstede.  
 
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. Ifølge 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. 
 
Det har i regi av SU blitt avholdt Trenerforum både vår og høst 2019. Vårens møte 
hadde partnersamarbeid på jente og gutte siden som tema. 
Vi snakket også om hvordan lagene kan samarbeide på tvers, både med tanke på 
hospitering opp og ned og å trene sammen for å styrke hverandre som trenere. Det 
var også fokus på hvordan vi kan utnytte hallflatene bedre med tanke på å spare 
penger. 
Høstens møte hadde fokus på skadeforebygging og hvordan beholde spillere lengst 
mulig. Erik Pettersen fra gutter 03 ledet oss igjennom skadeforebygging på en 
mesterlig måte og alle var veldig engasjert. Det er ønske om en ny samling hvor de 
kan trene på det de lærte. Terje Sørflå og Erik Pettersen fortalte om sider erfaringer 
med Gutter 02 og 03, og hvordan de lykkes med å beholde mange gutter opp til de 
er blitt 16 år.  
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Lagene våre 
 
Regionserien: 
Frogner håndball har pr 31.12.2019 med lag i: 
G10, G12, G13, G15 og G16. 
J10, J11, J12, J13, J14 og J18 
Herrelag i 5. divisjon 
Damelag i 6. divisjon 
 
Nasjonale serier: 
Vårt G16 lag har kvalifisert seg til Bringserien. 
 
Håndballskole, minirunder og kortbaneserie 
Håndballskolen 1. klasse og 2. klasse har i år deltatt på alle Loppetassrundene hittil. 
Våre 8-åringer har deltatt på flere minirunder, og 9-åringene er med på 
kortbaneserien. 
 
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 2019 var vi igjen tilbake til Fredrikstad Cup som felles arrangement 
Frogner håndball hevder seg godt og vi gratulerer alle med gode prestasjoner. 
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6. Dommere 
 
Dommerkomiteen har nå 4 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 kan også dømme 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, 2019/2020, har vi 26 barnekampledere. 4 av de vil ta 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 6 aktive. De gjør en god jobb, med å trygge 
dommerne våre. De gir også tilbakemeldinger til dommerkontakt om de kan dømme 
på dette nivået o.l. 
 
Under G12 Temaserien som ble arrangert i Frognerhallen november 2019 hadde 
Frogner 3 dommere som dømte. Unisport cup som ble arrangert i Jessheim- og 
Frognerhallen i desember 2019, hadde Frogner 16 dommere som dømte. Frogner 
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hadde også to dommerpar på G12 Temaseriehelg i Sarpsborg og J13 på Oppsal 
arena, begge i januar 2020.  
Klubben har 3 dommere som er meldt opp i «Boble» (RØNs satsningsgruppe for 
dommere)  
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7. Økonomi 
 
Frogner IL Håndball     
      
    Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 
Driftsinntekter 1 904 276 3 353 511 2 808 750 2 741 391 

      
Driftskostnader     
Sum varekostnad  2 740 12 000 11 999 
Sum lønnskostnad 439 670 448 928 367 293 377 757 
Sum annen driftskostnad 1 258 606 3 112 757 2 311 489 2 625 447 
sum Driftskostnader 1 698 276 3 564 425 2 690 782 3 015 203 

      
Driftsresultat 206 000 -210 914 117 968 -273 812 

      
Annen renteinntekt  263  1 090 

      
Årsresultat  206 000 -210 650 117 968 -272 722 

 
 
 
 
Andre hovedpunkter fra regnskapet; 

• Inntektene har økt – medlemsmassen har økt med 10 % 
• 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.  

 
 
Totalt sett gir dette et underskudd i 2019 for Frogner Håndball på 210.650,- 
 
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 2020/2021, kommer man derfor til å gjøre noen endringer på 
hvordan inntekter og kostnader fordeles. 
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• Som vi også gjorde i 2019, 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 2019 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 har i 
løpet av 2019 økt med 10 % med antall aktive utøvere, og ikke noen tvil om at vi betaler for 
hall, trener osv som tilsvarer langt flere spillere enn hva vi har i dag. 
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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 7 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. 
 
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 deles opp i 2 innbetalinger. 
  
Treningsavgift 2020/ 2021 sesongen: 
 
Håndballskolen og minihåndball (6 - 7 år):   1.950,- 
Gutter/Jenter 8 år (født 2012)     2.500,- 
Gutter/Jenter 9 år (født 2011)     2.900,- 
Gutter/Jenter 10 år (født 2010)      2.900,- 
Gutter/Jenter 11 år (født 2009)    2.900,- 
Gutter/Jenter 12 år (født 2008)     2.900,- 
Gutter/Jenter 13 år (født 2007)     3.400,- 
Gutter/Jenter 14 år (født 2006)     3.400,- 
Gutter/Jenter 15 år (født 2005)     3.400,- 
Gutter/Jenter 16 år (født 2004)     3.900,- 
Gutter/Jenter 17 år (født 2003)    3.900,- 
Gutter/Jenter 18 år (født 2002)    3.900,- 
Damer/herrer       2.900,- 
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