Årsberetning 2017 for Nordnes IL håndballgruppen
Styret
Leder:
Nestleder:
Arrangementsansvarlig:
Sponsoransvarlig:
Utviklingsansvarlig:

Maria Prestmo
Kjersti Helle
Maria Wik Markhus og Kari Hermansen
Vidar Brekke
Robert Barsnes

Håndballstyret har hatt 3 møter i 2017. I tillegg kommer ledelse av trenermøter, møter på
lagsnivå, møte med Friskis & Svettis, møte med juniorgruppen fotball, møter i Hovedstyret
og ellers jevnlig kontakt på mail og telefon. Styret har også vært på møter med Region Vest,
blant annet møter om minihåndball, frokostseminar og oppfølgende klubbutviklingsmøte.
Håndballgruppen er driftet på dugnad, og således er helt avhengig av foreldres deltakelse på
alle nivåer i klubben, for at håndballgruppen skal kunne tilby det aktivitetsnivået vi har per i
dag.
Oppsummering 2017
Treninger for samtlige lag har vært i Nordneshallen. Håndballgruppen hadde i 2017 rundt
120 aldersbestemte spillere og 24 voksne aktive. Det er totalt 18 lag (17 i 2016/2017
sesongen) påmeldt til serie eller minihåndball for sesongen 2017/18, og det er 6 lag (5 i
2015) i klassene 10-14 år som spiller i A-serien og klarer seg godt der. Jenter 2003 og gutter
2003 kvalifiserte seg begge til spill i 1. divisjon i A-serien høsten 2017. 03-kullet er nå de
eldste aldersbestemte håndballspillerne vi har i klubben. Sist, men ikke minst, har vi denne
sesongen hatt et gullag for barn. Vi er andre klubben i Norge som har opprettet et slikt tilbud
for barn med funksjonsnedsettelse. Gruppen trener 1 gang i uken og har så langt spilt kamp
mot Sotra (som har det andre gullaget for barn) i en minirunde vi arrangerte. Veldig kjekt!
De yngste lagene er i samarbeid med fotballgruppen, og de fleste utøverne spiller både
håndball og fotball. Alle lag får stort sett trene så mye i hall de måtte ønske, men for å få
plass til alle på ønsket tid og tilpasset fotballaktivitet, må flere lag trene samtidig. Nytt av
året var at vi igjen startet et damelag med stamme fra våre 2000-spillere. Vi håper å få satt
et lag ila sesongen og tiltrekke oss både flere spillere og ikke minst en trener, og at vi til
sesongen 2018/19 vil ha et godt sportslig tilbud til laget. På sikt ønsker vi et damelag som vil
være attraktivt for våre aldersbestemte spillere. Det er kun ett år til brorparten av 03-erne
kan spille opp på seniornivå.
På guttesiden samarbeider vi med Viking på guttesiden denne sesongen. Gutter 2003 teller
kun 5 gutter, og for å kunne stille lag har vi med oss 4 yngre spillere fra Viking. Det har
fungert svært bra. To av våre 05 spillere ble Viking spillere denne sesongen. Viking 05/04 har
trent en gang i uken i Nordneshallen, og de av våre 06-gutter som har kommet lengst i
utviklingen, har fått være med her. Det har vært veldig positivt. Vi håper å kunne fortsette
samarbeidet til neste år. Dersom gutter 03 må opp i gutter 16, er det mest naturlig at de
samarbeider med 02 fra Viking. Vi ser også på mulige samarbeid på jentesiden.
Vi har hatt to samlinger i spillerutviklingsprosjektet for klassene 07 til 04. Martin Schmidt fra
Viking har ledet disse. I tillegg har vi kjøpt lisens på Learn Handball til samtlige trenere. Her
kan man finne ferdige ukentlige treningsplaner for det enkelte trinn for hele sesongen, og
inspirasjon til ulike ting man kan øve på.

Dommermiljøet som ble opprettet i 2016, lever i beste velgående. Vi hadde i 2017 åtte
aktive dommere.
Hopp og sprett gruppen ble først ledet av en forelder som hadde yoga med de små. Deretter
tok spillere fra våre aldersbestemte lag over som ledere. Veldig positivt!
Fire yngre aldersbestemte spillere er også engasjert som assistenttrenere for kullene 07 og
08 samt gullaget.
Tirsdagskafen drives fremdeles, og så langt har vi fått lag til å drive kafeen hver eneste
tirsdag hele sesongen gjennom. Dette er et svært viktig sosialt tilbud, men det er begrenset
hvor mye lagene tjener ift hvor mye arbeid som kreves. For neste sesong ønsker vi å gjøre
det lettere for lagene å tjene penger på kafeen, gjennom å sentralisere driften noe.
Trenere sesongen 2017/18
Veteran damer: Mette Kari Marthinsen
Damer 6. div: Robert Barsnes og Maria Prestmo/ Jan Freddy Johannessen (prøveperiode
siste del av sesongen)
Jenter/gutter 2003: Maria Prestmo
Jenter 2004: Robert Barsnes
Jenter 2005: Øyvind Litland
Jenter/gutter 2006: Eivind Byberg
Jenter 2007: Christer Thomassen og Thorbjørn Hærum
Jenter/ gutter 2008: Christer Thomassen, Edvard Wallevik og Frida Byberg
Jenter/gutter 2009: Vidar Brekke, Gunnhild Nyhammer og Stine Steinsbø
Gutter 2010: Morten Dahl Sebjørnsen
Jenter 2010: Hanne Gøril Thomassen
Hopp&Sprett: Martine Badal, Edvard Vallevik, Frida Byberg, Per Henrik Mork Viken
Gullaget: Hanna Sofie Haaland, Gisle Nygård og Martine Olsen
Påmeldte lag i serien sesongen 2017/18
Jenter 03: Region Vest: Jenter 14-A, 1. div
Gutter 03: Region Vest: Gutter 14-A, 1. div
Jenter 04: Region Vest: Jenter J 13-B
Jenter 05: Region Vest: Jenter 12-A
Jenter 06: Region Vest: Jenter 11-B
Gutter 06: Region Vest: Gutter 11-A
Jenter 07: Region Vest: Jenter 11-A og Jenter 10-A
Jenter 08: Region Vest: minihåndball, øvd gruppe
Gutter 08: Region Vest: minihåndball, øvd gruppe
Jenter 09: Region Vest: minihåndball, øvd gruppe
Gutter 09: Region Vest: minihåndball, øvd gruppe
Gutter 09: Region vest: minihåndball, øvd gruppe
Jenter 10: Region Vest: minihåndball, uøvd gruppe
Gutter 10: Region Vest: minihåndball, uøvd gruppe

Turneringer sesongen 2017
Alle lagene har deltatt i diverse lokale turneringer inkludert beach-håndball i
Kjøkkelvik/Sotra fra 12 år og oppover. Lagene i klassene 07-03 deltok på Voss Cup. Gutter 03
vant turneringen. De eldste lagene reiste til Dronninglund i Danmark andre uken i juli. Jenter
2005 kom helt til semifinalen i A-sluttspillet. Begge svært vellykkede opphold på klubbnivå.
J2003 tok gull Challenge Cup, G2003 sølv på Stord Cup. J35 deltok i veteran-NM.
Materiell
Ingen store innkjøp i år, utenom baller til Veteran Damer samt noe påfyll av miniballer, noen
drakter samt tape, is og annet førstehjelpsutstyr.
Inntekter
Arrangementer: 15 arrangementer med billett- og kafeinntekter.
2 miniarrangementer for Region Vest
Salg av Julekalendere
Vi har også i år vært konsekvente på at vi ikke tilbyr kaker, brus og snop i kiosken.
Håndballstyret ønsker å takke alle trenere, spillere, foreldre og øvrige bidragsytere for svært
god innsats i 2017.

Bergen 20/2-2018
Maria Prestmo
Leder håndballgruppen Nordnes IL

