Årsmelding fra styret i Ørsta Handball
ØIL Handball 2020
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Sven Castberg
Økonomileder: Sigrun Heltne Vartdal
Skriver: Elen Silseth Tømmerbakk
Styremedlemmer: Solveig Storeide, Tor Egil Meland, Marlèn Thunem Raudøy, Olav Fossheim Mo,
Bernt Brekk og Norunn Fagerhol.
Varamedlemmer: Finn Erik Scharning, Linda Halse Digernes og Tov Lerheim
Det har vært gjennomført 9 styremøter i 2020.

Oppsummering av året
Korona
Som i alle andre sammenhenger har koronapandemien preget alt vi har hatt av aktiviteter siden mars
2020. Det har vært krevende på alle måter og de endelige konsekvensene av pandemien i forhold til
frafall av spillere kjenner vi ikke. Det vi vet er at vi har mistet spillere på mange lag og at det krever
ekstra innsats å få opp igjen rekrutteringen når vi endelig får en normal hverdag igjen.
Klubbens foreldregrupper har gjort en enestående innsats for å få gjennomført arrangement i de
periodene dette har vært mulig. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt!
Det mest dramatiske var nok at herrelaget mistet muligheten for å spille om opprykk til 2. divisjon. Til
tross for protester og en opplevelse av skjevbehandling måtte vi akseptere at vi mistet denne
muligheten. Laget og klubben måtte «nullstille» etter denne avgjørelsen og vi mistet spillere som
hadde ambisjoner om å prøve seg på et høyere nivå.
Vi måtte avlyse Ørsta Cup. Selv om vi mottok tilnærmet 100% økonomisk kompensasjon, og
avlysningen ikke fikk økonomiske konsekvenser, var dette tungt og trist for alle som hadde gledet seg
til å kunne møtes til turnering i Ørstahallen. Trist var det også for alle som hadde lagt ned enormt
med arbeid for å gjennomføre turneringen.
Med unntak av i få perioder har vi kunnet gjennomføre treninger for alle aldersbestemte lag i
henhold til gjeldende forskrifter og råd. Trenere, støtteapparat og foreldre har måttet forholde seg til
stadig nye regler og retningslinjer og vi er glade for å kunne si at klubben har mottatt veldig gode
tilbakemeldinger fra alle parter som har hatt å gjøre med oss i denne sammenheng. Vi har fått ros av
Ørsta Kommune, besøkende lag og håndballregionen for hvordan vi har gjennomført alt fra treninger
til større kamparrangement.
Arrangementet og vår dugnad i forbindelse med «Musikk i Sentrum» ble også avlyst. Gjennom
kompensasjonsordningen fikk klubben dekket 70% av de forventede inntektene fra dette
arrangementet.

Seriespill for alle lag har enten vært avkortet eller ikke gjennomført i det hele tatt. For seniorlagene
har det ikke blitt spilt en eneste kamp denne sesongen/dette året. Herrelaget har, til tross for dette,
holdt et høyt og godt nivå på treningene gjennom hele sesongen, mens damelaget har hatt svært
liten aktivitet. Det største antall i antall frafall av spillere kommer fra damelaget.
Siden det har vært en gjennomført et begrenset antall kamparrangement har også inntektene fra
kiosk og billettsalg falt tilsvarende.
Til tross for alle hindringer og utfordringer pandemien har påført oss har klubben et overskudd i
driften fra 2020. Dette skyldes at vi har sponsorer som har bidratt på samme nivå som om vi skulle ha
vært i full drift og at vi har innrettet våre arrangement på en måte som har gitt oss gode uttellinger
fra støtteordningene knyttet til epidemien. Vi har, til tross for alle begrensninger, hatt gode inntekter
fra de arrangementshelgene som har blitt gjennomført.

Sportslig
Ørsta handball meldte på 24 lag til seriespill for sesongen 2020/2021, mot 22 forrige sesong. Ved
inngangen til sesongen hadde vi ca. 270 aktive spillere. Frafall gjennom sesongen, alt vesentlig på
damelaget gjør at vi pr. årsskiftet har ca. 250 aktive spillere. Det ble meldt 312 aktive spillere ved
forrige årsmøte, men etter at vi har «ryddet» i registrene viste det seg at tallet på denne tiden i 2020
var 270.
Alle lag har hatt trenere, oppmenn og et godt støtteapparat gjennom sesongen. Det er allikevel
utfordringer, spesielt på guttesiden som klubben og sportslig utvalg må prioritere.
Vi mangler, helt eller delvis, fulltallige guttelag i klassene 13, 14, 15 og 16 år. Klubben må sikre at vi
ikke får slike «hull» i rekrutteringen fremover og dette vil måtte bli hovedfokus for sportslig utvalg i
det videre arbeidet. Skal vi kunne være «den ledende klubben på Sunnmøre» kan vi ikke miste kull av
gutter slik vi gjorde når disse skulle vært rekruttert fire til fem år tilbake i tid.
På jentesiden ser det bra ut. Med unntak av årgangen 2005 har vi gode grupper i de fleste alderskull.
Det er allikevel god plass til flere i de yngste klassene og vi må få gjennomført arrangement som for
eks. håndballskole for å rekruttere flere barn til disse kullene.
Tommy Bjørnerem Furuli ble ansatt som hovedtrener for senior og G20 i mai. Gjennom hele
sesongen har det vært trent godt og det er trasig at Tommy og laget ikke har fått spilt seniorhåndball
og derfor ikke fått vist frem den fremgangen laget har hatt etter all treningen.
Damelaget har hatt liten aktivitet gjennom året. En gruppe på omkring 6 spillere har trent sammen
med J16 på mandagene.
Ørsta handball har hatt god dekning av dommere gjennom sesongen og flere nye har tatt kurs og
begynt å dømme.

Strategi og fremtid
Det er behov for å gjennomføre en strategiprosess for å sikre videre fremdrift. Mye godt arbeid er
gjort innenfor organisering og for å sikre god drift, men med utgangspunkt i målsetningene, om
opprykk til 1. divisjon innen 7 år, må det utarbeides en strategi med delmål, milepæler og tiltak.

Drift/organisasjon
Spoortz – Nettsider, medlemsregister og kommunikasjon
Etter at Spoortz løsninger «krasjet» på tampen av 2019 har vi måttet bygge opp medlemsregistrene
helt på nytt. Alle aktive medlemmer med foresatte er nå lagt inn og vi har begynt å bruke
fakturamodulen for innkreving av treningsavgift.
Nettsiden, orstailhandball.no er tatt i bruk og fylles med innhold.
Målet er å erstatte Facebook-gruppene med Spoortz i løpet av høsten. På grunn av restriksjoner i
antall møtedeltagere har vi ikke mulig til å få til dette i vår.
Sportslig utvalg
Til tross for at utvalget ikke har hatt leder, etter at valgte leder måtte trekke seg på grunn av
koronasituasjonen, har det vært arbeidet godt i utvalget.
Det er satt sammen at utvalg med 11 medlemmer, inklusiv leder og Tommy B. Furuli som
trenerkoordinator. Medlemmene representerer de forskjellige aldersgruppene i klubben i det
sportslige arbeidet. SU har hatt jevnlige møter gjennom sesongen og det er lagt et godt grunnlag for
et fremtidig arbeid i utvalget.
De fleste rutinepregede og praktiske oppgaver knyttet til SU er lagt over til det nye «driftsutvalget»
slik at det blir best mulig tid til arbeid med det rent sportslige i SU.
Trenerkoordinator har gjort ferdig klubbens sportslige plan og lagt denne ut på klubbens nettsider.
Planen er et fyldig og godt dokument og vi må sikre at denne blir brukt fremover. Den må
presenteres på foreldremøter, trenerforum og alle arenaer slik at vi får den inn «under huden» på
alle i Ørsta Handball. Det blir laget treningsplaner med øvelsesbank for trenere på alle nivå i
tilknytning til planen.
Det er laget plan for hospitering mellom lagene og rammer/rutiner for fadderordning. Med
fadderordningen styrker vi treningene og motivasjonen for de yngre spillerne og deres trenere.

Ørstahallen – treningstider, lagringsplass og flater for markedsføring
Vi har hatt tilstrekkelig tilgang til treningstider, men det kan bli press på treningstider fremover om
det ikke settes tydeligere rammer for hvordan gruppene skal prioriteres. Dette vil bli en sak for
hallnemnda og Ørsta Idrettslag.
Det meste omkring praktisk bruk av hallen fungerer fint. Vi har fått på plass løsning med nøkkelboks
som gir oss tilgang til alle lager (garasjer), speakerbod og andre låste rom som tidligere kunne stoppe
arrangement og skape frustrasjon.
Det har vært gjort flere forsøk på å få tilgang til kontorplass i hallen, men dette har vi ikke lykkes
med. Ørsta kommune nekter å gi fra seg «vaktmesterkontoret» til tross for at det har vært tatt opp
både fra ordfører og klubben. Det er fremdeles ønskelig å få tilgang til en slik plass og det arbeides
videre med dette.
Gjennom året har vi investert i treningsutstyr, hyller, skap, stoler (som erstatning for trebenkene) og
annet utstyr som gjør det enklere å gjennomføre treninger og arrangement. Det gjenstår noen få og
økonomisk begrensede innkjøp av treningsutstyr, men vi er godt utrustet med det meste.
For å redusere kostnader for trykking av logoer, navn osv. på drakter og klær investerte klubben i
trykkemaskin sist høst. Denne ble i stor grad finansiert med støtte fra Sparebank1 Søre Sunnmøre.
Maskinen er plassert i garasje tre og kan betjenes der den står. Denne vil dekke alle behov for
trykking på tekstiler fremover.

Et år etter at de skulle vært på plass kom storskjermene opp i vinter. Ørsta handball har en egen
presentasjon som viser våre samarbeidspartnere. Det er fremdeles mye uavklart i forhold til hvem
som har rettigheter til å bruke skjermene i foajeen. Ørsta Idrettspark benytter disse for å vise logoer
til diverse Ørsta-firma i dag. Det er uklart hva disse bedriftene har bidratt med og det er uten tvil en
utfordring for oss at bedrifter som «kjøpte en stol» i 2019 skal ha visningsplass for sin logo i hallen.
Det arbeides med å få på plass retningslinjer for dette og vårt klare mål er å ha dette på plass til
seriestart kommende sesong.

Økonomi
Regnskap
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 19.465. Det reelle overskuddet er større. Ørsta
Handballs andel av MVA-regnskapet til Ørsta IL ga oss et resultat på kr 110.000. Denne kommer ikke
inn regnskapet før i 2021 fordi Ørsta IL ligger bakpå når det gjelder å behandle disse fordelingene. ØIL
mottok overføringen i 2020 og den skulle vært videreført til oss samme år, men kom ikke før i 2021.
Dersom ØIL får orden på dette i 2021 vil vi i regnskapet få dobbelt kompensasjon i 2021 og null i
2022.
Det er forventet å komme ytterligere koronamidler for tapte inntekter siste kvartal 2020.
Likviditet
Ørsta Handball hadde ved utgangen av 2020 en kassebeholdning på kr 720.000. Idrettslagets
regnskap føres etter kontantprinsippet og det kan derfor være noe avvik mellom kontantbeholdning
og egenkapital. Ørsta Handball har god likviditet og ca. kr 700.000 i oppsparte midler.
Sponsorinntekter
Det ble tegnet «ordinære» sponsoravtaler i 2020 som gir en økning i sponsorinntektene med kr
110.000 de kommende årene. I tillegg bidro Vartal Plast AS, Sparebank1 Søre Sunnmøre, Ose AS og
Kiwi Vallabøen med kr 150.000 ekstra for ansettelsen av ny trener.

Styret retter en stor takk til alle som står på og bidrar til at hjulene går rundt. Her nevnes ikke navn,
men ildsjeler, både i og utenfor styret fortjener en ekstra stor takk for alle de timene dere legger ned.
Ørsta Handball kunne ikke være der vi er i dag uten dere!
Ørsta 21.03.2021
Ørsta Handball
Styret

