Fagerstrand Idrettsforening

FIF årsrapport 2009: Håndballgruppa
Styret for 2009:
Håndballgruppas styre har for 2009 bestått av følgende personer:
Leder:
Økonomiansvarlig:
Foreldrerepresentant:
AD HOC:
Materialforvalter:
Sekretær/Web ansvarlig:
Sportslig Leder:
Utdanningsdriver:
Arrangement:
Dommeransvarlig:

Svein Søderlund
Astrid J. Holstad
Toril Aagerup
Magnus Classon:
Gry Stenbraaten
Jon Erik Stalsberge
Svein Roar Johnsen (frem til 1.9.08)
Svein Roar Johnsen (frem til 1.9.08) deretter Trond Myhre
Thorkil Agerup
Aase M Børtveit

Håndballstyre har avholdt 8 møter i løpet av året og i tillegg 4 trenermøter..

Oppsummering av sportslige aktiviteter
2008…..et år i godt driv!
Håndballgruppa har foreløpig stabilisert seg med ca. 120 betalende medlemmer. Det er
særdeles godt å registrere bredden som ligger i bunn, hvor det også er en svært god
mix av begge kjønn. Gruppa fordeles over 9 treningspartier og det er fortsatt drøyt
30 % gutter. Fortsatt er ca 80 % av de aktive 16 år og yngre og 85 % er under 19 år.
Dessverre ble J-94 laget oppløst like etter seriestart pga. knapphet på aktive spillere.
Dette beklager styre samtidig som vi er kjent med at denne aldersperioden er
utfordrende for alle aktiviteter i forhold til fortsatt aktivt medlemskap og interesse.
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Totalt antall aktive spillere
Lag

Herrelaget
Damelaget
J 1993
2000-2001
J 1995
G 1995
J 1996
G1997
1998-99
Totalt

antall

13
14
17
12
10
11
20
8
10
115

Jenter

0
14
17
8
10
0
20
0
10
79

% andel
Jenter

Gutter

13
0
0
4
0
11
0
8
0
36

% andel
Gutter

0%
100 %
100 %
67 %
100 %
0%
100 %
0%
100 %
69 %

100 %
0%
0%
33 %
0%
100 %
0%
100 %
0%
31 %

%-andel av
totalt

11 %
12 %
15 %
10 %
9%
10 %
17 %
7%
9%
100 %

Alle lag har definerte trenere og det er gjennomgående et godt apparat med både
hoved- og hjelpetrenere. Totalt er det 22 hoved- og hjelpetrenere i aktivitet hver uke,
for å ivareta et supert idrettstilbud til alle våre aktive barn, ungdommer og voksne. (se
oversikt: http://www.fagerstrand.no/haandball/trenere.html )
Alle våre trenere gjør en fantastisk jobb, på hver trening, hver gang, hver uke og
med hver eneste aktive utøver.
Det ble ingen endring i totalt antall treningstimer i 2008. Likevel har vi tilpasset
treningstiden slik at vi får utnyttet tiden mest mulig optimalt for lagene. Det har gjort
det mulig å etablere en yngre klasse (2000/2001). I tillegg har håndballgruppa benyttet
sin tildelte treningstid i Myklerud gymsal (se treningstider:
http://www.fagerstrand.no/haandball/treningstider.html ).

Aktiviteter:
I motsetning til foregående sesong, har antall lag i seriespill blitt redusert til 5, siden
Damelaget trakk seg fra seriespill, og Jenter 94 ble nedlagt høsten 2008. Dette innebar
ca. 80 seriekamper, hvorav halvparten ble spilt i Bakkeløkka. Etter sesongslutt
2007/08 ble Gutter 96 nedlagt på grunn av mangel på trenere og lagledere for laget.
Det greide foreldrene på Gutter 95 å få på plass, og dermed fikk vi etablert dette laget
som er med i seriespill.
Vi har også fått etablert et lag i de yngste rekker som er 2000/2001 laget, og det lover
godt for rekruttering fra de yngre årsklasser. For de lag som ikke deltar i seriespill er
det viktig å tilby andre aktiviteter som for eksempel. cuper, treningskamper eller
lignende. Dette har blitt gjennomført for alle lag, men det er av stor viktighet for både
gleden av å delta, progresjon på utvikling samt forberedelser til seriespill, at dette blir
gjennomført med god kontinuitet. Det har vært deltakelse både på Olavs Cup
(Sarpsborg), Messecup (Tønsberg), Håndballcupen Ski, og Romjulscup (Langhus).
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Fagerstrand Open (sponset av Kiwi) ble arrangert for 4. gang den 19. og 20. april i
Bakkeløkka flerbrukshall. Denne gangen var vi på grunn av mange lag nødt til å
arrangere dette over 2 dager. Dette ble igjen en kjempesuksess med deltakere fra
13 klubber, 30 lag, 330 spillere og 59 spilte kamper, godt oppmøte og et positivt
økonomisk resultat. Dette er nå innarbeidet som et årlig arrangement.
Det er anskaffet tilstrekkelig utstyr for utførelse av varierte og gode treninger. Enkelte
lag har på egenhånd skaffet sponsor til nye draktsett og dermed redusert kostnaden for
håndballgruppa.
På bakgrunn av endringer i driftsorganisasjonen for Bakkeløkka, er håndballgruppa
representert med 2 representanter i hallkomiteen samt 1 kioskansvarlig. Dette er
nødvendig for å sikre en trygg, kontrolert og forsvarlig drift i henhold til den avtale
FIF og NVBK har med Nesodden kommune vedr. drift av Bakkeløkka flerbrukshall.
Dommersituasjon:
Håndballgruppa har innfridd håndballregionens krav til dommerdeltakelse og
organisering av våre kvotedommere. Det er primært Aase Børtveit, Thorkil Agerup,
Martine Ødegaard og Mads Stenbraaten som har gjennomført dømminger i FIF’s regi.
8 jenter 93 har tatt dommerkurs trinn 1 og 18 jenter/gutter 95 har tatt banekampleder
kurs. Dette lover godt for kommende sesonger.
Igjen har våre dommere gjort en kjempejobb for å oppfylle regionens krav til
dommerkvote og dømminger. Styret takker også øvrige medlemmer av
håndballgruppa som har bistått med dømming.
Utdanningsdriver.
o Svein Roar Johnsen har fungert i denne rollen i 1. og 4. kvartal 2008. De
øvrige perioder var Jörg Ackermann i kraft av sin rolle som Sportslig Leder
som hadde denne rollen. Disse to har sammen med interne ressurser i
håndballgruppa sørget for 4 Tematreninger for spillere og trenere. En kort
oppsummering av gjennomførte kurs og Tematreninger i 2008, er vedlagt.
Regnskap 2008
Håndballgruppa har en sunn og god økonomi som baserer seg på inntekter fra primært
dugnadsinntekter (Bakkeløkka driften 81.000,-) treningsavgifter (50.000,-) og
aktivitetsmidler og støtte fra idrett og kommune (41.000,-). Kiwi Fagerstrand sponset
håndballgruppa med 12.000,- og øvrige inntekter kommer fra forbundets
håndballotteri, inngangsbilletter og eget cup arrangement. Det er god kontroll på
utgifter og håndballgruppa fikk et overskudd på drøyt 41.000,- noe som kommer godt
med for neste sesong, da vi forventer økte kostnader på bakgrunn av flere lag i
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seriespill, mer deltakelse i cuper og økte leiekostnader for hjemmekamper.
Seriespillkostnader summeres til ca. 64.000,- som da dekker dommere, halleie og
påmeldingsavgift seriespill
Se vedlagte regnskapsoversikt.

Styret i håndballgruppa takker alle deltakere, både aktive spillere, trenere, dommere, foreldre
med mer, for et svært godt år. Vi verdsetter høyt alle bidrag som er med på å sikre
håndballgruppas mulighet til å gi barn, unge og voksne et spennende, morsomt og utviklende
tilbud på Fagerstrand. Vi ser frem til et godt og aktivt år også i 2009.

Med vennlig håndballhilsen
Styret i Fagerstrand IF’s håndballgruppe

Fagerstrand 6. februar 2009
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