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FIF årsrapport 2010: Håndballgruppa
Styret for 2010:
Håndballgruppas styre har for 2010 bestått av følgende personer:
Leder:
Økonomiansvarlig:
Foreldrekontakt:
Medlemsregister:
Materialforvalter:
Web ansvarlig:
Sportslig Leder:
Utdanningsdriver:
Arrangement:
Dommeransvarlig:

Svein Søderlund (frem til 09.10) deretter Roger Agerup
Astrid J. Holstad (frem til 09.10) deretter Roger Agerup
Tonje Torsnes (frem til 07.10) deretter Torild Agerup
Torild Agerup
Lars Nannestad
Jon Erik Stalsberge
Roger Agerup
Trond Myhre
John Jørgensen
Aase M Børtveit

Håndballstyret fikk til dels store utforinger, hovedsakelig relatert til frafall i løpet av
året – tidligere leder, Svein Søderlund, trakk seg med umiddelbar virkning i
september. Samtidig trakk kasserer seg fra sitt verv og et av de medlemmene i
2010, Tonje Torsnes, måtte trekke seg i august av personlige grunner.
Styret minner om at FIF håndball driftes på dugnad og er således helt avhengig
av foreldres deltagelse på alle nivåer i klubben for at håndballgruppen skal kunne
tilby det aktivitetsnivået vi har pr i dag.
Styret har avholdt 8 møter i løpet av året, samt et hastemøte og et ekstraordinært
årsmøte og i tillegg 5 trenermøter..
Oppsummering av sportslige aktiviteter
Aktiviteter:
Håndballgruppa har 95 medlemmer, hvorav 81 er aktive. Dette betyr dessverre at
medlemstallet er synkende og vi har mistet 20 medlemmer siste år. Mer betenkelig er det at vi
ikke har noen ettervekst av guttelag. Det er da gledelig at vi har en god dekning på jentesiden
og kan ha lag på alle nivåer t.o.m. 15 år neste sesong.
Totalt har vi 7 aktive lag, med 14 aktive trenere.
I sesongen 2010/2011 har 6 lag deltatt i seriespill. I mai 2010 ble dessverre Jenter 95 lagt ned
da flere av de aktive valgte å gå over til Nesodden, resten av laget fulgt etter når den nye
sesongen startet opp.
I underkant av halvparten av kampene ble spilt i Bakkeløkka. Flere av våre hjemmekamper
har denne sesongen blitt spilt i Nesoddhallen, men også andre haller i Follo. Dette er en sak
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styret har tatt opp med forbundet, uten å oppnå så veldig mye enda. Vi ønsker jo alle at
hjemmekampene skal spilles i Bakkeløkka. I år har vi også klart å opprette et helt nytt lag i
gruppa. Jenter 03. Laget har trent hele høsten og skal delta i Loppetassen Cup utover vinteren.
Ønsker også å fremheve en stor sportslig fremgang for to av våre lag; J96 har gjennom første
halvdel av sesongen kun 1 tap i serien og ligger på 2. Plass i sin gruppe. Laget har også
kommet til kvartfinale i Hyundai Cup, samt deltatt i Østlandsserien og Jule-Cup i Langhus.
J02 har også gjort det veldig bra i første halvdel og også de har kun et tap – det blir ikke laget
tabeller for barneidrett, men det hadde nok vært godt nok til en topplassering. De andre lagene
har varierende resultater, men alle trenere melder om klar fremgang og det er veldig gledelig!
Tilbudet på Myklerud; tilbudet om målvaktstrening ble lagt ned denne høsten pga manglende
trener – tiden er i stedet blitt benyttet av J96 og J99 til alternativ trening. Det har også vært et
tilbud for de yngste lagene i svømmehallen hver torsdag.
Tilbudene er godt mottatt av spillerne.
Noen av lagene har hatt en anstrengt situasjon utover høsten som følge av frafall blant de
aktive og manglende trenerroller. Dette er noe som kan slå veldig negativt ut med tanke på
neste sesong.
Styret minner om at FIF Håndball driftes på dugnad og er såledels avhengig av foreldrenes
deltagelse på alle nivåer i klubben.
Seriespillet for inneværende sesongen vil være ferdig i mars for de fleste lag. Det fokuseres på
å få lagene med på flere cuper før sommerferien. For å opprettholde det sportslige er det
viktig at alle lag deltar på cuper etter at serien er slutt, ettersom det vil bli lenge til neste kamp
i seriespill – oppstart neste sesong er ikke før september 2011.
Tradisjon tro dro gruppa på felles tur til Norefjell skisenter i februar 2010.
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)

Kjønn
Alderstrinn

Kvinner

Menn

0-5 6-12 13-19 20-25 26år
år
år
år
år

0-5 6-12 13-19 20-25 26år
år
år
år
år

Totaler

Aktive
0
41
18
0
9
0
0
22
0
5 95
medlemmer
*medlemstallet er basert på både aktive og ikke aktive pr 31.12.2012
Dommersituasjon:
Fagerstrand Håndball har oppfylt Norges Håndballforbunds krav til kvotedommere:
- Det ble inngått banekampleder avtale for Ida Marie Halvorsen og Mia Stenbraaten (1 kvote)
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- Avtale for Frida Krag-Brun (var for ung) og Anna Krag-Brun (1 kvote)
- Dommerpar Trond Marius Myhre og Thorkil Agerup (2 kvoter)
- Veileder Aase Marie Myhre Børtveit (1 kvote)
Ved oppstart ble det meldt frafall fra Thorkil Agerup, hvor Aase Marie Myhre Børtveit og
Frida Krag-Brun tok over de kamper han skulle dømt. Før jul fikk vi nok et frafall ved Anna
Krag-Brun, som vi løste ved at Trond Marius Myhre tok over de kamper hun skulle ha dømt.
Joakim Stenslund og Anders Carlsen, Ida Marie Halvorsen og Mia Stenbraaten har også dømt
seriekamper opptill 12 år.
19 oktober utdannet vi 11 nye banekampledere, hvorav 7 stk har fått prøvd å dømme. Spesielt
å merke seg her er at 2 av de nye banekamplederene på eget initiativ dømte opptil 11 år i
julecupen!
For sesongen 2011 har vi flere dommere som da vil ha fyllt 16 år og er optimistisk mtp. å
oppfylle kvoten.
Det å være dommer er ofte utfordrende og spennende, og krever mye av den enkelte. Retter
en stor takk til alle dommere som har bidratt :-)
Regnskap 2010
Som tidligere nevnt så har styret i håndballgruppen hatt en del utfordringer gjennom
siste året, i tillegg til frafall blant medlemmer var det også en svært uoversiktlig
økonomisk situasjon.
Dette ble ryddet opp i gjennom høsten og det ble gjennomført en del grep for å få
kontroll på våre utgifter, samt sørge for at vi fikk inn de inntekter som kunne
forventes.
Regnskapsåret 2010 endte med et overskudd på ca 22000,- og det må vi si oss
veldig godt fornøyd med. Beløpet i regnskapsoversikten er en del høyere, men det
skyldes at det resterende overskuddet er dugnadsmidler som er avsatt til lag som
gjennomførte denne.
Det må også påpekes at vi har en del økonomiske utfordringer de neste sesongene,
noe som hovedsakelig skyldes bortfall av inntekter fra driften av Bakkeløkka. Den
eksisterende avtalen opphørte 31.12.10 og det er pr dags dato ikke underskrevet
noen ny avtale. I tillegg blir det stadig dyrere å melde lag til seriespill i regi av
håndballforbundet.
Vi er derfor nødt til å foreta en del økonomiske grep for at vi skal klare å holde
klubben flytende i mange år fremover. Styret har vedtatt en del forslag som kommer
opp på årsmøtet i februar 2011.
Se vedlagte regnskapsoversikt.
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Styret i håndballgruppa takker alle deltakere, aktive spillere, trenere, dommere,
foreldre og øvrige bidragsytere, 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 2011.
Med vennlig håndballhilsen
Styret i Fagerstrand IF’s håndballgruppe

Fagerstrand 3. februar 2010
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