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FIF årsrapport 2012: Håndballgruppa
Styret for 2012:
Håndballgruppens styre har for 2012 bestått av følgende personer:
Leder:
Økonomi:
Foreldrekontakt:
Medlemsregister:
Materialforvalter:
Web ansvarlig:
Sportslig Leder:
Utdanningsdriver:
Arrangement:
Dommeransvarlig:
Styremedlem:

(ledig)
Roger Agerup
Lene W Hansen
Roger Agerup
Lars Nannestad
(ledig)
(ledig)
Trond Myhre
Pål Erik Plaum (til okt ´12)
Aase M Børtveit
Trond Vassbotn

Håndballstyret har i store deler av året bestått av 7 personer, men ingen leder.
Pål Erik valgte å trekke seg ut i oktober, da han ikke lenger har noen barn som er
aktive og fordi han også gjør en innsats i hallkomiteen for Bakkeløkka.
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 3 møter i løpet av året.
Oppsummering av sportslige aktiviteter
Aktiviteter:
Håndballgruppa har 55 medlemmer, hvorav 45 er aktive. Dette betyr dessverre at trenden fra
siste år fortsetter med et synkende medlemstall. Mer betenkelig er det at vi ikke har noen
aktive guttespillere. Etter endt sesong 2011/12 ble J96 lagt ned og J99/J00 slått sammen, noe
som medfører at vi i år har vært på det laveste aktivitetsnivået siden oppstarten i 2003. Litt
bedring har det blitt i løpet av året, etter at vi på et tidspunkt i høst var redd for at dette var
siste sesongen med håndball på Fagerstrand. I desember startet vi opp med et lag for 1. Og 2.
Klasse og de har vært ca 15 aktive på trening.
Totalt har vi 3 aktive lag i seriespill, med 6 aktive trenere.
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Jenter 9 år (født 2003/04)
Jenter 9 år avsluttet sesongen 2011/12 med flere fine kamper. Dessverre sluttet en del av
jentene etter sesongen, hovedsakelig grunnet andre aktiviteter.
Laget deltok ikke i noen cuper da det ikke har vært mulig å få det til med tanke på fjorårets
trenersituasjon. Det var ikke mulig å få til mer enn det serien krevde. Det ble i 2012 avholt et
foreldremøte.
Etter å ha vært litt få spillere i starten på sesongen 2012/13, opplever vi nå at de som sluttet i
fjor i all hovedsak er kommet tilbake. Laget teller nå 10 spillere.
Laget trener to dager i uken og er nå så heldige å ha fire trenere som deler treningene seg
imellom. To på tirsdager og to på torsdager.
Det er stabilt bra oppmøte på treningene. Dette har også gjort det mulig å planlegge både
treningsleir og cupspill denne våren/sommeren.
I serien spiller laget på nivå 1 og har omtrent like mange seiere og tap. (4 seire – 3 tap – 1
uavgjort og to kamper er ikke spilt.) Det er stor spilleglede i laget og miljøet er godt. Vi
avsluttet høstsesongen med en fantastisk artig dag på Askimbadet hvor det var stort oppmøte
både blant jentene og foreldre.
Jenter 2002
Vi trener 2 ggr. pr uke, hvor vi på tirsdager har håndballteknisk trening og på torsdager
allsidig trening med basket, innebandy, gåturer, aketurer og etc.
Sportslig gjør jentene det veldig bra, om det hadde vært tabell – ville vi vært rangert blant de
beste.
Vi har deltatt på Oppsal Cup og det var en flott start på sesongen.
Til jul ble det arrangert nissegrøt, takk til Frode Sandberg og Linda Pedersen.
Trenerteamet ;
Tirsdager;
Aase Børtveit og Ida Marie Halvorsen, Helge Solem 1/1- 1/10-12
Torsdager;
Iren Olsen og Marianne Skjellerud (1/10-12), Helge Solem 1/1-1/10-12
Jenter 1999/00
Årsrapport fra J-99 J-99 ble på trenermøtet våren 12 besluttet slått sammen med j-00 som på
den tiden kun hadde 7 jenter som hadde sagt fra at de skulle fortsette i sesongen 12-13.
Treningene ble avsluttet første uken i juni.
I løpet av sommerferien besluttet veldig mange på 99 laget å slutte med håndball, slik at vi en
periode var 7 jenter f. år 2000, 2 jenter f. 1999 og 2 jenter på disp f. 1998. I skrivende stund
har vi nå snudd trenden og på treningene nå i januar har vi vært opptil 16 jenter, av de er det
14 som spiller kamper og de 2 siste kommer sannsynligvis til å melde seg inn i klubben for å
være med på laget vårt.
At vi siden serien startet opp har doblet antallet jenter som er med er noe vi er veldig stolte av.
Sportslig startet vi med mange tap men etter hvert har vi vunnet 2 kamper, spilt en uavgjort
(mot Kolbotn) og vi har gjort det bedre mot de fleste lag vi har spilt kamp nummer 2 mot. I
løpet av sesongen har vi hatt ett foreldremøte, og vi har hatt en sosial tur til Larvik for å se
champions league kamp. Dette kan trygt kalles meget vellykket. Tusen takk til styret som
sponset buss til oss.
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Vi har også hatt juleavslutning hjemme hos undertegnede. Meny: julegrøt med mandler. På
avslutningen var det også mange foreldre til stede. Vi har nå en gjeng med jenter som stiller
på trening så sant de kan og i tillegg trives sammen. Det er vel det dette egentlig handler om.
Jan-Erik ønsker også å takke Camilla som egentlig ville ha et hvileår, men har stilt opp hele
sesongen. Hun må ofte også takle alle jentene alene fordi jeg har vært alt for mye ute og reist i
jobb dette året. Vi har også hatt veldig god hjelp fra Steinar når han har hatt anledning.
Jannicke Sjøen gjør også en flott som foreldrekontakt.
Tilbudet på Myklerud;
Gruppen har ikke hatt noe tilbud på Myklerud denne sesongen.
De fleste av lagene har en god og stabil gjeng med trenere.
Seriespillet for inneværende sesongen vil være ferdig i mars/april 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 2013.
Den tradisjonelle turen til Norefjell utgikk i 2012 og ble erstattet med en felles tur til
Tusenfryd, noe som ble veldig godt mottatt.
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
32
11
1
5
0
0
0
0
6 55
medlemmer
*medlemstallet er basert på både aktive og ikke aktive pr 31.12.2012
Dommersituasjon:
Håndballgruppa har innfridd håndballregionens krav til dommerdeltakelse og organisering av
våre kvotedommere. Kvotedommere for 2012 var; Aase Børtveit, Trond Marius Myhre, Frida
Krag-Brun, Ida Marie Halvorsen, Iselin Kruse, Oda Kopperud, Thea Carlsen, Marie Brekke
og Josephine Pevik.
Vi hadde et krav på forbundet om å stille 1 kvotedommer og Fagerstrand Håndball har lånt ut
3 kvotedommere til Nesodden Håndball for sesongen 2012/2013. Rett etter oppstart av
sesongen valgte Thea Carlsen, pga skolesituasjonen, å trekke seg som kvotedommer. Etter å
ha blitt behandlet på ufin måte av en trener, valgte også Oda Kopperud og Iselin Kruse å
trekke seg.
Dette er blitt løst ved å trekke et dommerpar og at vi andre har dømt de kamper som skulle
vært dømt av Fagerstrand håndball.
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Som kjent er det et dommerpar fra Fagerstrand håndball som ble utsatt for dommerhets av en
kjent og profilert håndballtrener. Dommerparet har fått støtte og oppfølging av Fagerstrand
håndball og de har aldri valgt å slutte. Det må her bemerkes at Norges Håndballforbund ikke
på noen måte har stilt opp for hverken dommerparet eller dommerkontakt for håndtering av
media. Dommerkontakten har også vært i telefonsamtaler og møte med trenerens klubb.
Alt i alt dømte Fagerstrand 107 seriekamper og 1 dommerpar deltok også i Fredriktstad Cup.
Igjen har våre dommere gjort en kjempejobb for å oppfylle regionens krav til dommerkvote
og dømminger.
Regnskap 2012
Budsjettet for 2012 ble satt opp med et tap på ca 40000,- med det formål å investere
i nye mål i hallen. Ettersom situasjonen med lagene endret seg noe mer enn vi
hadde forutsett og sesongen 2012/13 startet med 2,5 lag, ble investeringer lagt på is.
I tillegg måtte vi gjøre noen grep for å øke interessen rundt håndballgruppen pga
sterkt fallende medlemstall – vi besluttet i september å sette treningsavgiften til kr 0,for inneværende sesong.
Som regnskapet viser, ble inntektene mer enn halvert i forhold til hva vi hadde
forventet. Inntektene fra Bakkeløkka har sunket mest, men også tilskudd fra
kommunen og manglende treningsavgifter gjør sitt.
Naturlig at også utgiftene ble redusert noenlunde tilsvarende, spesielt på
utstyrssiden. Der vi har brukt mye penger i 2012 (dommerutgifter) vil det komme
inntekter som blir bokført i 2013 (utleie av dommere til NHK og dommerkurs).
Resultatet for 2012 ble et lite underskudd på ca 12000,- noe som er helt greit i
forhold til de forutsetninger vi etter hvert fikk for året.
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 2013.
Med vennlig håndballhilsen
Styret i Fagerstrand IF’s håndballgruppe
Fagerstrand 6. februar 2013
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