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Årsmelding for håndballgruppa 2018
1.

Organisering
Styret:

Styremedlem: Inghild Sivertsen på valg - 2 år
Styremedlem: Henie Dalsaune, ikke på valg
Styremedlem: Nils Peder Birkelund, på valg - 1år
Styremedlem: Kari Wara, på valg - 2år
Styremedlem: Marte Eikset, ikke på valg
Styremedlem: Ann Renate Wahlmann, ikke på valg
Styremedlem: Siv Høgtun, gått ut av styret
Styremedlem: Marit N Rundhaug, ikke på valg
Styremedlem vara: Anita Wickstrøm, 1 år
Kasserer: Asbjørn Tretten/Henie Dalsaune overtok sep 2018
Representant til Idrettsskolen: Jim Brattland, på valg – 1 år
Valgkomité: Jim Brattland og Magne Anthun, på valg 1 år

Styrets organisering og andre verv:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leder: Inghild Sivertsen
Sportslig leder:
Materialforvalter: Nils Peder Birkelund
Kjøkkenansvarlig: Ann Renate Wahlmann
Sekretær: Kari Wara
Sekretariat ansvarlig: Nils Peder Birkelund
Romjulsturnering: Karianne Pedersen
Trener kontakt: Marte Eikset
Oppmannskontakt: Inghild Sivertsen
Terminlisteansvarlig: Inghild Sivertsen
Medlemsansvarlig: Inghild Sivertsen
Økonomiansvarlig: Inghild Sivertsen/Kasserer

2.

Seriespill/lagspill
Nordreisa har hatt 7 lag med i seriespill sesongen 2018/2019.
Gutter 10
Jenter 10-1
Jenter 10-2
Gutter 12
Jenter 12
Gutter 14
Jenter 14

3.

Trening
G/J 10 : Hver Onsdag 1,5 timer
Trenere: Marit N Rundhaug, Tonje Olaussen og Tonje Sandmo
Oppkvinne: Silje Wahlmann og Marte P Aasvang
G/J 12: Mandag og torsdag 1.5 timer
Trener: Marte Eikset og Kasper Halonen
Oppkvinne: Henie Dalsaune
G 14: Mandager 2 timer – torsdager 2 timer
Trenere: Marte Eikset (Tonje sandmo)
Oppkvinne: Hanne Fjellstad
J14: Tirsdager 2 timer og onsdager 2 timer
Trenere: Toril Aamo og Martine M Bakke
Oppkvinne: Jorunn Severinsen

4.

Møter
o Det er avholdt 7 styremøter, i tillegg har det vært jobbet
parallelt med flere saker slik som håndballskole,
sponsorer, basar og annet arbeid med daglig drift.
o Det er avholdt møter med opp kvinner, trenere samt
planleggings møter.
o Håndballgruppa har vært med på pynting av lokalene i
forbindelse med Røde kors sitt arrangement «middag
og feiring av julaften» på kirkebakken.
o Sponsorarbeidet er i full gang, vi har slitt med å komme
i gang og veien har vært bratt, men nå er 24 hall
reklame søknader sendt ut og 5 søknader om
hovedsponsorer sendt. Tilbakemeldingene fra de vi har
kontaktet har vært dårlig, men vi får ha litt is i magen.
o Leder for håndballgruppa har også deltatt fast på
styremøter i hoved laget Nordreisa IL og Sonemøter
med Region Nord

5. Medlemmer
• Medlemmer totalt: 117 (85)
• Under 18 år: 91 (68)
• Vi har hatt en fin økning

6. Lag rapporter

Årsrapport handball gutter 10. Sesong 2018/19.
Oppmann: Marte Pettersen Aasvang
Trener: Marit Rundhaug og Tonje Olaussen (Tonje Sandmo kom inn i trenerteamet i februar)

Vi startet høsten med ca. 20 barn og ut av de ca. 7-8 gutter. Løpet av sesongen har vi hatt 1-2 gutter
som har sluttet, men også 2 nye gutter har startet. Trenerteamet har bestått av Marit Rundhaug,
Tonje Olaussen og Tonje Sandmo kom inn i trenerteamet i februar, jeg har da tatt utgangs i guttene
når jeg skriver rapporten da det er de jeg har ansvar for.
Vi har hatt litt problemer med at guttene ikke ville spille kamper, men det er veldig mange nye
spillere som ikke har spilt før og derfor er usikker og ikke ville spille de første kampene. Men det kom
seg litt etter hvert. Vi har klart å stille lag på de fleste turneringene og kampene vi har vært på, men
da vi hadde hjemme arrangement klarte vi ikke stille lang, men fikk da heldigvis til et samarbeid med
Lenvik som også slet med det samme, og fikk også låne noen spillere fra Skjervøy. Det gikk veldig bra,
og guttene syntes det var kjempe artig å få lov til å spille på lag med andre gutter. De andre
turneringene og kampene vi har vært på har vi da lånt spillere fra J10, G12 eller noen gutter fra
idrettskolen, som har fungert veldig bra.
Spillermessig har vi hatt stor framgang, det har da ikke vært telt mål anna enn på turneringer siden
det er 10års serie. Vi har også hatt spillere som har hatt behov for litt ekstra utfordring, og har derfor
fått lov til å delta på noen kamper og treninger med G12.
Jeg som trener føler at samarbeidet mellom oppmann og trener har vært bra, jeg har fått den
informasjonen jeg har trengt.
Vi har også deltatt på turnering i Alta med overnatting, det har gått veldig fint og det har vært
kjempe artig, en flott gjeng.
Jeg synes det har vært kjempe artig å få lov til å prøve meg som trener en hel sesong, og håper at jeg
får lov å fortsette til høsten.
Hilsen Trener G10
Tonje Olaussen

Jenter 10
-Ikke mottatt noen årsrapport.

Gutter 12
Flott gjeng med spillere hvor de fleste startet som nye spillere i høst. De
var ikke så mange spillere da vi startet, og de har dessverre blitt færre
gjennom sesongen. Noen nye har også kommet til i løpet av sesongen.
Ferdighetene til laget har steget i takt med økt innsats fra spillerne. Vi
har hatt fokus på miljøet på laget, og at det ikke skal forekomme
negative
kommentarer fra hverken spillere eller trener på trening og under kamp.
Dette har de vært helt fantastiske til. Så jeg er svært stolt når spillerne
ikke kommenterer dommere eller medspillere på en negativ måte.
Vi har hatt utfordringer med at vi ikke har vært mange nok spillere til
kamper, på grunn av sykdom og skade. I disse tilfellene har vi lånt noen
jenter fra j12 og to gutter fra gutter 10. Dette er uheldig, så vi trenger
sårt flere guttespillere i denne aldersgruppen.

Jenter 12
Et lag som besto av tre jenter fra fjorårets j12, og noen kom opp fra mix
10, samt at det har startet 3 jenter som ikke har spilt før i løpet av
sesongen.
Laget har hatt fokus på samspill og det å inkludere alle. Det har vært et
godt og jevnt oppmøte på treninger og kamper, og engasjementet til
spillerne er det ingenting å si på. Det har vært en tydelig oppadgående
spiral med tanke på ferdigheter hos spillerne. De har jobbet godt i
utførelsen av øvelser på treninger, og har fått uttelling for dette på
kamper.
Utfordringen i år, var at på grunn av trenermangel, fikk jenter 12
treningstid sammen med gutter 12. Dette har vært litt uheldig på grunn
av
den fasen spillerne er i nå. Dette er en naturlig del av fasen, hvor fokus
på gutt/jente lager grobunn for latter og lite fokus på handball til tider.
Så dette har trener lært av, g12 og j12 bør ikke ha treningstid sammen.
Laget fikk en stor opptur under Altaturneringen i år, da de vant sin pulje
og ble nr 4 av 16 lag. Det gav handball boost til både spillere og
engasjerte foreldre.

Gutter 14
Gutter 14 har bestått av en kjerne med spillere som har spilt sammen
lenge.
Noen har falt fra forrige sesong til denne sesongen, men det er svært
positivt at vi har fått nye spillere underveis i fjor og i år. Laget er
helt fantastisk gode på å motta nye spillere og de har et meget godt
spillermiljø, til tross for stor aldersspredning og at de kommer fra 5
ulike skoler. Laget har hatt en trener bytte i år, som varte en kort
periode, men nå har laget samme trener som før. Dette fungerer svært
godt.
Vi deltok på Alta turneringen i år også, og den var en god læringsarena
for
både spillere og trenere. To av de eldste spillerne våre fikk lov å delta
på laget til Alta g16, da de egentlig er g16 spillere. Dette gjorde klubben
for å gi spillerne en følelse av å spille et nivå høyere enn det de er vant
til.
Ferdighetsmessig har guttene blitt utrolig flinke, og de er en fantastisk
gjeng å trene. De er gode forbilder i klubben og de opptrer på kamper og
eller på en slik måte at samtlige spillere og foreldre kan være virkelig
stolte. De er et godt bilde på hva Handballgruppa har som visjon.

Jenter 14
Trener/Trenere: Toril Aamo og Martine Myrslett Bakke. Tonje Holm har
hjulpet til på to treninger.
Lagleder A: Toril Aamo
Lagleder B: Martine Myrslett Bakke
Oppmann: Jorunn Severinsen
Treningstid: Tirsdager kl. 18.30-20.30 og onsdager 18.00-20.00
Antall seriekamper: 20 kamper
Turneringer: Nyttårsturneringa, Altaturneringa og mulig ei turnering til på
våren.

Denne sesongen har vært mer utfordrende kamp messig pga. stor
overvekt av 2005-spillere og bare en 2004-spiller. Vi møter flere lag som i
realiteten er ett år eldre enn oss. Laget gjennomfører gode treninger og
har stort sett godt treningsoppmøte. Sportslig sett har vi hittil i sesongen
spilt 17 kamper hvor vi har vunnet tre kamper, spilt to uavgjorte kamper
og tapt 12 kamper. Vi har deltatt på Nyttårsturneringa hvor vi vant Csluttspillet og Altaturneringa hvor vi kom til kvartfinalen. I begge
turneringene meldte vi på et J13 lag. Martine og Toril har deltatt på
Trener 1 kurs og har deltatt på en samling på trenerskolen i Tromsø.
Det har vært nyttig å ha spillersamtale med hver enkelt spiller litt uti
sesongen, noe som vi tror har betydd at vi blir bedre kjent med hva hver
enkelt spiller ønsker for seg selv og laget.
Det er god kommunikasjon mellom trenere og oppmann, så dette har
fungert veldig bra. Det har vært veldig gøy å være trener for disse
jentene. Men det krever også mer og mer håndball-kompetanse. Det er
en sammen spleiset spillegruppe, som fungerer godt i lag og ikke minst
har det gøy på trening.
Dette laget har en flott foreldregruppe. De er flinke å møte opp på
foreldremøte, og på kamper. De er også med på bortekamper. Vi føler
god støtte i gruppa.
Oppmann har satt opp foreldre på dugnad og publisert dette på
facebook-gruppa hvor spillere har foreldre/foresatte representert. Dette
har fungert helt greit og uproblematisk.
Vi har ikke hatt konflikter mellom spillerne og Samarbeidet mellom styret
og oss har fungert bra.
Sosiale tiltak: Vi innledet sesongen med en hyttetur (inkludert
overnatting) for alle spillere og trenere/oppmann. Dette var meget
vellykket, og jentene ønsket flere slike turer.

Tanker om neste sesong?
I 2018/2019 startet vi sesongen med 16 spillere, men endte opp med 13
spillere. En av de som sluttet ga tilbakemelding om at hun sluttet pga.
svømmetrening på samme tidspunkt. Vi håper å beholde hele
spillergruppa og da søke dispensasjon for den ene 2004 spilleren, da
alle 2005 jentene tilhører j 14 kommende sesong også. Kanskje kommer
det opp noen fra j 12?
Vi som trenere ønsker fortsatt mer kunnskap for å kunne utvikle laget
videre, kursing event hospitering mottas med takk😉

4.

Sportslige resultater

Nordreisa satser på å spille og ha det gøy på banen og helst vinne.
Tabell oversikten så ligger vi godt under midten, men i den
oppbyggingsfasen vi er i nå, så er det et bra resultat.
J12: Ligger på 8 plass i tabellen. Det gjenstår 1 kamp. Det er totalt 9 lag i
serien.
G12: Ligger på 9 plass i tabellen. Det gjenstår 2 kamper. Det er totalt 10
lag i serien.
J14: Ligger på 10 plass i tabellen. Det gjenstår 3 kamper. Det er totalt 11
lag i serien.
G14: Ligger på 7 plass i tabellen. Det gjenstår 5 kamper. Det er totalt 10
lag i serien

6. Økonomi/ Administrativt
I år, som tidligere, har vi hatt avgifter som spillerne må betale:
Treningsavgifter, reiseutgifter og gruppekontingent til håndball.

Lag

Gruppekontingent
Håndball 2018

Treningsavgift reiseutgifter

10
år

Enkel 200/familie 300

800 kr

800 kr

1000 kr

1000 kr

1200 kr

1200 kr

1400 kr

Regnes ut ved
sesongstart

12
år
14
år
16
år

Enkel 200/familie 300
Enkel 200/familie 300
Enkel 200/familie 300

*merk: søsken moderasjon treningsavgift- Full pris på den eldste, ½ pris
på de andre.
All fakturering kommer fra minidrett. Dette systemet fungerer veldig bra.
Men i år har det vært en del rot, men dette skal være på plass snart. Det
oppfordres til å bruke support telefonen om det er noe en ikke får til med
betaling etc i minidrett.
Forbruket har vært mye større enn inntektene i 2018. Det er flere årsaker
til dette, (dommerutgifter, reiseutgifter, påmeldingsavgifter til region nord
er økt) noe det ikke var tatt høyde for i budsjettet 2018, men i hovedsak
har jobben rundt sponsor/inntektsbringende dugnader vært dårlig. Noe
leder tar det fulle ansvaret for.

Vi – styret og foreldrer må være kreative framover i forhold til å finne
dugnadsjobber og prøver å holde timelønna for våre dugnader høyest
mulig. Uten dugnader ville avgiften på hver enkelt spiller vært det doble.
Vil her nevne at basar, loddsalg, søppelplukking, og salg fra kantina ikke
blir nok. Vi ser at det er ikke nok med en basar, vi må ha flere alternative
dugnader.
Vi har brukt ca 70 000 på buss/overnatting og ca 50 000 til leie av hall
ved treninger, utgifter ved hjemme kamper inkl dommerutgifter ca kr
15 000, så det sier seg selv at vi må ha litt dugnad for å få ned
foreldrebetalingene. Utenom dette så har vi utgifter i forhold til daglig drift
og utstyr. Vil også gjøre alle oppmerksom på at vi i styret og oppkvinner
ikke mottar noen form for kompensasjoner. Det er kun trenere som motta
kompensasjon.
Håndball kan ikke sammenlignes med så mange andre aktiviteter i
forhold til kostnader. Vi er nødt til å trene innendørs, vi reiser på
vinterstider og vil reise tryggere med buss og utgifter øker utfra dette.
Men prisene for leie av hall reduseres framover og det er kommet
lovnader om at det skal være gratis hall leie fra 2021

7. Rapportering
Håndballgruppa deltar med leder i NIL hovedlagets styre og gitt
referat fra gruppas aktiviteter og økonomi, samt med representant i
arbeidsgruppe for Idrettsskolen. Videre deltar leder i regionmøter i
Tromsø.

8. Total/helhetsvurdering mot målsetninger
En av målsetningene har vært å rekruttere og utdanne flere
trenere og dommere og øke aktiviteten: Dette er noe vi har
kommet godt i gang med og denne oppgaven prioriteres videre.
Vi har fått til et samarbeid med Skjervøy på dommer siden. Ørjan
Henriksen er ansvarlig dommer kontakt for vår region og det er han
som holder kurs og sett dommere på terminlista. Til våren blir han

og holde barnedommer kurs (grunnkurs) fra alderen 14 år (13) og
til høsten, før sesong start så blir det kjørt dommer 1 kurs.
Trenerkursene blei ikke som først tenkt, men vi fikk avviklet
trenerkurs del 2 og del 1 er lovet til våren (mai) Vi må ha fullt fokus
på å få inn nye trenere og øke kompetansen på dem vi har. Vi er
totalt avhengige av at foreldre hiver seg rundt og hjelper barna våre
fram. Jeg vil gå så langt og si at 90% av foreldrene kan bli trenere,
dem må bare tørre.
En annen målsetning har vært økt rekruttering og aktivitet. Dette er
noe som kan sies å være oppnådd. Ca. 50 deltar på Idrettsskolen
sine håndballer treninger og vi har fått inn mange nye fine 9/10
åringer. Vi har også klart å rekruttere 12-16 åringer også.
Håndballgruppa valgte å ha håndballskolen i vinterferien, dette som
et innslag til rekrutering. Vi har løst og få til noe lignende, men ved
sesong start. Slik vi ser det var det så vellykket at vi ønsker å satse
på å få til dette årlig, men vi var ikke fornøyd med Rema 1000
prosjektet.
Sunn Idrettshall:
Styret, med kjøkken ansvarlig i spiss har jobbet for å endre utvalget
i kantina til sunn og smartere mat. Vi som klubb føler ansvar for å
ha fokus på trening og sundt kosthold. Vi jobber med at kantina
salget skal se godt ut, smake godt og være godt for kroppen. Dette
bidrar også til at det blir mindre dugnad for foreldrene med å
produsere på forhånd. Det meste lages og tilberedes der og da
med ferske råvarer. Vi har denne sesong hatt en del varm mat, og
det har vært populært. Andre klubber har begynt å kopiere oss. Vi
fortsetter å tenke «smart» for neste sesong skal vi også rullere inn
glutenfri/laktosefri matvarer.

Romjulsturneringa håndball:
I år har vi hatt turnering. Det var et vellykket arrangement og vi fikk
inn en del penger. Dette var Karianne Pedersen sin siste sesong så
vi må få en ny ansvarlig for dette arrangementet
Bortekamper:
Gutter/jenter 10: har hatt sitt seriespill i turneringshelger. Vi har
hatt et arrangement her for guttene og deltatt på Skjervøy med

jentene. I mars skal dem til Bardu/Storsteinnes. Dem har deltatt på
nissecupen og altaturneringen.
Gutter/jenter 12-14: har hatt flere reiser dette året. Det er nå en
gang slik at når vi bor i Nord Troms, så må vi reise langt. Narvik,
Lenvik, Harstad, Sørreisa, Bardu, Bardufoss, Storsteinnes,
Tromsø, Skjervøy. Dette har fungert bra og vi i styret vil ha fokus på
og bruke buss i framtiden også. Dette først og fremst for å skape
en tryggere reise og at alle kan reise i lag.
Hjemmekamper:
Det har vært «trått» med tilskuere i starten av sesongen, men dette
har tatt seg opp. De siste kampene vi har hatt så har det vært
masse liv på tribune. Dette gir så god følelse for oss alle i hallen og
for spiller gleden.
Vi har hatt litt problemer med å få foreldre til og stille opp, og dette
har gått utover dem som stille opp. Dette gjelder ikke alle lagene,
noen lag har fått til et godt foreldresamarbeid. Vi er totalt avhengig
av at foreldre/foresatte stille opp, så neste sesong blir det
endringer.

9. Turneringer
Nordreisa IL J14 har deltatt på Nyttårsturnering i Tromsø. Alle
serielagene dro til Alta - i litt andre klasseinndeling enn sesongens.
Resultatene har vært varierende, men utrolig lærerikt, gode
sportslige resultater i sin helhet. Noen spillere fikk også spille med
Alta G16.

11. Veien videre
Vi har et stort behov for å utdanne flere trenere og dommere,
spesielt voksne! Arbeidet med dette skal prioriteres kommende
sesong! Vi ser at lag som har voksne trener gjør det godt sportslig.

Vi vil også jobbe for å rekruttere flere spillere og få flere lag med i
det spillet vi synes er så gøy. Men for å ha lag i alle klasser
inndelinger, må foreldrene på banen og bli trenere. Uten trenere,
stopper håndballen. Håndballskolen i vinterferien ser vi på som et
godt rekruterings tiltak for de yngste.
Virkemidler for rekruttering vil være vennskapsturnering,
håndballskole, håndball uke på høsten, deltakelse på turneringer,
mye media omtale og samhold blant spillere og foresatte!
Omdømmebygging er et viktig satsingsområde for håndballgruppa!
Vi skal være stolt over å tilhøre Nordreisa kommune og Nordreisa
IL, og sponsorene våre skal være stolte over å koble navnet sitt til
Nordreisa il håndball! Dette er like viktig på -som utenfor banen, og
det gjelder voksne foresatte og supportere like mye som spillerne!
Fair-play! Hvordan vil vi bli oppfattet? Hvordan omtaler vi/og
snakker om dommere, motspillere, egne spillere, andre lagledere
osv? Tilrop fra tribunen, tilrop fra benken, tilrop til egne spillere?

Vi er stolt over at vi i fra Nordreisa IL Håndball er kjent for god
oppførsel på og utenfor banen.

Husk at vi har den flotteste ungdommen i bygda.
Det betyr mye for dem at de ser at voksne bryr seg!!!

Storslett 27/02-2019

Styret for NIL Håndball

Inghild Sivertsen
Marit N Rundhaug

Henie Dalsaune
Kari Wara

Marte Eikset
Nils Peder Birkelund

Ann Renate Wahlmann
Anita Wickstrøm

