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Nordreisa Idrettslag
Handballgruppa
Torsdag 3/3 2022 kl 18 På Taket Kafe.
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Årsmelding for håndballgruppa 2021
1.

Organisering

Styrets organisering og andre verv:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2.

Leder: Camilla Sørensen
Sportslig leder: Marit N Rundhaug og Aqqa Olsen
Materialforvalter: Aqqa Olsen og Kjartan Nygård
Kjøkkenansvarlig: Marthe Thorbjørnsen
Sponsoransvarlig: Mona Salamonsen
Sekretariat ansvarlig: Oppmenn
Hallvert: Oppmenn
Sekretær: Mona Salamonsen
Romjulsturnering:
Trener kontakt: Aqqa Olsen
Oppmannskontakt: Camilla Sørensen
Terminlisteansvarlig: Aqqa Olsen og Ingrid Bråstad Jenssen
Transport/reise: Marit Rundhaug
Medlemsansvarlig: Marius Flage
Økonomiansvarlig: Camilla Sørensen/Eivind Bergmo
Representant til Idrettsskolen: Marit N Rundhaug
Valgkomité:
Kasserer: Eivind Bergmo
Møter

Det er avholdt 6 styremøter, i tillegg har det vært jobbet parallelt med
flere saker slik som covid-19 håndtering, sponsorer og annet arbeid med
daglig drift.
Det er avholdt møter med oppmenn, miljøkontakter, foreldremøter,
trenere samt planleggingsmøter.
Håndballgruppa har pga Covid hverken hatt basar eller deltatt på pynting
av lokalene i forbindelse med Røde kors sitt arrangement «middag og
feiring av julaften» på Kirkebakken.
Sponsorarbeidet er i full gang, vi har det siste året kommet godt i gang
og arbeidet går bra.
Leder for håndballgruppa har også deltatt fast på styremøter i hovedlaget
Nordreisa IL og Sonemøter med Region Nord

3.

Medlemmer

Håndball har hatt en positiv utvikling i medlemsmassen, og forventer at
dette fortsetter dersom ikke Covid fremdeles vil gjøre seg gjeldende.
Vi har i dag 165 medlemmer, der 112 er registrert for 2021/2022sesongen. Av disse er 74 betalende, og dette må adresseres.

4.

Økonomi/ Administrativt

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

Lag

Gruppekontingent
Håndball 2022

Treningsavgift reiseutgifter

10 år

200

Kr 200

800 kr
Regnes ut ved
sesongstart

kr 400

1000 kr Regnes ut
ved sesongstart

Kr 400

1200 kr Regnes ut
ved sesongstart

Kr

Regnes ut ved
sesongstart

Kr

Regnes ut ved
sesongstart

12 år
14 år
16 år
Senior

200
200
200
200

All fakturering kommer fra minidrett. Dette systemet fungerer veldig bra.
Det oppfordres til å bruke supporttelefonen om det er noe en ikke får til
med betaling etc i minidrett.
Reisekostnader er foreløpig ikke fakturert for denne sesongen. Vi har
ikke hatt så mye utgifter pga covid-19, vi har fått flere sponsoravtaler og
vi har fått penger ifm tilskudd ifm Covid.
Vi – styret og foreldre - må være kreative framover i forhold til å finne
dugnadsjobber. Uten dugnader ville avgiften på hver enkelt spiller vært
det doble. Vi vil her nevne at basar, loddsalg (styret er inne på tanken om
å avvikle et større lotteri), søppelplukking og salg fra kantina ikke blir
nok. Vi må muligens ha 2 basarer hver sesong.
Vi har brukt midler på buss/overnatting, og halleie ved treninger er frafalt
for alle under 16 år. Utgifter ved hjemmekamper inkl dommerutgifter ca
kr 20 000, så vi må ha litt inntekter for å få ned foreldrebetalingene.
Utenom dette så har vi utgifter i forhold til daglig drift og utstyr. Styret og
oppmenn mottar ingen form for kompensasjoner. Det er kun trenere som
motta kompensasjon dersom de søker til klubben.
Håndball kan ikke sammenlignes med så mange andre aktiviteter i
forhold til kostnader. Vi reiser på vinterstider, ønsker å reise tryggere
med buss, og utgifter øker utfra dette. SNN bidrar med kr 30 000,- pr år i
reisetilskudd i 3 år.

5.

Rapportering

Håndballgruppa deltar med leder i NIL hovedlagets styre, og har der gitt
referat fra gruppas aktiviteter og økonomi, og vi har også representant i
arbeidsgruppe for Idrettsskolen. Videre deltar leder i regionmøter i
Tromsø.

6.

Seriespill/lagspill

Nordreisa har hatt 9 lag med i seriespill sesongen 2021/2022.
Mix 10 (ikke seriespill)
Gutter 12
Jenter 12
Jenter 12-2
Jenter 14
Jenter 14-2
Jenter 16
Menn Sr
Para-lag: Pga covid-19 valgte vi og ikke starte opp denne sesongen
fordi spillerne der er i risikogruppen, og vi hadde ikke kapasitet til det
smitteregimet som vi måtte ha hatt. Vi håper at vi får noe til fra 2022.
7.

Trening

G/J 10: Hver mandag 1 time
Trenere: Marte Roarsen og Adeline Hansen
Oppmann: Sandra Halvorsen
Miljøkontakter: Tone Hansen og Lisa Hansen
G12: Tirsdager 1 time og fredag 1 time
Trener: Marte Eikset
Oppmann: Johanne Ytterstad
Miljøkontakt: Stein Arne Rånes
3 kamper i 2021
J12: tirsdager og torsdager 1,5 timer
Trenere: Ingrid Bråstad Nilssen, Marita Gustavsen og Emma
Soleng Thomassen
Oppmann:
Cecilie Jørgensen
Miljøkontakter: Lisa Hansen og Maria Elveskog Hansen
8 kamper i 2021
J14: Mandager og onsdager, 1,5 timer x2
Trenere: Aqqa Olsen, Atle Persson, Karolina Wara og Anny
Wahlmann
Oppmann: Lena Bergmo
Miljøkontakter: Lisa Hansen
8 kamper i 2021, fordelt på 2 lag
J16: Tirsdager og torsdager 2 timer og 1,5 time
Trenere: Marte Eikset og Per Erik Ørstad
Oppmann: Renate Karlsen
Miljøkontakter: Ann Renathe Wahlmann

Menn Senior, Onsdag, fredag og søndag 1,5, 2 og 2 timer
Trener Bjørn Egil Sareussen
Oppmann Hanne Fjellstad
Lagleder Kjartan Nygård
2 kamper i 2021

Bortekamper og hjemmekamper:
Det har vært et spesielt år, der korona epidemien har påvirket hele
sesongen. Lagene våre gjorde det bra og vi startet opp med ny giv, men
fikk igjen en ufrivillig pause nå i vinter.

9. Turneringer
Ingen turneringer gjennomført pga Covid
10. Sportslige resultater
I egen klubb, under pandemien – så har det vært god utvikling på
spillerne. Trenerne har vært gode motivatorer og gjort treningene
spennende, og utviklende. Spillerne har hatt godt oppmøte på treningene
og har klart seg veldig bra- selv om det er kamper mot andre klubber
som trigger.

12. Total/helhetsvurdering mot målsetninger
Målsetningene har vært å rekruttere og utdanne flere trenere og
dommere og øke aktiviteten:
Det har ikke vært mulig å gjennomføre trenerkurs/dommerkurs fysisk i
hallen. Vi har prøvd og nå ut til trenere, dommere og rekruttere inn i
disse gruppene, men det har vært veldig vanskelig siden man ikke kan
møtes fysisk. Det må være stort fokus på dette framover. Fra høsten av,
så har vi 5 dommere i egen klubb og dette gir forhåpentligvis noen færre
utgifter for oss som klubb. Vi ønsker å videreutdanne disse slik at de kan
dømme på høyrere nivå og aldersgrupper.

Det har vært en vanskelig og krevende sesong for oss alle. Vi har hatt
fokus på og ha aktivitet i egen hall utfra FHI, Norges håndballforbund og
de lokale retningslinjene. Vi mener at vi som klubb har klart dette bra. Vi
har og vært flinke og følge de nasjonale retningslinjer for trening i hall.

En annen målsetning har vært økt rekruttering av frivillige:
Rekruttering av voksne har vært vanskelig da foreldrene ikke har hatt
«lov» til å tilbringe tid i hallen. Dette har gjort det vanskelig for oss i styret
– oppmenn og miljøkontakter og nå ut til den enkelte.
13. Sunn Idrettshall:
Styret, med kjøkkenansvarlig 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 inngått avtale med Taket kafe om levering av varm mat, og det
har vært populært. Vi får mye skryt og god omtale fra andre klubber om
at de liker å komme til Nordreisa.

14. Romjulsturneringa håndball:
Romjulsturneringen i år blei ikke avholdt pga covid-19
15. 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 trenere gjør det godt sportslig. Trener – og
dommerkurs kan gjennomføres på nett og vi kan ha den fysiske delen i
etterkant.
Vi vil også jobbe for å rekruttere flere spillere og få flere lag med i det
spillet vi synes er så gøy. For å ha lag i alle klasseinndelinger, må
foreldrene på banen og bidra – som, trenere, oppmenn, miljøkontakter,
styrearbeid og andre verv. Uten deltagelse fra de voksne (frivillige)
stopper håndballen.

Vi i styret har sett mye på dagens organisering og vi har endret litt på
strukturen. Vi ser at vi må ha flere inn i styret sånn at de forskjellige
arbeidsområdene blir fordelt og at alle har litt ansvar. Vi har også sett på
at hvert ansvarsområde i styret står fritt til å ha sin arbeidsgruppe, da
dette kan være med på å skape et eierskap for langt flere, og vi vil i
fellesskap gjøre klubben til en bra plass og være på. Vi har også fått
sponset support jakker til styre, trenere, dommere og andre aktører fra
Ymber og Ishavskraft. Viktig at de blir brukt.
Håndballskolen ser vi på som et godt rekrutteringstiltak for de yngste og
vil gjerne få til dette ved sesongstart.
Virkemidler for rekruttering kan være vennskapsturnering og
Håndballskole? Håndballuke - «kickoff» på høsten, deltagelse i gymtimer
på skolen, deltakelse på turneringer, mye mediaomtale og samhold blant
spillere og foresatte!
Omdømmebygging er et viktig satsingsområde for håndballgruppa! Vi
skal være stolt over å tilhøre 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 som klubb er stolt over at vi i fra Nordreisa IL Håndball er kjent
for god oppførsel på og utenfor banen. Dette er fordi vi gjør et godt
arbeid med å gjøre klubben til en god plass å være medlem i!
Husk at vi har den flotteste ungdommen i bygda. Det betyr mye for
dem, at de ser at vi voksne engasjerer seg!
Sak 7: Fastsetting av kontingent:
Styret legger inn forslag om å avslutte ordningen medlemskontingent for
familie håndball. Dette på bakgrunn av at vi er den eneste i NIL som
enda har den ordningen og det lager problemer i forhold til fakturering.

Sak 8: Regnskap – eget vedlegg
Sak 9: Budsjett 2022 – eget vedlegg
Sak 10: Valg av representanter til regiontinget håndball: Styret ønsker at
sportslig ansvarlig og 1 fra trenerteamet deltar
Sak 11: Valg av styre:
Styremedlem: Camilla Sørensen på valg 2023
Styremedlem: Aqqa Olsen 2022
Styremedlem: Marthe Thorbjørnsen på valg 2023
Styremedlem: Marit N Rundhaug, på valg, tar ikke gjenvalg
Styremedlem: Mona Salamonsen, på valg 2 år
Styremedlem: Kristian Strøm, på valg 2023
Styremedlem: Kjartan Nygård på valg 2024
Styremedlem vara:
Representant til Idrettsrådet
Representant Idrettsskolen

Sak 12: Valg av valgkomité:
Det er ikke kommet inn forslag til valgkomite, styret ber om at det finnes
innen 1 mai.

Sak 13: Innkommende saker: Styret har ikke fått noen saker.

NIL Håndball har hatt et velfungerende styre i 2021, og vi gleder oss til
fortsettelsen på sesongen!

Storslett 3.3.2022
Styret for NIL Håndball

Camilla Sørensen
Mona Salamonsen
Marit N Rundhaug
Aqqa Olsen
Marte Thorbjørnsen
Kristian Strøm
Kjartan Nygård

