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Styrets sammensetning 

• Webansvarlig: Rune Morthaug 
• Sportslig leder: Ellen Fjelstad 
• Økonomiansvarlig: Brede Drange Tronhus 
• Materialforvalter: Andreas Koksrud 
• Leder: Guro Dragsten 
• Sekretær: Styret har ingen sekretær (styreleder fungerer som sekretær) (på valg) 
• Nestleder: Styret har ingen nestleder (på valg) 
• Sponsoransvarlig/Dugnadsansvarlig: Styret har ingen sponsoransvarlig (på valg) 
• Valgkomité: Alle lagledere 

Årsmelding for sesongen 2020/21 skrives med bakgrunn i at håndballåret hvert år starter høsten og 
slutter ved påsketider, istedenfor å følge et vanlig kalenderår. Derfor blir en årsmelding en 
sammenfatning av 2 halve adskilte håndballsesonger med alle de usikre moment det måtte medføre, 
både budsjett- og planmessig.  

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det har blitt avholdt styremøter ca 2 hver mnd. Lagledere har vært invitert til enkelte møter. 

Aktivitet 

Dagens styre har eksistert i dagens form siden 2018, og vi har hatt mange spennende og produktive 
møter der vi har hatt særlig fokus på rekruttering, holde de eldste lagene motivert og gjøre ferdig 
beachbanen.  

2020 og starten på 2021 ble preget av covid-19 på mange måter. Det har vært, og det er fortsatt 
preget av mye usikkerhet og ekstra planlegging/informasjon, og dette har tatt mye av tiden vi skulle 
brukt til mer “normal” styreaktiviet.  

Med meget godt samarbeid med hovedstyret, har det har blitt lagt til rette for strenge og tydelige 
smittetiltak både i haller, og ut til lagene for at vi skulle klare å opprettholde noe av aktiviteten for 
barna.  

I store deler av desember ble situasjonen fulgt nøye med møter sammen med hovedstyre for å 
vurdere situasjonen, med nasjonale retningslinjer som ikke stoppet treninger og kamper, samtidig 
som vi så at det begynte å spre seg rundt i kommuner rundt oss.  

Tilslutt ble kamptilbud og i perioder også treningstilbud stoppet. Og dette har også vært en 
utfordrende prosess for klubben mht til at  vi ønsker at barna skal ha et tilbud. 

Vi har naturlig nok hatt mindre å gjøre med kamper, miniturnering, kioskinnkjøp osv., og har derfor 
også ønsket å bruke noe tid på å få ferdig beachbanen til sommeren. Dette bla planlegging av  
dommer bod med tak.  (videre skal det legges en plan for hvordan vi skal lage et enkelt system for 
både utleie og også bruk). 
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Informasjon fra de andre idrettene i Holeværingen  

Representant fra styret stiller i Hovedstyremøter ca hver tredje mnd.  

Hovedstyret 

Hovedstyret har Ecit til å føre regnskap for alle undergruppene. Hovedstyret har ønske om likest 
mulig drift der det er mulig, og har dermed hatt et ønske om at undergruppene skal få møtes i 
grupper med lik funksjon som eksempelvis sportslig utvalg og utvalg for Web.  

Holeværingens hovedstyre har avholdt jevnlige møter der alle idrettene er invitert. Håndball har 
vært representert, og noen av temaene som har gått igjen er:  

• Trenerkontraker og “cv” og også lønning av trenere som ikke er foreldre  
• Corona situasjon 
• Opplegg for å hjelpe de som ikke har økonomi til å være med på idrett  
• Opplegg for åpenhet for å melde i fra 
• Ny partner for kjøpe av utstyr til Holeværingen (unisport) 
• Idrettsanlegg på keliva for skigruppa 
• Utvidet tilbud for fotball på Svendsrud 
• Beachhåndballbanen – fangnett og dommerbord 
• Varslingsrutiner  
• Forholdet mellom sommer og vinter idrett – ikke alle idretter har like åpent syn på at man 

trener flere idretter – hvordan tilrettelegge for at treninger ikke kræsjer, og at man ikke 
legger cuper til perioder der andre idretter naturlig har sin periode 

Med utgangspunkt i Holeværingens filosofi, og uttalte målsetting om å være en klubb for 
breddeidrett og folkehelse, har dette vært temaer som har gått igjen i mange møter slik at vi 
opprettholder denne fokus. 
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Utfordringer/Viktige fokusområder på styremøter 

Medlemstall/medlemsbetaling 

Etter vi gikk over til Spond så ser vi en økning i registrerte medlemmer og kontingent og 
treningsavgift.  

Lønn/godtgjørelse til trenere 

For å beholde lag bla. de eldste spillerne har vi i 2019 innført lønn og reisegodtgjørelse (ihht statens 
satser) til trenere/lagledere på seriespillende lag. Målet er at dette vil være med å holde 
motivasjonen til de eldste lagene, og muligheten til å få trenere som evner å holde «tritt» med 
utvikling som ønskes/kreves i disse aldersklassene. For å sikre økonomisk forsvarlig drift i forhold til 
betaling nevnt over, ble spilleavgift i 2019 økt til 600,-  (fra 500,--) for spillere som spiller i 
minihåndball turneringer. 

Hovedstyret har retningslinjer for lønn og godtgjørelser av trenere som Håndballen følger.  

Det er også besluttet å lønne unge trenere som ikke er foreldretrenere etter lik sats i hele 
Holeværingen Idrett. Det skal også lages trenger kontrakter og CV. Dette for å løfte frem og få flere 
unge trenere til å være i klubben.  

Håndballåret 2020 

Sesongen 2020/2021 har ikke vært et optimalt håndball-år. Vi har nesten ikke spilt kamper, og vi har 
også stengt ned treninger i perioder.  
 

• Herrelaget har ikke trent eller spilt kamper i 2020, og dette kan også bety at vi kanskje ikke 
har herrelag i 2021 

• Jenter 06/07 har meldt overgang til HSK  
• Det er etablert nye lag blant de yngste, og flere av disse lagene har veldig mange spillere. 
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Medlemmer 
I 2020 er det er registrert 180 pillere + 27  trenere/lagledere. trenere, lagledere og noen gamle 
spillere  
Vi har følgende aktive lag: 

• 7 guttelag (7 i 2019) 
• 1 herrelag 
• 8 jentelag (7 i 2019) 
• 0 damelag (avviklet 2015/2016 grunnet for få aktive spillere). 

 
Gutter årskull (ekslkudert. trenere og lagledere per gruppe) - fødselsår: 

• 2004/2005: 6 registrerte medlemmer  
• 2008, 10 registrerte medlemmer  
• 2009, 11 registrerte medlemmer  
• 2010, 8 registrerte medlemmer  
• 2011: 6 registrerte medlemmer 
• 2012: 17 registrerte medlemmer 
• 2013: 7 registrerte medlemmer 

 
Herre  

• 7 registrerte medlemmer  (klarer vi lag til neste år)?) 
  

Jenter årskull (ekskludert. trenere og lagledere per gruppe) - fødselsår: 
• 2006/2007: 9 registrerte medlemmer overført til HSK 
• 2008, 14 registrerte medlemmer  
• 2009, 12 registrerte medlemmer  
• 2010: 18 registrerte medlemmer  
• 2011: 18 registrerte medlemmer  
• 2012: 10 registrerte medlemmer  
• 2013: 14 registrerte medlemmer 
• 2014: 14 registrerte medlemmer hvorav 2 er gutter 

 
Lagledere og trenere 
Lagledere  

• 15 registrerte medlemmer horav 2 stk er for 2 lag 
Trenere  

• 22 registrerte medlemmer  
  
 
I enkelte årsklasser har man slått sammen lag med vesentlig gode tilbakemeldinger.  
 
Essensielt for å få dette til er god deltakelse fra foreldregruppa.  Vår opplevelse er at utrolig mange 
foreldre bidrar på en flott måte for at vi skal kunne gi barna våre et best mulig aktivitetstilbud. All 
aktivitet innen håndballgruppa er tuftet på frivillighet, og jo flere som bidrar, jo mindre blir det å 
gjøre på den enkelte. Vi er også avhengig av tilbakemeldinger (både positivt og negativt) fra foreldre, 
lagledere og trenere for å hele tiden utvikle oss.  
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Medlemmer andre grupper: (ikke oppdatert) 
 
Til sammenlikning har de øvrige gruppene har følgende medlemsmasse (inkl. trenere og lagledere): 
• Fotball: 542 registrerte medlemmer 
• Langrenn: 121 registrerte medlemmer 
• Hopp: 10 registrerte medlemmer 
• Aerobic: 21 registrerte medlemmer 
• Golf: 16 registrerte medlemmer 
• Innebandy: 62 registrerte medlemmer 
• Idrettsskolen, 100 registrerte medlemmer 
 

Dugnader 

Ringeriksmaraton: Har alltid vært Hoveddugnaden, men i 2020 ble ikke RM gjennomført.  

Det planlegges RM (alternativt corona RM) også for 2021 (blir flyttet til september).  Da vi ikke har 
lykkes å få noen i dette vervet så gjennomfører leder i håndballen disse møtene og planleggingen 
sammen med RM og Ring. Bllad.  Dette er en dugnad som gir mye penger til Håndballgruppa 
generelt (80 000,-). I 2020 fikk Hovedstyret litt kompensasjon for disse tapte inntektene fra 
Idrettsforbundet.  

Utover dette har håndballgruppa igjen fått lov til å selge Statoil/Circle K kopper.  Her har man fått 
sponsing på koppene fra Holeværingen sentralt, og de lagene som har solgt koppene har fått 
beholde fortjenesten direkte til det enkelte lag. (fin hjelp til lagkassen).  

Dommere 

Holeværingen har hatt både dommeransvarlig og barnekampveilederansvarlig (fairplay).  
Holeværingen ar 3 unge dommere. Det har vært lite dommer aktivitet i 2020. Og dette vil bli fokus 
for neste sesong.  

Rekruttering 

Styret fortsetter arbeide for at vi skal ha lag på alle alderstrinn i aldersbestemt klasse.  

Med tanke på rekruttering har vi fortsatt med tidligere tiltak for å øke interessen og 
oppmerksomheten rundt håndball. For å rekruttere nye spillere blant de yngste barna ble det 
gjennomført en ny rekrutteringsdag i Kleivhallen ved sesongstart like etter høstferien. Vi fikk hjelp av 
tre jenter 14 år. Vi delte ut drikkeflasker og muffins med god corona merking i hallen.  Vi opplever 
dette som et positivt og bra tiltak for rekruttering.  
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Nytt rekrutteringsopplegg fra NIF som heter kast ballen der skolene blir involvert. Dette for å øke 
rekruttering i Håndballen. 

Vi opplever også fremsnakking av Håndballen, og nye håndballspillere har kommet til gjennom året 
(særlig på de yngre lagene)   

Fokus på kursing/seminarer/opplæring 

Styret har oppmuntret og tilrettelagt for trenerkurs og div. seminarer i regi av Norges 
Håndballforbund. Noe av dette har blitt noe amputert for sesongen 2020/2021. 

Frivillighet 

Det har vært færre turneringer og kamper og også færre dugnadstimer når vi har hatt 
hjemmekamper. Men det har krevet en del ekstra av trenere og lagledere som kanskje i år har lagt 
ned enda mer tid i planlegging og kommunikasjon ut i lagene.  

Økonomi: 

Økonomien i Håndballgruppa er god. resultatet for 2020 viser at vi har hatt noe mindre utgifter enn 
det som var budsjettert. Noe av dette skyldes at vi har hatt mindre kostnader til kioskinnkjøp, 
dommerbetalingen, kamp/turneringsavgifter.  

Kontingent: 

Kontingent/treningsavgift:  økning fra 2019 (fra 120 000 til 200 000,-) Økningen skyldes at vi bruker 
spond og flere har registrert seg som spillere.  

Kiosk 

Inntekter ned 134 000 til 60 000 ,- men også mindre kostnader for innkjøp.  

Utstyr: 

Det har vært noe oppgradering av nødvendig utstyr i haller (flere håndballer pga covid) Vi har brukt 
nesten 25 000,- (mot 90 000 i 20219). Har vært en del innkjøp til nye baller og sprit.  

Div: 

Styrets innstilling er at alle lag med unntak av førsteårslag må være representert i styret. 

Det vil bli prioritert arbeidet i forhold til hva Gutter 2003/2004 ønsker videre. Gutter 2005/06 og 07 
vil med stor sannsynlighet bli ett lag. Men dette blir en prioritet for styret og tilhørende trenere nå i 
nærmeste fremtid.  

Beach Håndballbanen står klar, og skal drives av Holeværingen håndball. 

Selv om styret har forståelse for lagledernes ønske om så langt det er mulig å unngå dugnader, er 
det viktig at alle er klar over at dette sammen med begrenset mulighet til å inngå sponsoravtaler gir 
styret svært få muligheter til å påvirke gruppens inntekter utover å regulere spilleravgiften.  



8 
 

Fremover ønsker vi å ha fokus på å få på plass et sportslig utvalg slik at vi kan ha enda større fokus på 
aktiviteter som knytter spillere tettere til håndballen. Dette kan være eventer som for eksempel natt 
cup, overnattinger i hallene (eller high five osv), felles turer med buss for å se på store kamper 
(landslaget), hvordan øke interessen for å se håndball i Kleivhallen (for å få flere på tribunen, øke 
inntekter i kiosk og inngangspenger) forbedringer av kioskvarer, fokus på rekruttering i de eldste 
lagene osv.  

Til slutt vil vi takke alle som står på hver dag for ungene våre og for at vi sammen skal være 
en klubb som ungene ønsker å være en del av langt opp i ungdomsårene.  

Og takk for tålmodighet i et ekstremt krevende år! 

Vi takker Hovedstyret for god hjelp og støtte, og for at hver av dere, hver dag står på for 
ungene og etterlever håndballens verdier:  

 

 
 

 

 

 

 


