
Håndball 
 
Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL er i underkant av 450 spillere/medlemmer fordelt på 20 grupper med 52 
lag påmeldt seriespill. De yngste gruppene, 7- og 8-åringene deltar i Loppetassen og Minihåndball. 
Klubben har aktive spillere fra 7 års alderen til veteranklassen, og har et breddetilbud som fanger opp de 
aller fleste som ønsker å spille håndball. Det å være «best med de yngre» setter store krav til lagenes 
støtteapparat, trenere og oppmenn, og det jobbes godt i de yngre aldersbestemte klassene. 
 
ØHIL har, som andre klubber, en utfordring i å sikre kontinuitet og tilvekst av spillere i guttehåndballen. Det 
er derfor gledelig å oppleve at vi har flere store kull på guttesiden, som jobber godt med langsiktige planer. 
 
Tilveksten på jentesiden er stabil og solid, og det er hele 12 spillende lag i alderen 9 til 13 år. Det er stor og 
god aktivitet i de yngre jentelagene med en rekke fine individuelle prestasjoner så vel som gode 
laginnsatser i serie- og cupspill. 
 
For håndballgruppa er arbeidet med å legge til rette forholdene for at de unge skal drive med flere idretter 
så lenge som mulig helt sentralt. Det å dele sesong med andre idretter betyr at man både må gi og ta – her 
er en åpen dialog helt avgjørende. All erfaring viser at allsidige utøvere gir de beste resultatene. 
 
Dette er utviklingen i antall lag i håndballgruppen: 
 
 

 
 
I sesongen 2019/2020 har vi hatt 20 lag med deltakelse i 52 serier. 
 
 
 
   



Håndballgruppen ledes av følgende kollegium: 
 
 

Leder Harald Joa Sportssjef Tobias Borthen 
Økonomiansvarlig Anette Rekanes Arrangementsansvarlig Odd Vegge 
Dommerkontakt senior Øyvor Marton Dommerkontakt junior Lise Svendheim 
Pådriver, kommunikasjon, cup, rekruttering 
Hanne Wengaard 

Materialansvarlig Marit Øgaard 

 
Ledergruppen har i løpet av 2019 blitt fornyet: Annette Rekanes avløser Erik Borthen som 
økonomiansvarlig, Odd Vegge har kommet inn som arrangementsansvarlig for Hans Jacob Kunz Brun, 
Marit Øgaard er på plass som materialansvarlig for Jørgen Lyche og Tobias Borthen har overtatt ansvaret 
for det sportslige etter Stein Andreassen. Vi er de utgående ressursene en stor takk skyldig for en flott 
innsats over flere år, og ikke minst for god opplæring og støtte til våre nye ressurspersoner. 
 
 
Håndballstyret i 2019: 

 
Leder Harald Joa Sportslig leder Stein Andreassen 
Økonomiansvarlig Erik Borthen Styremedlem Hans Jacob Kunz Brun 

 
Noen av årets høydepunkter: 
 
Sportslig plan 
 

Sportslig plan ble revidert i november 2019. Sportslig plan er definert og vil bli tilpasset klubbens 
overordnede mal. Sportslig utvalg har også utarbeidet en plan for å ivareta bredde og topp på en bedre 
måte, samtidig som dette vil bidra til å holde på spillere og lag lengre. Rekruttjentene, et samarbeid på tvers 
av de tre eldste årgangene, er videreført. Det er dedikerte treningsdager og ekstra påmeldte lag for denne 
gruppen. Her har de spillerne som ønsker det mulighet til å trene mer, det er blitt bedre treninger, det er et 
bedre samarbeid mellom trenerne, og den samlede kompetansen til trenerne kommer ut til flere spillere. Det 
er en rød tråd i forhold til hva det trenes på, slik at spillerne kan føle seg trygge og oppleve kjente øvelser, 
når det er andre trenere og andre årganger det trenes med. 

I sesongen 19/20 deltok rekruttjentene våre i kvalifisering til Bring-serien. Jentene kom seg videre til 2. 
kvalifiseringsrunde, men dessverre ble det ikke videre avansement. Også neste sesong ønsker vi å 
kvalifisere lag til deltakelse i Bring-serien, denne gangen med et samarbeid mellom J2004 og J2003. 

Det er ansatt Sportssjef i 100% stilling for å ivareta og forbedre det sportslige tilbudet i ØHIL Håndball. 

I sesongen 2020/21 jobber vi for å få arrangert et Håndballakademi for barn i alderen 12-14 år. Mye er på 
plass allerede og vi har stor tro på prosjektet. 

Vi ønsker å arrangere håndballskole(r) i skoleferiene. Dette arbeidet er så vidt i gang. 

Det er et ønske fra både ledergruppa og lagene med en større «satsning» på målvakter. Vi har derfor ansatt 
Haslum-målvakten Thomas Langerud som egen trenerressurs for målvaktene, og han er godt i gang. 

Vi har en målvakt representert på NHF Region øst sitt målvaktprosjekt og samme spiller er også tatt ut til 
bruttotroppen til Bylagsturneringen, dette er noe av det største du kan oppleve som 15-16-åring. 

 

Hjertestarterkurs: 
 

For å sikre at alle lag/grupper har en eller flere som har kompetanse innen hjerte/ lungeredning, samt 
kompetanse i bruk av hjertestarteren som er plassert i Hoslehallen, gjennomføres det jevnlig kurs.  
 
 
Websidene og sosiale medier: 
 



Håndballgruppas nettsider er innholdsrike og velfungerende, her finner man all informasjon som trengs, og 
det er lagt til rette for individuell anvendelse på lagsnivå, noe stadig flere grupper benytter seg av. 
 
Vår facebook-side har flere enn 600 «likere» og er en god kanal for å skape begeistring om idretten vår. 
Det er en egen facebook-side for kommunikasjon til og mellom trenere og oppmenn, det er en viktig 
kanal, som over tid har erstattet mange e-postforsendelser. Våre dommerkontakter bruker en egen 
facebookside i dialogen med dommere og barnekampledere.  
 
En rekke lag har lukkede facebooksider som brukes til kommunikasjon mellom spillere og 
støtteapparatet. I tillegg har stadig flere lag egen lagside på Instagram, med ett økende antall følgere.   
 
Trenerutdanning 
 

Arbeidet med kvalifisering av trenere, oppmenn og lagledere er prioritert, og klubben dekker kostnadene for 
de som ønsker å delta på kurs. Vi har hatt mange ivrige trener på kurs denne sesongen. Alt fra unge 
kommende spirer som har hatt gleden av å trene allidretten, til trener-1 og trener-2.  

Trener-2 er høyeste nivå for trenerutdanning på regionalt plan, men vi har også en trener som har tatt 
høyere utdanning – på trener-3 (høyskolestatus). 
 

Dommerutdanning 
 

Håndballgruppen er i vekst og dette vil medføre behov for flere dommere. Dommerkvoten vil også vokse 
med antall påmeldte lag i serien. Utdanning av dommere er en prioritert oppgave. I samarbeid med regionen 
arrangerer vi kurs for å utdanne flere dommere/barnekampledere. Klubben dekker kostnadene for de som 
ønsker å delta på kurs. 
 

I 2019 var det 8 barnekampledere som tok trinn I-kurs. De er dermed kvalifisert til å stille på dommerkvote 
og å dømme kamper tom. 13-årsklassen. 
 

Dommer-modulen i NHFs utviklingstilbud «klubbhuset» ble gjennomført i februar 2019. 
 
Arrangement 
 

Det er et generelt høyt aktivitetsnivå i seriespill så vel som tilleggs-serier. Det er arrangement de fleste 
helger: stadig hyppigere på lørdager og så å si hver søndag, i tillegg spilles det kamper på ukedager. Flere 
lag har arrangert egne samlinger i Hoslehallen, for å få litt variasjon – både i treningsform, øvelser og for å 
fokusere på det sosiale. 
 
Håndballens dag  
 

Håndballens dag er en institusjon og årets høydepunkt for store og små håndballhjerter. I år ble 
arrangementet gjennomført på tradisjonelt vis den 23. mars med en forrykende håndballfest for store og 
små utøvere. Håndballens dag arrangeres på dugnad av de eldste lagene i klubben, og spillere stiller som 
dommere, lagledere og kioskvakter. Overskuddet deles mellom de som tar ansvar for arrangementet. 
 
Turneringer i inn- og utland 
 

I arbeidet med å etablere gode relasjoner på tvers av lagene står deltagelse på en og samme turnering 
sentralt. Flere lag deltar på dagsturneringer i nærheten. Loppetassen og Minihåndball er tilbudet for de 
yngste lagene. Ettersom lagene blir eldre, blir reisene lenger, og turneringer i utlandet er attraktive tilbud.  
 
Hoslehallen 
 

Hoslehallen er håndballens naturlige samlingssted, og håndballgruppen er ansvarlig for drift av hallen. Dette 
gir oss privilegier og handlefrihet når det gjelder utnyttelse av anlegget.  
 



Salg av billetter og kioskvarer er en meget viktig inntektskilde for håndballgruppa. En stor del av denne 
inntekten brukes til å dekke dommerutgifter. Regnskapet for 2019 viser til et solid resultat, og vi retter en stor 
takk til alle foreldre og barn som har bidratt til dette.  
 
Vi ser at det fort blir rotete i ballrommet, dette er et gjentagende problem og vi oppfordrer spesielt trenere og 
spillere til å ta et ansvar for å holde rommet ryddig. Da slipper vi at ting blir borte og ødelagt.  
 
Som leietager av Hoslehallen opplever vi gode relasjoner til hallens eier, Bærum kommune, og vi blir alltid 
hørt og får god hjelp når vi trenger det. Vi gleder oss til å ta ansvaret for ny hall på Eikeli når den blir klar. 
 
I år har hallen fått ØHIL-farger og logo i gulvet i begge målfelt, banen er tilrettelagt for kortbanehåndball og det 
er montert nye rekkverk ved tribunen. 

 
Foreldrevettregler 
 

I Hoslehallen henger en stor plakat med «ØHIL sine foreldrevettregler» bak sekretariatet. Dette er blitt tatt 
veldig godt imot av foreldre, eksterne dommere og trenere. «Vi blir lagt merke til!» dette inngår i 
holdningsarbeidet ØHIL kontinuerlig jobber med. 
 
Fornyelse av ledergruppen 
 

Stadige endringer i alderssammensetning på lagsnivå gjør at arbeidet med å rekruttere nye krefter til 
ledergruppen må ha kontinuerlig fokus. Dette er avgjørende for å sikre kontinuitet samt videreføring av 
kompetanse og erfaring. Det har vært gjort en jobb i 2019 med å få på plass nye ledere og i 2020 er mange 
roller erstattet med nye folk. 

 

Materialforvaltning 

Holde orden på drakter og medisinsk utstyr er viktig for å ivareta sikkerhet og beredskap til lagene og alle 
som ferdes i hallen. Hjertestarter skal alltid ha batterier og være tilgjengelig. Isposer og tape skal alltid ligge 
tilgjengelig i hallen. Samarbeid med øvrig ledelse for bestilling av utstyr via samarbeidspartnere og 
leverandører. 
 

Økonomi 
 

Håndballgruppen er drevet etter sunne økonomiske prinsipper. Vi ligger «midt på treet» når det gjelder 
nivå på treningsavgifter, og har god kontroll på kostnadssiden. 

Det positive driftsresultatet for 2019 ser ut til å havne på rundt kr 400 000, og vi har en solid 
egenkapitalsituasjon. Det endelige resultatet er beheftet med en viss usikkert, da beløpet for 
treningsavgifter baserer seg på det som er utfakturert og ikke hva som faktisk blir innbetalt. 
Erfaringsmessig blir det flere korreksjoner grunnet spillere som får fritak og spillere som har sluttet. 

Veldig bra inntektsøkning i form av billettinntekter og kiosksalg er største årsak til overskuddet. Men også 
høyere beløp utfakturerte treningsavgifter enn budsjettert, høyere tilskudd og reduserte lønnsutgifter er 
blant hovedårsakene til resultatet. 
 
Forholdet til andre idretter 
 

Arbeidet med å unngå kollisjoner og konflikter som fører til at utøvere må velge mellom idretter i for ung alder 
må fortsatt videreføres. Her har klubben fremdeles en vei å gå. Vi utfordres stadig av fotballen som ønsker å 
starte tidligere og tidligere for hvert år. Håndballens syn på saken er at den nylige reviderte Idrettskolen er den 
beste arenaen for de yngste og dette virker også å bli IU (Idrettsutvalget) sin innstilling til Hovedstyret. 

Håndballgruppa hegner om allidretten og idrettsskolen og bidrar etter beste evne med gode økter for 
klubbens yngste utøvere.  
 
Kapasitetsproblemet – Hoslehallen 
 



Håndballen har de siste årene hatt en fin økning i antall aktive idrettsutøvere. Som en breddeklubb har vi 
barn fra følgende barneskoler: Hosle, Eikeli, Bekkestua, Grav, Steinerskolen og Jar. I dag benytter 
håndballen primært Hoslehallen som hall for ØHIL sine håndballspillere. Begrenset tilgang til treningstid i 
hall er største hinder i forhold til fortsatt vekst i antall lag og utøvere. Kapasitetsmessig er vi forbi den 
grensen for hva som oppfattes som forsvarlig minste treningstid for en rekke lag. 
 

Det er en glede å registrere at det vil bli bygget en flerbrukshall i forbindelse med utvidelsen av Eikeli 
Videregående Skole. Entreprenør (PEAB) er valgt, og daglig leder Sverre Nordby har hatt et innledende 
møte med dem. Arbeidet starter opp så tidlig som mulig våren 2020, og entreprenøren er veldig trygg på at 
bygget skal stå klart til skolestart/sesongstart 2021. Tegningene er forandret fra de første utkastene, men 
det blir et flott anlegg. Full håndballflate med garderober, tribuner, lager for utstyr både inne og ute, samt 
treningsrom. Det er ikke klart hva gjelder sambruk med kantine, treningsrom, lager og tilsynsansvar, men 
her vil daglig leder innta en aktiv rolle. 
 
Dommere 
 

Alle påmeldte lag fra 12-årsklassen og oppover teller på dommerkvoten. Vi har imidlertid en mulighet til å 
redusere kvoten ved å dømme alle hjemmekamper for en eller flere av klassene J12 og G12. Vi har 
foreløpig valgt å ikke dømme 12-årsklassen selv. I sesongen 2019/2020 har vi 11 kvotedommere. 8 av disse 
er nyutdannede og stiller som kvotedommere for ØHIL for første gang. 
 

Regionen setter ikke opp dommere for hjemmekamper opp til og med 11-årsklassen. Det er klubbens ansvar 
å dømme disse kampene. Vi har mange påmeldte lag i de yngre klassene og det blir dermed mange kamper 
som skal dømmes. Kampene blir dømt av barnekampledere og de yngre dommerne. 
 

Vi har en egen Facebook-gruppe for å ha en lettvint måte å dele informasjon med håndballdommere og 
barnekampledere. Alle dommerne, barnekampledere og mange foreldre til barnekampledere er medlemmer i 
gruppen (https://www.facebook.com/groups/ohil.handballdommere/). 
 
Representasjon og deltakelse på forbundsnivå 
ØHIL håndball deltar regelmessig på Tingene til NHF Region Øst.  
 

På Håndballtinget 2019 (håndballens øverste organ) deltok Harald Joa som representant for NHF Region 
øst. Klubbens trener Janne Tuven var tilstede på tinget som observatør, og har nå stilling som daglig leder 
for NHF Region øst. 
 

Harald Joa er leder for valgkomitéen til NHF Region Øst, som har neste ting i mai 2020.. 
 
 

 
Hosle, 23.2.2020, Harald Joa, leder ØHIL håndball 
 
 


