Håndballens årsmelding 2021

Årsmelding for ØHIL Håndball – 2021
Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL er rett i underkant av 500 spillere/medlemmer fordelt på
22 lag med over 60 lag påmeldt i ulike seriespill. De yngste gruppene, 7- og 8-åringene deltar
i loppetassen og minirunder. Håndballgruppa har aktive spillere fra 7-årsklassen til veteran
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 tidligere, som andre klubber, hatt en utfordring med å sikre kontinuitet og tilvekst
av spillere i guttehåndballen. De siste årene virker det likevel som om denne trenden har
snudd og at vi klarer å starte opp, men også beholde store kull på guttesiden som jobber
godt med langsiktige planer. Tilveksten på jentesiden er som vanlig stabil og god. På første
trening med oppstartsårgangen 2013 møtte det opp nærmere 40 ivrige jenter.
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.
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I sesongen 2020/2021 har vi hatt 22 grupper påmeldt med over 60 lag til sammen i ulike
serier.
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Håndballgruppens ledelse
Verv

Innehaver

Leder

Harald Joa

Økonomiansvarlig

Annette Rekanes

Sportssjef

Tobias Borthen

Arrangementsansvarlig

Odd Vegge

Dommerkontakt senior

Øyvor Marton

Dommerkontakt junior

Lise Svendheim

Materialansvarlig

Marit Øgaard

Ledergruppen fikk i 2019 tilsig av nye engasjerte og flotte frivillige sjeler. Dette har fungert
godt i 2020, men vi er stadig på jakt etter fler som kan ta over for de som føler de sitter på
«overtid».

Håndballgruppens styre
Verv

Innehaver

Leder

Harald Joa

Økonomiansvarlig

Annette Rekanes

Styremedlem

Erik Borthen

Sesongen 2020/2021
Rett i etterkant av håndballens årsmøte i mars 2020 stengte Norge, i likhet med resten av
verden, ned. Det som skulle bli et rekordår for ØHIL Håndball i aktivitetsnivå ble brått snudd
på hodet. Mye var usikkert for et år siden.
Etter hvert som idretten sammen med resten av landet sakte begynte å åpne opp vokste det
en optimisme for høsten og ny sesong. Rekordstor påmelding til seriespill, tilsig av flere
spillere og masse idrettsglede var å se i Hoslehallen. Hverdag og helg, morgen til kveld. Det
nylig oppstartede herrelaget kunne telle 20 mann og var klare for ferden oppover i
divisjonene. Likevel ble gleden kortvarig. Etter noen «normale» serierunder for de under 20
år stengte igjen idretten ned.
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Det er i dette avsnittet håndballgruppa vanligvis gjør rede for høydepunktene i
årsmeldingen. Selv om flere av planene ble skrinlagt som en konsekvens av den fremdeles
pågående pandemien har det også i 2020 vært ting vi er stolte av.
Covid-19
Pandemien kom som et slag i ansiktet på oss alle. For oss som jobber i idretten, frivillige og
ansatte er det idrettsgleden og aktivitet som driver oss. Håndballgruppa var bekymret for
hvordan vi som gruppe vil håndtere alle nedstengningene og restriksjonene.
Det er ikke til å legge skjul på at håndballen er den idretten i klubben som har kommet
dårligst ut ved innføringer av tiltak fra både nasjonale og lokale myndigheter. Håndball
spilles best inne og nedstengninger av innendørs anlegg fratar oss denne muligheten.
Sportssjef, Tobias, skrev før jul en førjulshilsen der han skrøt av innsatsen til alle trenere,
oppmenn, utøvere, foreldre, frivillige og ansatte. Det står vi fortsatt ved! Det har vært helt
fantastisk å være vitne til hvor ekstremt mange timer som er blitt lagt ned til å planlegge og
gjennomføre aktiviteter for utøverne våre. Ute og inne, med én og to meters avstand, med
og uten ball, i snø, sol og regn. Denne innsatsen kan rett og slett ikke applauderes nok. For i
en tid der alle har vært redde for store frafall i idretten, har ØHIL Håndball hatt en vekst på
over 90 medlemmer med en prosentvis vekst på om lag 20% siden forrige sesong. Dette
viser at det har blitt gjort en vanvittig god jobb med å sikre våre utøvere et godt aktivitetsog ikke minst inkluderingstilbud.
Hva denne pandemien på sikt vil føre til for håndballgruppa er fremdeles usikkert. Vi frykter
fremdeles mørke tall. Spesielt frykter vi å se hva de inngripende tiltakene har ført til for barn
og unges mentale helse. Likevel håper og tror vi at aktivitetstilbudet vi i håndballen har hatt
og gir er med på å normalisere en ellers unormal hverdag for mange.
Sportslig
Selv om aktivitetstilbudet ble noe helt annet enn det vi hadde sett for oss er det gledelig å se
en stadig utvikling hos våre grupper. Alle lag har trent godt gjennom perioden og venter nå
bare på endelig å få starte opp med kampaktivitet igjen.
Det ble på nyåret 2020 signert en samarbeidsavtale mellom Haslum HK og ØHIL Håndball.
Selv om flere av godbitene i denne avtalen har falt bort som en konsekvens av pandemien
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anser vi samarbeidet som svært fruktbart. Det å ha en storklubb å lene seg på er nyttig og
har vært til stor hjelp.
Haslum HK har denne sesongen arrangert håndballakademi for våre barn født i 2009, 2008
og 2007. Interessen hos guttelagene våre var ikke slik vi ønsket, men Haslum har strukket
seg langt for å legge til rette for gode løsninger for de ivrigste gutta. Jentene har hatt sitt
eget akademi som har blitt holdt i Hoslehallen fra kl. 15-16 på onsdager.
Vi har hatt kurs i skadeforebyggende trening i regi av Haslum HK og Gnist. Dette var svært
givende og er et kurs vi ønsker å opprettholde med obligatorisk deltakelse fra lagene våre.
Oppmøtet i 2020 var dessverre skuffende, men de som møtte opp var svært fornøyde.
Dialogen med Hosletoppen er ekstremt viktig. Denne sesongen har vi kommet noe lenger,
men ønsker et enda tettere samarbeid, noe det vil bli jobbet mot i 2021.
Keeperressurs Thomas Langerud har gjort en god jobb i utviklingen av de eldste målvaktene
våre. Vi så likevel et behov for en ressurs som kunne bistå i keeperutviklingen hos de yngre
og har ansatt en av våre egne målvakter til denne jobben. Foreløpig er det kun J2008 som
har fått glede av dette, og de er godt fornøyde.
Forholdet til de andre idrettene
Med en ansatt på klubbhuset oppleves det som mye lettere å samarbeide på tvers av
idrettene. Dette har ført til færre kollisjoner, men vi ser at det enda er et stykke å gå for å
unngå misnøye hos foresatt og trenere. Dette jobbes med daglig!
Kapasitetsproblemet
Det nærmer seg frist for søknad av treningstider. I den forbindelsen er det utredet hva som
faktisk er anbefalt treningsmengde fordelt på alder og spillergrupper. I redegjørelsen som vil
bli sendt til Bærum Kommune legges det frem hva NIF og NHF gjennom utviklingstrappa
anser som et minimum når det gjelder treningsmengde, sett opp imot våre grupper.
Regnestykket for ØHIL Håndball går på ingen måte opp med et underskudd på 177% av det
som anses som et minimum av halltid.
Mye av denne problematikken kan bli løst ved en tildeling av all tid i den nye Eikelihallen
som etter flere forskyvninger nå med 80% sannsynlighet (PEAB) står klar 1. oktober 2021.
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Dommere
Dommerne våre har, som utøverne, blitt påvirket av pandemien. Svært få kamper har blitt
dømt, men vi har så langt det har vært mulig prøvd å invitere/tilby dommerne våre å dømme
internkamper og treningskamper. Det er ingen tvil om at det er et stort behov for nye
dommerkurs når dette igjen blir tillatt.
Økonomi
Omsetningen for ØHIL håndball ble kroner 1 632 892 i 2020 mot kroner 1 676 568 i 2019.
Inntektsfall i 2020 sammenlignet med 2019 skyldes hovedsakelig bortfall av billett og kiosk
inntekter pga. Covid-19 restriksjoner, men er delvis kompensert via kompensasjons
ordningen på totalt kroner 225 750. Driftsresultatet i 2020 resulterte i et underskudd på
kroner -101 641 mot et overskudd på kroner 391 247 i 2019. Underskuddet var således
budsjettert og forventet i forbindelse med ansettelse av sportslig leder.
ØHIL håndballs likviditets beholdning og finansielle stilling ansees som god og endte opp
med en egenkapitalandel på 63,6% pr. 31.12.2020.
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