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Generell status håndballgruppa

Full aktivitet < 13 

Særskilt bestemmelse gjorde at de under 13 kunne spille i helgene
• Cirka halvparten har benyttet seg av dette tilbudet

Foreslo at vi skulle dekke dommerutgifter for å motivere til 
treningskamper
• Dette har fungert godt og noen få dommere har fått masse kamptrening

Haslumskolen er ferdig – skal evalueres

Idrettsutvalget

Ny kalender fungerer godt for meg for å få oversikt
• Hvordan får vi lagene til å bruke denne mer aktivt?
• https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/week

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/week


ØHIL Idrettspark

1. Hvor mye skal lånes og hva er planlagt nedbetaling? Beløpet er ikke definert, og avhengig av flere faktorer, men 
som jeg skrev til idrettene tidligere, skal dette ikke gå ut over deres planer (selvsagt). Inntil 3 år er tidsrammen.

2. Vi forstår at det arbeides videre med å erstatte noe av lånebehovet. Vi formoder at slik ny egenkapital først vil 
bli benyttet til å nedbetale på dette lånet? Interne lån skal nedbetales før andre investeringer (selvsagt).

3. Vi formoder at alle idrettene som har midler deltar og at det vil være en forholdsmessig fordeling mellom 
idrettene ut i fra hvilke midler de disponerer. Hvordan tenkes lånet fordelt mellom idrettene? Dette er ikke 
definert, men det er langrenn og håndball som har mest oppspart EK, og ingen store investeringer planlagt så 
vidt vi er kjent med.

4. Hva skjer hvis det blir vanskelig å skaffe til veie all egenkapitalen i prosjektet? Er det risiko for at lånet blir 
forlenget? Nei, max 3 år er det som er besluttet. Etter dette er det aktuelt å ha et banklån, men jeg tror ikke vi 
vil trenge dette. Mva-kompensasjon og spillemidler utbetales klubben senest desember 2022. 

5. Er det avtalt fastpris med entprenøren, eller er det risiko for overskridelser i kostnadene i prosjektet? Vi jobber 
med kontrakten nå, men det er en totalentreprise med en fast pris. Vi gjør alt vi kan for å sikre oss fra 
uforutsette kostnader og tror dette prosjektet er relativt greit. Det er jo gjerne grunnforhold som kan gi 
overraskelser, men jeg tviler på at det ligger en stavkirke eller et fjell under grusbanen. Og banen skal i hovedsak 
løftes, og ikke bygges ned…



Lagpåmelding

53 påmeldte lag (eks. 2013 og 2014)

Majoriteten av gruppene melder nå på i nivå 1

Bring-lag

Lerøy-lag

2 herrelag i 5. divisjon



Treningstider

Et førsteutkast nærmer seg klart

Vi har fått 1,5 t per gruppe i hall

1,7 t per gruppe i gymsal

Ingen skjemaer om ønsket tid

Eikelihallen hjelper oss lite/ingen ting

Underskudd på om lag 180%

Kaoset med fordeling – vi ble med på en klage

Fått forhandlet til oss tid fra Haslum

Gymsalene på Eikeli blir kantine…



Eikelihallen

Ikke tilgang før tidligst 01.01.22

Prøvedrift på 3 mnd. Mulig vi blir utvalgt. 

Mange om tidene

I dialog med Jar

En tilsynsavtale vil være annerledes enn den vi har i Hoslehallen
• Fra 17-23 hver dag + helger

• Får tilskudd på kr. 110/t

En investering vi burde ta dersom det resulterer i mer tid



Samarbeid J/G 18/20

ØHIL Jardar VBLILHaslum

Nivå 1 J20

Lerøy J18

Nivå 2 J20

Nivå 2 J20

2. Div Senior

1. Div Senior



Kast ballen

Kast ballen – et skoletiltak med fokus på ball lek, mestring og glede

Kast ballen – en ypperlig anledning til å fokusere på rekruttering i 
klubb

40 klubber er med i samarbeidet om å gjennomføre 
rekrutteringstiltak i forbindelse med Kast ballen, samt utarbeide en 
rekrutteringsplan i løpet av neste sesong

Stor interesse for Kast ballen (over 600 påmeldte skoler nasjonalt og 
rundt 90 skoler regionalt

God geografisk spredning på de 66 skolene i Region Øst som skal 
delta i Kast ballen



Kast ballen

Vi har fått tildelt Grav skole

Stiller krav til at vi som klubb lager en plan for kommunikasjon og 
rekruttering:
• Hvem har ansvar for rekrutteringsarbeidet?

• Hvem er målgruppen? 

• Hvilke skoler skal vi rekruttere fra? 

• Når skal rekrutteringen gjennomføres? 

• Hvordan informerer vi nærmiljøet om håndballtilbudet vårt? 

• Hva er klubbens styrker i rekrutteringsarbeidet?

• Hva er klubbens barrierer i rekrutteringsarbeidet?



Kast ballen

Juni 
• Teams møte med regionen 9. juni 2021 
• Klubbene planlegger rekrutteringstiltak, definerer målsetning og ressurser 

Juli - Sommerferie 

August 
• Klubben markedsfører og planlegger tiltak 

September 
• Teams møte med region 2. september 2021 
• Kick off ? 
• Åpen trening ? 
• Oppstart nye lag ? 

Oktober 
• Kast ballen dagen  
• Evaluering Kast ballen 

Sept.-Mai - Utarbeide og ferdigstillelse klubbens rekrutteringsplan 1. mai 2022



Klistervask og avtale 1/2

Vi beholder flere ungdomslag nå enn tidligere

Dette fører naturligvis til at vi har flere lag som benytter klister

• Kommunen har vært på meg hver uke hele sesongen

Må vaskes minimum 1 gang i uken

Jeg foreslår at G2005 for jobben neste sesong (Bring)



Klister-avtale og vask 2/2

iKlubben – vi har testet ut klisteret

Forslag: Vi kjøper inn klister og rens – belaster lagkassene ved uttak



Interne trenerkurs

Innspill fra J2012

Vi har mange trenere på de yngste lagene

Selv med mye håndballerfaring oppfatter de selv mangler ved 

kunnskap om hvordan de trener barn

Vi har mange nok trenere til å fylle eget kurs

Høre med Regionen?

Prøve å få til dette allerede i August



Nye drakter - sponsorer

Inspirea – kr. 15.000 per år i 3 år

Kiwi – kr. 15.000 per år i 3 år

Konsis – kr. 12.500 per år i 3 år

Programigos – kr. 2.000 per år i 3 år

Totalt: kr. 133.500

Varierende avtaler, med ulike forpliktelser



Nye drakter - Custom



Nye drakter - Custom



Nye drakter - Rigel



Nye drakter - Rigel



Keeperdrakter



Kostnad

Alternativ 1 Pris Alternativ 2 Pris Alternativ 3 Pris Alternativ 4 Pris

Kun custom kr          402 550 Custom < 13 kr        227 465 Custom < 13 kr  113 733 Kun Riegel kr  184 260 

Riegel > 13 kr        130 321 Riegel > 13 kr     80 142 

Sum kr        357 786 Riegel borte kr     52 059 

Sum kr  245 934 

Egenandel kr          269 050 kr        224 286 kr  112 434 kr    50 760 

Avvik fra budsjett -kr          137 050 -kr          92 286 kr     19 567 kr    81 240 


