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Håndballgruppas Årsmelding - 2022 

1.0 Om håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL 
Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL er rett i underkant av 500 aktive medlemmer fordelt på 

21 lag (årganger) med over 65 lag påmeldt i ulike seriespill. De yngste gruppene, 7- og 8-

åringene deltar i Intersport Loppetassen og Intersport 4’er. Håndballgruppa har aktive spillere 

fra 7-årsklassen til veteran og har et breddetilbud som fanger opp de aller fleste som ønsker å 

spille håndball.  

 

2.0 Håndballgruppens ledelse 
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I 2021 har jobben med å rekruttere nye ressurser til styret/ledergruppen tatt mye tid. Derfor er 

det gledelig at vi nå kan skilte med å ha fått på plass hele 5 nye medlemmer til ledergruppen.  

Alt har ikke gått helt på skinner og vi mangler fremdeles én/to ressurser til å ta på seg 

ansvaret for dommerne våre. Arbeidet med å finne en slik ressurs har ikke kommet noen vei i 

løpet av året og vi har derfor lyst ut en stilling i håp om å få inn en som kan ta 

dommerarbeidet vårt videre.  

Videre er det kommet inn to nye (kjente) fjes som skal styre og ivareta sportslig utvalg: 

Janne Tuven og Bente Lunke Norum 

3.0 Sesongen 2021/2022 
Vi var sterke i troen om at 21/22 sesongen skulle bli normal og at barn og unge igjen fritt 

kunne utfolde seg i hallene over det ganske land. Slik ble det dessverre ikke. 

Det har vært utfordrende å til enhver tid skulle navigere seg i alt av regler og anbefalinger og 

det er ikke til å skyve under en stol at håndball nok er en av idrettene som har vært hardest 

rammet. I år som i fjor er vi nødt til å rette en stor takk til alle trenere og støtteapparat for en 

fantastisk innsats i en vanskelig tid. Mange grupper har opprettholdt aktivitet i alle faser av 

«nedstengnings-nivået» og det er gledelig å se at pandemien enda ikke har hatt ekstreme 

utslag på medlemstallene.  

3.1 Sportslige høydepunkter 
Selv med til tider begrenset aktivitet har vi denne sesongen flere sportslige prestasjoner vi 

skal være stolte av: 

Lagpåmelding 

Aldri har vi hatt flere lag påmeldt i ulike seriespill. Dette lover godt for fremtidig utvikling.  

Bringserien 

Som første ØHIL-lag i historien kvalifiserte G16 seg til den prestisjefylte Bringserien. 

Bringserien som er et nasjonalt seriespill med de beste G16-lagene i landet henger høyt i 

aldersbestemt håndball og er en opplevelse og erfaring majoriteten av håndballspillere aldri 

får gleden av å delta på. Ekstra hyggelig er det at prestasjonene så langt har vært gode og at 

guttene kjemper om plass i det nasjonale sluttspillet.  
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Lerøyserien 

For 2,5 år siden ble J2004/2003 presentert en plan med mål om deltakelse i Lerøyserien 

sesongen 21/22. Det satt langt inne, men i 2. kvalifiseringsrunde klarte jentene det de hadde 

jobbet for i lang tid: Å bli første jentelag i ØHIL til å kvalifisere seg til den prestisjefylte 

Lerøyserien. Lerøyserien som i likhet med Bringserien er et nasjonalt seriespill med landets 

beste lag i sin klasse (J18) henger høyt og vi er naturlig nok veldig stolte.  

Herrelaget 

Den gruppen som har lidd mest i norsk idrett under pandemien er breddeidretten for voksne. 

Det har til tider vært skremmende hvor nedprioritert en gruppe kan bli i en krise som den vi 

har stått i.  

Herrelaget kunne ved sesongstart telle om lag 20 spillere som var klare til å kjempe om 

opprykk. Laget fikk spilt 7 kamper det til tider luktet svidd av og resultatet: 7 seire på 7 

forsøk. Laget har sittet på gjerde i flere måneder og har så smått begynt å trene igjen.  

Det har nå blitt bestemt at serien avgjøres etter halvspilt serie. Med kun én kamp igjen og 14 

poeng er det da hyggelig at herrelaget allerede i februar 22 kan kåres til seriemestere og er 

klare for 4. divisjon til neste sesong.  

3.2 Samarbeid 
I ØHIL Håndball er vi glade i samarbeid. Håndballmiljøet i Bærum er ikke større enn at vi 

må etterstrebe best mulig samarbeid med klubbene i nærområdet for å legge til rette det beste 

mulige tilbudet for våre utøvere. De siste årene har vi lykkes godt med å innføre samarbeid 

hos det vi kaller sub-kritiske lag.  

Lerøy-kvalifiseringen er et godt eksempel på hva godt som kan komme ut av fruktbare 

samarbeid sammen med henholdsvis: IL Jardar og VB/LIL. En helt ny samarbeidsmodell 

som for første gang var tillatt i år har sørget ført til stabilitet og at utøverne kan spille på det 

nivået de mestrer.  

Haslum HK 

Samarbeidet med Haslum HK har fortsatt også i år. Som i fjor har dessverre flere av godene 

fra samarbeidet druknet i et hav av restriksjoner, men vi har fremdeles troen på et fruktbart 

samarbeid videre med storklubben.  
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Hosletoppen 

Samarbeidet med skolen fortsetter å styrke seg. I februar ble hele skolen gjort om til en 

fullverdig kamparena med kantine av ypperste kvalitet i forbindelse med hjemmearrangement 

i Lerøy-serien. Vi jobber på videre for å sikre god dialog.  

Forholdet til de andre idrettene 

Samarbeidet idrettene imellom i klubben fortsetter å styrke seg. Gode vedtak fattet i IU 

danner grunnlag for bedre koordinering og økt aktivitet.  

3.3 Treningsflater 
Kapasitetsproblemet i ØHIL Håndball fortsetter til nye høyder og er en kjent problemstilling 

for de aller fleste i klubben. Eikelihallen som skulle stå klar til sesongstart er fremdeles stengt 

for idrettslagene og den dyrebare tiden vi så sårt trenger har latt vente på seg.  

Siste nytt i det evigvarende prosjektet er at vi vil få tilgang til bygget 1. april. Om dette blir 

en aprilsnarr eller virkelighet gjenstår å se.  

Sverre har vært i dialog med BIR angående fordelingsnøkkelen som blir benyttet i tildelingen 

av treningstid. Vi har som kjent stadig kommet dårlig ut da tider fordeles på grunnlag av lag 

over 10 år, mens vi har våre største grupper under 10 år. 

Søknaden om treningstid vil i år som i fjor basere seg på faktiske tall og vårt enorme 

underskudd vil bli forsøkt belyst nok en gang.  

3.4 Rekruttering 
I tillegg til rekrutteringen av ressurser til ledergruppa har vi i år som i fjor startet opp en ny 

årgang. Det er gledelig å se at tiltak har fungert og at vi i år har truffet på både jente- og 

guttesiden. For første gang på mange år er det faktisk flere gutter enn jenter i oppstarts-kullet 

og gruppene ligger på mellom 35 og 45 ivrige barn.  

Oppstartsårgangene trener i gymsal sitt første år som har gjort at vi har måttet dele opp 

gruppene på grunn av antall. Dette har til nå fungert fint, men det blir avgjørende å se på 

bedre løsninger i forhold til treningsflater til neste sesong.  
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3.5 Dommere 
Som for utøverne har pandemien vært en belastning for dommerne. Usikkerheten rundt 

hvorvidt kamper skal avholdes eller ikke har vært stor og det er lagt opp til et vanvittig tett 

kampprogram denne vårsesongen for å ta igjen noe av det vi mistet i høst. 

Selv om vi i høst utdannet 15 nye barnehåndballdommere ser vi fremdeles behovet for å 

rekruttere og utdanne flere. Dette gjelder også for Trinn-1 dommere. Vi håper å få på plass en 

dommeransvarlig innen kort tid som kan holde tak i dette.  

4.0 Økonomi 
Driftsinntektene endte i 2021 på kr 2 284 723, tilsvarende tall for 2020 var kr 1 583 730. 

2021 ble nok et år preget av koronasituasjonen med betydelige avvik på aktivitetssiden, med 

bortfall av billett- og kioskinntekter. Situasjonen bedres noe av støtteordninger og reduserte 

aktivitetskostnader. Treningsavgiftene endte 10% lavere enn budsjettert, mens 

arrangementsinntektene er 77% under budsjett. En rekke idrettsrelaterte kostnader er ikke 

direkte forbundet med kampaktivitet og påløper til tross for strenge restriksjoner. Det er også 

investert i nye drakter i 2021. 

Driftsresultatet 2021 ender opp med et underskudd på kr 195 939, tilsvarende tall for 2020 

var et underskudd på kr 101 988. I 2021 var det budsjettert med et underskudd på kr 64 066. 

ØHIL håndball likviditet og finansielle stilling må ansees som god og egenkapitalandelen er 

på rundt 60% per 31.12.2021. 
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