ÅRSMELDING HÅNES IF HÅNDBALL 2018
Håndballgruppa har i 2018 bestått av følgende personer;
Leder: Fredrik Flesner/Hans Otto Pedersen
Sportslig ansvarlig: Margret J Eik
Foreldre representant og kioskansvarlig: Elisabeth Hesjedal
Håndballgruppa har i 2018 bestått av følgende lag;
Jenter 02
Jenter 05
Jenter 06
Jenter 07
Gutter 08
Jenter 09
Jenter/Gutter 10
Jenter/Gutter 11
Jenter/Gutter 12
I tillegg har vi endelig fått i gang et damelag i Hånes!

RASMUSSENGRUPPEN

Generelt
HIFs håndballgruppe har hatt et år med voksende medlemstall. Dette skyldes i all hovedsak de yngste lagene
samt damelag. Vi har endelig fått et tilbud til de som ikke går videre til andre klubber når de er ferdig på J16
nivået. I de yngre lagene er det nå startet parti for Gutter/Jenter i 1.klasse 2 år på rad. Vi ser at i denne
aldersgruppen er det mange med på treningene og barna har stor glede av miniringene som blir spilt. Vi har
dessverre mistet ett lag som måtte legges ned på grunn av for få spillere. De gjenværende spillerne har fått
tilbud om å spille i andre aldersklasser, og noen har fått tilbud om å være medlem i andre klubber.
Vi ser på rekruttering av de minste som et viktig ledd i å unngå «hull» i årsklassene.
Fra tidligere er også satsningen på de litt eldre spillerne ivaretatt på en god måte i 2018.
Målene i den langsiktige sportsplanen er fulgt opp og flere trenere har vært på trenerkurs.
Denne planen og satsningen ønsker vi å videreføre.
Generelt for 2019 vil hovedoppgaven for Håndballgruppa være å få på plass en ressursgruppe som kan styre
satsningen videre med mål om flere barn fra Hånes og Lauvåsen i aktivitet samt at Hånes IF er representert i
regionserier og Bring serien.
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Aktivitet

HIF er representert i Bringserien, Regionserien, lokal serie og Breddeserien.
Vi er også godt representert med både guttelag og flere jentelag i Aktivitetserien samt 3 årsklasser i
miniring. Vi har også vært representert på flere cuper i inn og utland og det kan trekkes frem at både
J05 og J16 vant sine klasser i Trollcup.
Vi har i 2018 også vært så heldige å få lov til å arrangere BRING kvalik med vårt J02 lag. Dette
arrangementet fylte hallen en hel helg og ga gode sportslige resultater og et godt løft for engasjementet
rundt HIF Håndball.
Totalt sett har 2018 vært et bra år med tanke på aktivitet og Håndballgruppa er stolt over igjen å nå
målsetningen om å ha et lag med i BRING-serien på J16.
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Aktivitet

En lang og utfordrende prosess med bytte av utstyrsleverandør er også kommet i mål i 2018. Alle lag
har nå fått sine nye drakter ++ levert av Adidas. Selv om vi har vært gjennom en tøff prosess med dette
er det med stolthet vi ser våre barn og ungdom i nye drakter med nytt treningstøy ute i hallene.
Håndballgruppa var også godt representert på HIFs jubileumsfest i sommer. Dette ble et utrolig positivt
arrangement og vi må takke alle som stilte opp og alle som var med å bidra til at dette ble et bra
arrangement!
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Håneshallen

Det har i 2018 vært stor aktivitet og trangt om plassen i Håneshallen. Vi konkurrerer om treningstid med
flere klubber rundt om i nærområdet og fordelingen blir av kommunen gjort med utgangspunkt i antall
påmeldte lag og hvor mye forventet treningstid de trenger. Det er derfor viktigere enn noen gang å
opprettholde en bra rekruttering til klubben i fremtiden.
For 2019 vil årsmøtet vurdere et budsjett som inneholder avsetning til oppgradering av utstyrsrom,
kafeen samt etablering av et større og mere komplett treningsrom i hallen.
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Dugnader/arrangementer

Det har vært mange sportslige arrangementer både i Håneshallen og ellers med HIF representert. Vi har
foreldre her på Hånes som er utrolig gode til å stille opp på arrangementer. Kiosksalg er en stor del av
ansvaret til de forskjellige foreldregruppene. Dugnad er også en aktivitet vi håper og tror at
foreldregruppene gjennomfører slik at egenandeler og ekstrautgifter ved cuper o.l. blir på et så lavt nivå
som mulig. Styret i HIF har lenge jobbet med betalingsløsninger og sent i 2018 ble det klart at hvert
enkelt lag nå kan få sin eget VIPPS nr knyttet direkte opp til lagskontoen.
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2019

2019 blir et år med høy aktivitet på det sportslige. For Håndballgruppa vil det også være mange viktige
saker å ha på løpende agenda. Under følger det vi ser på som viktigst å få i gang dette året.

•

Ny utvidet Håndballgruppe. Målet for 2019 må være å minst få på plass følgende roller;
Dommeransvarlig
Arrangementsansvarlig
Rutineansvarlig
Trenerkontakt

Barneidrettsansvarlig
Minst en ansvarlig for å utarbeide skriftlige rutiner for nye trenere og spillere i HIF Håndball
•

Oppgradere innredning/male kafe i Håneshallen
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2019

•
•

Oppgradere utstyrsrom i Håneshallen med nye oppbevaringsløsninger og nytt utstyr

•
•

Bygge ut og oppgradere treningsrom

Legge til rette for mest mulig lokal aktivitet

Planlegge og gjennomføre minst 1 «åpen hall dag» og legge til rette for at dette kan bli et årlig
arrangement.
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