ÅRSMELDING HÅNES IF HÅNDBALL 2019

RASMUSSENGRUPPEN

Håndballgruppa har i 2019 bestått av følgende personer;

Leder:Hans Otto Falk Pedersen
Sportslig leder: Ida Engman
Foreldre representant og kioskansvarlig: Marianne Hausvik
Håndballgruppa har i 2019 bestått av følgende lag;
Jenter 05
Jenter 06/07
Gutter 08
Jenter 09
Jenter 10
Jenter/Gutter 11
Jenter/Gutter 12
Jenter/gutter 13
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GENERELT
HIFs håndballgruppe har hatt et nytt år med voksende medlemstall.
Dette skyldes i all hovedsak de yngste lagene.
For tredje år på rad er det startet håndballaktivitet allerede på første trinn. . Vi ser at i denne
aldersgruppen er det mange med på treningene og barna har stor glede av miniringene som
blir spilt.
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 2020 vil hovedoppgaven for
Håndballgruppa være å få på plass kompetanse 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 i år representert i lokal serie og Breddeserien.
Vi er også godt representert med både guttelag og flere jentelag i Aktivitetserien samt
4 årsklasser i miniring. Vi har også vært representert på flere cuper i inn og utland
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HÅNESHALLEN

Det har i 2019 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.
Etter godkjenning fra årsmøte 2019 har håndballgruppa gjennomført en oppgradering
av kafeen i Håneshallen.
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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.
Klubbdugnaden med salg av lotterikalender ble en stor suksess, og gav mange lag et godt
tilskudd til lagskassa.
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2020

Håndballgruppa vil i 2020 ha en løpende agenda på flere områder. Enkelte saker som ikke
ble gjennomført i 2019 vil bli med oss videre.
Under følger det vi ser på som de viktigste oppgavene i 2020.
• Opprettholde og gi støtte til eksisterende lag
• Oppgradere utstyrsrom i Håneshallen med nye oppbevaringsløsninger og nytt utstyr
• Legge til rette for mest mulig lokal aktivitet
• Planlegge og gjennomføre teknikkmerkedag og legge til rette for at dette kan bli et årlig
arrangement.
• Innlede samarbeid med klubbkonulenten.no ved Peder Langfeldt med intensjon
om utvikling av trenere og organisasjon.

RASMUSSENGRUPPEN

