Årsmelding 2019
Egge IL, håndball

Sportslig Aktivitet
Egge håndball har håndballag i de fleste klassetrinn på Egge barneskole, samt et jentelag
som går i 9.trinn på ungdomsskolen. Det er spesielt blant de miste årsklassene det er mye
flott aktivitet med både jentelag og enkelte guttelag. For gutter i 1.klasse har det ikke vært
nok interesserte til å starte lag, men de som har vært interessert har fått tilbud om å delta på
guttelag i årsklassen over, eller på jentelaget som er like gamle. Dette er noe som fungerer
godt. Vi i styret har vært i dialog med trenere på de lagene som har tatt i mot yngre spillere
på sitt lag, og det jobbes godt rundt omkring de ulike lagene. Vi i styret opplever en positiv
utvikling og ser at det må legges til rette for mange timer med hall og gymsaltid for
håndballgruppa under håndballsesongen. 1.- 3. trinn trener i gymsalen på gamle Egge
videregående skole, og 4.-8 trinn trener i Steinkjerhallen. J10 har trent x1 per uke i
Steinkjerhallen, men valgt å ikke spille i serie da de var veldig usikre på antall spillere ved
oppstart. de har selv valgt denne løsningen og er fornøyd med dette.
Den store utfordringen er å greie å holde på de eldre spillerne som er i serie, og
konkurransen mot andre idretter er stor. Denne sesongen er det tre lag som spiller serie,
med G10, J11 og J14. G10 og J14 har slitt med å ha nok spillere, og de har derfor valgt å gå
inn i et samarbeid med Steinkjer håndballklubb. J12 hadde kun fire spillere igjen ved
sesongstart, og inngikk derfor et samarbeid med Sørlia (heter Sørlia/Egge). Disse
samarbeidene har fungert relativt bra, og ført til at spillerne fremdeles er i Egge, og slipper å
bytte klubb, og ikke minst spiller håndball.
Vi føler at oppslutningen i de mindre årsklassene er bra, og vi gjør alt for å holde på alle lag
så langt som mulig. Håndballen er i fint driv dette året.

EggeIL håndball deltar i Sparebank 1 Cupen i Steinkjerhallen siste helgen i
april, der G10 og oppover deltar, og det er en cup de får dekt av laget. I tillegg
har de minste lagene som ikke spiller serie deltatt i flere andre cuper og
miniturneringer.Hvert lag får tre cuper hver, deltakelse over dette må lagene
dekke selv.
Egge håndball er med i Steinkjerallliansen for håndball, som består av Sørlia IL, Ogndal IL,
Følling IL, Steinkjer HK og Egge IL l. Målet med alliansen er et samarbeid på tvers av
klubbene, samt erfaringsdeling.

Styrets arbeid
For inneværende sesong har styret bestått av:
Leder, Kent Andre Mjøsund
Styremedlem, Johanne Skjevelnes - sportslig leder
Styremedlem, Jelena Prestmo Strand - dommeransvarlig
Styremedlem, Kent Andre Mjøsund - økonomiansvarlig
Styremedlem, Tove Karin Nilsen - materialforvalter
Styremedlem, Katrine Kveli - arrangementsansvarlig
Det har vært avholdt åtte styremøter i sesongen 2019. Styrets arbeid har i stor grad vært å
bistå lagledere og trenere med administrative oppgaver i forbindelse med treninger, seriespill
og økonomi. For å kunne videreutvikle klubben er vi avhengig av at flere engasjerer seg,
også i de administrative oppgavene. Vi oppfordrer alle som har lyst til å bidra til å ta kontakt
med styret.
Dette året har det blitt holdt trener- og lagledermøter en gang før jul og en gang etter jul.
Dette er møter hvor styre informerer trener og lagledere om status i klubben, og dette er en
arena for utveksling av erfaringer og tips på tvers av lagene. Vi har alltid en runde rundt
bordet slik at alle lag får komme med status for sitt lag og det er mulighet for å spørre om de
lurer på noe, trenger tips eller ønsker å kommentere noe. Dette er gode møter, hvor styret
får en god prat med trenere og lagledere, og trenere og lagledere på de ulike lagene før
møtes og bli kjent. Styret har mottatt tilbakemeldinger om at dette er møter som trener og
lagledere opplever som nyttige.
Styret har siste året hatt store utskiftninger midt i perioden, der flere av ulike årsaker gikk ut
samtidig. Dette har vært litt uheldig, da de fleste styremedlemmene var ukjent med oppgaver
og roller, men det meste har løst seg veldig bra gjennom vinteren.

Egne arrangement
Egge håndball har vært arrangementsansvarlig for fire arrangementer i
Steinkjerhallen i løpet av året 2019. I tillegg har vi bidratt på dugnad i
samarbeid med Steinkjeralliansen og dugnad under Sparebank 1 cup. Her var
Egge barneskole og Egge ungdomsskole er overnattingsplass for en del av
lagene som deltar på cupen. Spenningen var stor i og med at vi hadde to
skoler, men det gikk svært bra. Vi retter en stor takk til alle foresatte som har
vært med å bidra under arrangementene. De viser stor innsats, og dette gir
viktige inntekter for håndballen.

Materiell / anlegg
Når det gjelder materiell har vi dette året prøvd å holde oss på en litt stram linje
pga økonomien. Det ble kjøpt inn nye spillerskjorter i vår med ny farge, noe

som ble veldig populært. Men det ble faktisk kjøpt inn litt lite, da vi ser nå at så
og si alle skjorter er delt ut til lagene. Og så har man kun skjorter opp til str. XS.
Gjennom sponsorpakke fra Umbro ble det innkjøp to bager med div utstyr som
“stige”,bøyler, kjegler. Det ble også innkjøp vester, pumper, fløyter og annet
forbruksmateriell. Utenom dette ble det innkjøpt hoppetau, og myke balle i
minste str. 10 stk. Disse ballene ble lagt i kassen på “yrken”,til bruk for de
minste lagene.

Økonomi
Det er gjennomført streng kostnadskontroll gjennom året. Inntekter består hovedsakelig av
treningsavgift og inngangsbilletter og kiosksalg i forbindelse med arrangementene i
Steinkjerhallen samt inntekter fra grasrotandelen og aktivitetstilskudd. I tillegg fikk vi en
dugnadsinntekt fra Steinkjer håndballklubb i forbindelse med vakthold ved overnatting på
Egge barneskole under Sparebank 1 Cupen.Der fikk vi også ha egen kiosk på begge
skolene, som var en grei merinntekt.
Utgifter består i all hovedsak av halleie for trening og kamper, honorar til dommere,
påmeldingsavgift for seriespill og cuper samt varer til kiosk. Det er investert i nye
spillertrøyer til alle lag og utgiften for trykking kom på ca. 25000 kroner.

Kurs og utdanning
Egge IL håndball har i flere år prøvd å rekruttere dommere, men ikke lyktes. På J14 laget
har man aktivt gått inn for å rekruttere dette året, da de kan begynne å dømme til neste år.
Ca fire stk har meldt sin interesse, og vil bli fulgt opp videre på sin utdanning mot å bli
dommere. Dette vil hjelpe klubben mye , og håp om å kanskje rekruttere flere videre.
Det har også vært et par trenere for de mindre lagene som har vist interesse for trenerkurs,
noe styret synes er veldig positivt.
Avslutningsvis ønsker vi å takke trenere, lagledere og foresatte som bidrar og gjør en
fantastisk jobb for Egge IL håndball. Og vi ser fram i mot mye håndball og idrettsglede
videre.
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