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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter i 2019. Leder i håndballavdelingen har også vært, dommerkontakt og
Hommelvik IL sin representant inn i hallgruppen som organiseres gjennom MIR. Overordnet har
styret jobbet med å få struktur i arbeidet som gjøres rundt klubben. Her er noe styret har jobbet
med i 2019:
-

Faste trener-/lagleder og foreldrekontaktmøter 2-3 ganger pr. år.
Opparbeidet gode rutiner rundt lagring av dokumenter i klubbens dropbox.
Satt i gang og drevet arbeidet med å få utarbeidet en sportslig plan som vedtas endelig på
dette årsmøtet. Denne har vært sendt ut på høring.
Fått i gang gode rutiner på oppstart av nytt kull med bidrag fra andre lag i oppstarten.
Utarbeidelse av årshjul som beskriver de viktigste hendelsene gjennom året.
Gjenetablert et godt samarbeid med MIL og VHK.
Hatt møter med ulike lag gjennom sesongen ved behov.
Vedtatt utarbeidelse av ny hjemmeside, og satt i gang prosessen.
Jobbet med rutiner rundt utstyr, organisert opp lageret og sørget for å få orden.
Etablert gode rutinger rund kioskdriften, økt inntekten.
Få på plass stillings- og ansvarsbeskrivelser for roller i klubben
Sette satsningsområder for kommende år – «kickoff» og «nybegynnerdag»
Reforhandlet og inngått ny utstyrsavtale med Select
Fått på plass dommersatsning i klubben
Laget rutiner for hvordan kamper gjennomføres på hjemmebane
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Annen
møtevirksomhet

Tidspunkt

HIL håndball har
deltatt med

Årsmøte i Malvik idrettsråd
Årsmøtet i hovedlaget
Styremøter i hovedlaget

1 møte
1 møte
8-9 møter

Leder
Leder
Leder

Håndballforum
Klubbmøter/sonemøter i
Region Nord
Møter med foreldrekontakter

1 møte
3-4 møter

Leder
Leder og sekretær

2 møter

Møter med trenere og
lagledere
Møte med dommere i klubben
Samarbeidsmøter med MIL og
VHK.

2 møter

Leder, nestleder, sekretær,
materialforvalter og kasserer
Leder, nestleder, sekretær,
materialforvalter og kasserer
Leder/dommeransvarlig
Leder
Sportslig leder

Oppstartsmøte for jenter og
gutter født 2012
Hallgruppe i Malvik kommune

1 møte

2 møter
Flere møter gjennom året, i
tillegg til telefonsamtaler.

Leder
Sportslig leder
Leder

3 møter

Medlemstall
Ved utgangen av 2019 har Hommelvik håndball 312 aktive spillere. Totalt har håndballavdelinga 30
lag fordelt på årgangene 2005 – 2012, 8-14 år, og det er 40 trenere fordelt på de ulike lagene.

Aktivitet
Hommelvik håndball kan vise til høy aktivitet gjennom hele sesongen med jenter og gutter fra 8 til
15 år. Ved sesongstart ble det gjennom samarbeid med MIL at 2004 – årgangen slo seg sammen med
Malvik. Dette for å sikre et godt tilbud til spillerne. Tilbakemeldingen har vært gode på denne
sammenslåingen.
Trenere, lagledere, foreldrekontakter og foreldre forøvrig legger ned mange timer med frivillig
arbeid for å få gjennomført treninger, kamper, cuper og kioskdugnad. Foreldreengasjementet er
avgjørende for å gjennomføre positiv og inkluderende aktivitet for barna, og det bidrar til at flere
utøvere er aktive langt oppover i årsklassene.

Treningsfasiliteter
-

-

Hommelvik håndball gjennomfører alle treninger i Sveberghallen. Rammetiden for treninger
er mandag til fredag og søndag kveld. Miniarrangement har denne sesongen vært
gjennomført på helg, for å unngå at det går på bekostning av treningstid.
Lagene fra G/J 11 år har trening i hel hall, de øvrige lagene deler hall i sin treningstid.
Spillere fra G/J 13 år og oppover har hatt tilbud om kant- og backskole og strek- og
målvaktskole i regi av Kolstad Håndball. De spillerne som har ønsket det har hatt mulighet til
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-

å delta. Deltakelsen er med på å videreutvikle den enkelte deltaker, samt å bidra til variert
aktivitet og sosialt samspill med utøvere fra andre klubber.
De eldste lagene har også deltatt på trenerskole i regi region Nord.
HIL håndball har også hatt egen posisjonstrening for 2007-2006-2005 på søndager, arrangert
av trenere på G2006.
I samarbeid med de andre særidrettene i Hommelvik, så har også håndballavdelingen tatt
ansvar for sin del av gjennomføringen av basistreningstilbudet i Sveberghallen.
Hil håndball har også bidratt inn mot allidrett.

Minihåndball
For de yngste spillerne har Minihåndballarrangementene i Sveberghallen vært en positiv opplevelse.
Klubben har innarbeidet en god ramme for arrangementet med både speakertjeneste, kiosk og egne
barnekampledere fra de eldre lagene.

Dommere
Det har gjennom sesongen vært jobbet med å rekruttere og bygge opp et miljø for dommere. Pr. i
dag har Hommelvik håndball 8 aktive dommer og 9 potensielle nye dommer i 2005 – kullet. Leder i
klubben har fungert som dommeransvarlig og tatt ansvar for å bygge opp dommersiden. Her
samarbeides det med dommerkontakt i MIL og VHK for å skape et dommermiljø i kommunen. Det er
en viktig jobb å løfte frem egen dommere i klubben, derfor ønsker styret å vise at det satses på dette
gjennom å skaffe en dommeransvarlig i tillegg, som tar ansvar for dette fremover.

Deltakelse på cup
De yngste utøverne, født 2009, 2010 og 2011, har deltatt på flere minicuper gjennom sesongen. Slike
cuper er med å opprettholde positiv aktivitet og lagspill gjennom hele sesongen, og de får mulighet
til å møte ulike lag og spillere fra hele Trøndelag.
For årsklassene G/J 10 og oppover var det Baldus Cup og Steinkjercup som ble valgt på slutten av
sesongen 2018/19. i tillegg vi arrangert og deltatt på Malvik Håndballcup. Styret oppfordrer også til å
delta på andre cuper i nærområdet gjennom sesongen og er kjent med at mange lag benytter seg av
denne muligheten.

Rema 1000s håndballskole, Håndballforbundets håndballskole
På lik linje med tidligere år, har det vært stor interesse og engasjement for håndballskolen som
gjennomføres i forbindelse med skolens vinterferie og høstferie. Klubben bruker de eldste lagene
som instruktører, og dette har fungert fint for både små og store. Det er en viktig rekrutteringsarena,
og det er en flott anledning for sosialt samvær, aldersblanding, lek og håndballaktiviteter. Begge
håndballskolene har vært fulltegnet også dette året, og klubben kan vise til 70-80 utøvere.
Inntektene fra arrangementet går i sin helhet tilbake til lagene som stiller med instruktører og
foreldre. Styret ser viktigheten av arrangementet og at det er en fin blanding mellom barn og
voksene som er instruktører. Det er veldig viktig at det er tydelige voksne tilstede under hele
arrangementet, som kan bidra sammen med ungdommene for at det skal være vellykket.
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Malvik håndballcup
Malvik håndballcup ble gjennomført i februar og november i 2019. Cupen er et samarbeid mellom
håndballavdelingene i Malvik IL og Hommelvik IL. Malvik håndballcup er et viktig arrangement for
klubbene.

Arbeid i utvalgene
Økonomiutvalg
Økonomiutvalget har i løpet av 2019 bestått av Anne Eidissen og Ragnhild Buaas.
Ansvarsområdet til Økonomiutvalget er å ivareta økonomien til HIL handball. Dette innebærer blant
annet fakturering til medlemmene og eksterne samarbeidsparter, og fakturering/økonomisk
oppfølging ifm. avdelingens toalett- og tørkepapirdugnad. Utvalget har også oppfølging ovenfor vår
markedsansvarlig (samarbeid med fotballavdelingen) og regnskapsfører SMN Regnskap på Stjørdal.
Som i 2018 har vi også dette året valgt å bruke noe mer midler på utstyr. Vi har bla. gått til innkjøp
av flere "forsvarsdukker" og ny iPad for bruk i sekretariatet. På årsmøtet 2018 ble det vedtatt at også
styrets representanter skal ha en godtgjørelse, på samme måte som avdelingas trenere. Dette er da
en ny kostnad fom. 2019. Avdelingen ønsker at lagene skal delta på cuper, og betaler derfor
påmelding for to cuper pr. sesong, pr. lag. Dette er noe de fleste lagene har benyttet seg av.
Avdelinga har i 2019 også dekket deltakelse på posisjonsskole arrangert av Kolstad Håndball for de
"mellomste" og eldste lagene, der vi støtter deltakelse med 5000,- pr. lag som har deltakere med.
Avdelinga besluttet i 2019 at alle lagskontoer (bokføringer) skal overføres til egne kontoer i SMN.
Dette arbeidet ble påbegynt, og delvis gjennomført, i 2019. Alle lagskontoer som tidligere har vært
bokføringer, knyttet opp mot avdelingas hovedkonto, er nå opprettet som egne kontoer i SMN. Alle
lagledere har tilgang til sitt lags konto i SMN, og har derfor til enhver tid innsyn og oversikt over sine
midler. Til forskjell fra tidligere skal de nå selv sørge for at regninger knyttet til laget betales fra den
aktuelle lagskontoen. Kasserer får tilsendt bilag, og oppbevarer disse, i tillegg til å ha endelig
godkjenningsansvar for utbetalinger fra lagskontoene.
Sportslig utvalg
Leder i sportslig utvalg sitter som aktiv representant inn i hovedstyret. Sportslig utvalg har i 2019
bestått av 6 personer. Utvalget har hatt 6 interne møter. SU har gjennom året deltatt på ulike
arrangement i regi klubben og bidratt på møter ved behov.
Utvalget har i hovedsak ansvaret for det sportslige og har blant annet jobbet med fordeling av
treningstid til lagene, oppfølging av dommere, hospitering og oppstart av nytt årskull.
Deler av sportslig utvalg har gjennom hele 2019 jobbet med utarbeidelse av en sportslig plan. Hele
planen skal godkjennes på årsmøtet for 2019, som avholdes 27/2-20.
Materialutvalg
Alle lag fra 2005-2007 har fått trykt nummer på trøyene foran etter gjeldene regler samt at alle i de
årsklassene har fått svarte borte trøyer. Vi har kjøpt inn noe mer utstyr og begynt planlegging for et
utstyrsrom i stedet for dagens løsning med skap. Lag bestilling ved sesong oppstart er godt mottatt
av våre medlemmer og mange benytter seg av dette tilbudet. Det har vært noen utfordringer med
levering av varer fra juli og ut året, noe som det har vær jobbet med for å rette opp, men er
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beklagelig for våre utøvere som bli rammet. Vi har kommet frem til et design for supporter jakker
som vil bli presentert for våre medlemmer vår 2020.
Dugnads- og arrangementsutvalg
I 2019 har Veronica og Kari samarbeidet om kioskdriften. Det er fortatt innkjøp på Storcash på Tiller
for å få inn billigst mulig varer. Alt ettersom hvor mye varer som handles, kjører vi en eller to biler
for frakt av varer. Kiosken deler plass med materiellforvaltning på bakrommet, men har igjen et
stykke arbeid med å flytte om og gjøre bakrommet lett tilgjengelig for kiosk og materialutvalg. For å
øke salg av treningsutstyr er vi pr. nå under planlegging av hvordan vi kan stille ut klær, bagger og
annet utstyr i kiosken.
HIL ønsker å fremme en god dugnadsånd og en trivelig opplevelse av å bidra til felleskapet. Vi
ønsker at barna også kan få ta del i dugnadsarbeidet rundt kiosken, noe vi opplever at barna med
stor glede deltar på.
Vareutvalget i kiosken tar sikte på å ha tilbud til alle, med et sundt alternativ for de som ønsker det.
Møter noen utfordringer med tanke på sunt tilbud, det kastes en del frukt, og reduserer derfor kjøp
av dette framover. Vurderer kontinuerlig vareutvalget i kiosken,

Administrasjon
Medlemsnett har tidligere vært benyttet som system for å ivareta medlemsregister og
fakturabehandling. Fra høsten 2018 har Hommelvik Idrettslag valgt felles leverandør for ivaretakelse
av medlemsmassen og fakturabehandling, Rubic. Ser likevel at mange av lagene benytter Spond i
håndballhverdagen som kommunikasjonsplattform. Dette synes styret er greit.
Styret har påbegynt arbeidet med å få en ny nettside. Styret har inngått avtale med Bernt Petter
Brandslet om opprettelse av ny hjemmeside.
SMN regnskap innehar funksjonen som regnskapsfører.

Økonomi
HIL handball er finansiert ved treningsavgift, sponsorer, offentlig tilskudd og kiosken i Sveberghallen
Treningsavgiften er bærebjelken, og denne er differensiert etter alder. Deler av avgiften tilbakeføres
til lagene i form av frie midler og cupstøtte. Dette for å sikre at lagene har egne midler til for
eksempel sosiale aktiviteter og til å dekke egenandeler/deltakerkort i forbindelse med cup.
HIL handball har kun en pliktig dugnad, og det er drift av kiosken i Sveberghallen. Ut over dette har
avdelingen en frivillig ordning med salg av toalett- og tørkepapir. Denne ordningen innebærer at
medlemmene har mulighet til å redusere treningsavgiften med kr 70 per solgte sekk. I tillegg går kr.
15 pr. solgte sekk til laget som har ansvaret for salget, og det resterende, ca kr. 15,-, går til
håndballavdelinga. I 2018 vedtok styret at det er 13- årslagene som har ansvaret for organisering og
gjennomføring av denne dugnaden.
Lagene har mulighet til egne dugnader som bør gjennomføres innenfor handballsesongen. Lagene
kan også ha egne sponsorer, men dette må avtales med styret i hvert enkelt tilfelle på grunn av
avtale med avdelingens sponsorer.
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Vedlagt ligger årsregnskap for 2019.

Dugnadsaktivitet
I henhold til årsmøtevedtak fra 2012, har Hommelvik håndball videreført ordningen med frivillig
toalettpapirsalg der overskuddet fordeles mellom hver enkelt spiller, en årsklasse og
håndballavdelingen.
Kiosken i Sveberghallen drives gjennom dugnadsarbeid fra foreldre og foresatte på de ulike lagene.
Kiosken er åpen når det er kampaktiviteter i hallen.
Gjennomføringen av Malvik Cup fordrer også dugnadsarbeid fra foreldre og foresatte på områder
som kiosk, parkeringsvakter, hallvakter, sekretariat og hoved sekretariat.

Avslutning
Styret kan se tilbake på et år med mye positiv håndballaktivitet hos små og store spillere. Avdelingen
er fortsatt i vekst, og i det kommende året vil det være viktig å videreutvikle den bredden og
håndballgleden vi har i håndballavdelingen. Fokuset må være på motivasjon, mestring og fellesskap
for å sikre at barn og unge trives og utvikler seg sammen med andre.
For styret i Hommelvik IL håndball, mars 2020

____________________
Jørgen Løvseth

____________________
Linn Veronica Jensen

____________________
Ellinor Lygre Røkke

____________________
Kari Båtstrand Monsvoll

_____________________
Marianne Jamtøy

_____________________
Anne Eidissen
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