Årsmelding håndballgruppen Bønes IL for 2017/2018
Virksomhetens art og sted
Håndballgruppen er en av 3 særgrupper i Bønes Idrettslag.
Særgruppens medlemmer er tilknyttet Norges Håndballforbund.
Håndballgruppen har som mål å legge til rette for bredde innen håndball og
andre ballidretter. Særgruppen understøtter BIL sitt mål om å skape identitet
og tilhørighet til Bønes gjennom idrettslige og sosiale aktiviteter.
Håndballstyret 2017/2018
Styret har vært besatt med følgende personer i perioden:
Oppgave
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Kommentarer
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Leder
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hovedstyret
(økonomiansvarlig)
Lars Petter Osa
Nestleder
Representant
hovedstyret
Cathrine Krohn
Styremedlem
Arnt Lund
Styremedlem
Olav Pedersen
Styremedlem
Øyvind Stople
Styremedlem
Ellinor Sælensminde Styremedlem
Sportslig satsning
Det er utarbeidet en sportslig plan for håndballgruppen, hvilken er rådgivende
for hvordan vi utvikler og driver håndballaktivitet. Denne ligger tilgjengelig på
vår nettside www.bonesil.no under fanen Håndball.
Fordeling av halltid
Tildeling av halltid skjer gjennom Idrettsrådet i juli måned hvert år. Deretter
fordeler styret treningstid på bakgrunn av klubbens retningslinjer.
Fordeling av halltid skjer etter innsendt søknad og påfølgende tildelingsmøte.
Håndballgruppen har i innværende periode fått fordelt treningstid i
Bøneshallen og Bønes Arena.
Prinsipper for hallfordeling
 De yngre klasser (8-10) får tildelt de tidlige øktene
 Alle lag etter fylte 11 år tildeles minimum 2 økter. De fleste med halv
bane
 Ambisjonsnivå tillegges vekt ved tildeling av 3 økter
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Trenerdialog og -samlinger
Det har i 2017/2018 vært god dialog med trenergruppen. Trenerkoordinator
Morten Haaland har vært innom de fleste lag. I tillegg har det vært
gjennomført trenersamling med godt oppmøte blant trenerne. Det er en
målsetning om at dette skal gjennomføres med alle lag/årsklasser hvert
kalenderår.
Dommerrekruttering
Styret er opptatt av rekruttering av dommere til håndballgruppen. I
inneværende sesong har klubben arrangert kurs for årgangene 2001 og 2002,
dette har medført en økning i antall klubbdommere.
Oppfølging
Styret ønsker å gi god informasjon til trenere og foreldrekontakter. Trenere er
blitt invitert med på høring av halltid, samlinger og møter. I tillegg er det
avholdt fordelingsmøte der samtlige trenere ble invitert. Vi har også avholdt
informasjonsmøte for foreldrekontakter.
Arrangementer
Håndballstyret har ansvar for arrangementer i Bøneshallen og Bønes Arena. I
perioden har det også blitt tildelt noen arrangementer i Fyllingsdalen
Idrettshall. Tildeling av arrangementer til lagene skjer ved en rullering.
Håndballskoler
Det ble arrangert håndballskole i både vinter-, sommer- og høstferien. Det er
for vinterferien 2018 planlagt håndballskole for årskullene 2005-2010.
Tiltakene har god oppslutning og blir gjennomført på en fremragende måte.
Ekstratrening fredag
Håndballgruppen har i 2017/2018 gjennomført ekstratrening om fredagen
(Fredagsgjengen) for barn og ungdom som ønsker dette. Tiltaket har hatt god
oppslutning.
Trenerkoordinator
Styret fortsatte i 2017 sitt engasjement med Morten Haaland som
trenerkoordinator i håndballgruppen. Morten bistod med sin kompetanse mot
samtlige lag, og han hadde ansvar for håndballskole og ekstratrening om
fredagen.
Samarbeidsavtaler
Samarbeid mellom Bønes Håndball, FyllingenBergen, Gneist og Fyllingen
Håndball på guttesiden er videreført. Bakgrunnen for dette er å rekruttere og
beholde spillere.
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Spillerregistrering / medlemskontingenter / lagoversikt / loddsalg
Idrettsregistrering viser at det i håndballgruppen totalt er 426 medlemmer. Av
disse er 304 jenter og 122 gutter. Dette er en økning på 11 medlemmer siden
forrige årsskifte.
På overnevnte grunnlag er det sendt ut innbetalinger på
 Kontingent / treningsavgift
 Hovedlagsavgift
 Lodd
Loddsalg
Håndballgruppen har videreført opplegg for loddsalg fra tidligere år.
Økonomi
Hovedinntektskildene i håndballgruppen er:
 Medlemskontingent
 Loddsalg
 Kommunale tilskudd
Håndballgruppen har hatt en tilfredsstillende økonomisk utvikling i 2017.
I 2017 hadde håndballgruppen et resultat på kr. 55.977.- egenkapital på kr.
781.894.- og bankinnskudd på kr. 462.266.Verv i hovedstyret
Håndballgruppen har i inneværende periode vært representert i hovedstyret;
- Lars Petter Osa (styremedlem)
- Arild Fismen (økonomiansvarlig)
Forbedringer
 Løpende oppdatering av medlemslistene, og prosess for inndrivning av
medlemskontingent. Det har i inneværende år vært utfordrende å
innkreve kontingenter og få oppdaterte medlemslister
 Skaffe sponsorinntekter som kan sikre fortsatt økonomisk utvikling i
håndballgruppen
 Se etter andre inntektsmuligheter
 Skape og videreutvikle attraktive sportslige tilbud for eldre jenter og
gutter. Finne virkemidler som gjør at vi beholder spillerne lengre i
klubben og idretten
 Implementere og videreutvikle sportslig strategi for håndballgruppen
som er forankret i Hovedstyrets egen strategi
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