IL Skrim Håndball Elite

ÅRSRAPPORT 2012
IL SKRIM HÅNDBALL ELITE
14.03.2013

1.

INNLEDNING

IL Skrim Håndball Elite ble dannet 28. juni 2012 på et ekstraordinært årsmøte i IL Skrim.
Prosessen med omorganisering av håndballgruppa i IL Skrim hadde da pågått i over ett år.
Etter omorganiseringen er IL Skrim Håndball Elite et eget idrettslag organisert av
Allianselaget IL Skrim.
I henhold til Norges Håndball Forbunds lover er det etablert en partneravtale mellom IL
Skrim og IL Skrim Håndball Elite i tillegg til at divisjonsretten til spill i 1. divisjon er overført
fra IL Skrim til IL Skrim Håndball Elite. Partneravtalen gjelder i første omgang i 3 år.

2.

ORGANISASJON

Styrets sammensetning;
Leder:
Nestleder:
Sportslig Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Regnskap / Økonomi:
Marked og Sponsorer:

Hanne K. Bakkerud
Jan Arild Eng
Helge Trollerud
Ulf Bjørndalen
Gunnar Skullestad
Erling Korvald
Kari Nora Gran
Bjørn Ole Øien

Arrangement:

Kari-Nora Gran
Jan Arild Eng
Gunnar Skullestad
Erling Korvald

Oppmann:
Lagleder:

Valgkomite; Styret har i perioden ikke fått etablere en valgkomite.

3.

VISJON OG VERDIER

Klubben har hatt en prosess med å definere klubbens verdier. Spillerne har vært førende og
det er etablert følgende verdier som klubbens medlemmer skal forholde seg til og gjenkjennes
ved;
- Vilje
- Lojalitet
- Glede
- Respekt
Verdiene blir forkortet til ViLoGRe. Visjon vil bli etablert gjennom en tilsvarende prosess.

4.

OPPSUMMERING

Organisatorisk og arrangementsmessig har aktiviteter og oppgaver vært gjennomført på
samme måte som da klubben var en del av IL Skrim. Det har vært avholdt ukentlige
arbeidsmøter i styret.
Klubben skiftet hjemmebane fra Skrimhallen til Kongsberghallen høsten 2012. Dette har slått
positivt ut på tilskuerantallet og det har vært rundt 4-500 tilskuere på flere av kampene i
høstsesongen.
Kamp arrangementene er vel etablerte og klubben er spesielt heldig som får hjelp fra
Skrimreserven til kiosk og billettsalg. Støtten fra Skrimreserven er et viktig bidrag til
gjennomføringen av arrangementene. Klubben får mye skryt av arrangementene, men det er
behov for flere medhjelpere for å kunne håndtere mange tilskuere og lage gode
arrangementer.
Årets håndballskole ble i sin helhet organisert og gjennomført av spillerne. Dette var andre
gangen jentene gjennomførte håndballskolen og igjen ble det vellykket. Nærmere 80 barn
deltok.
Senhøstes ble Håndballens dag gjennomført i tråd med avtalen klubben har med NHF Region
Sør. Ett årskull barn fra barneskolene ble invitert til damekamp og åpen trening hos de
aldersbestemte lagene i etterkant. Beste heiarop ble kåret under damekampen.
Det har også vært gjennomført ulike dugnader for å skaffe penger til drift av klubben.
Dugnadsånden lever derfor godt i IL Skrim Håndball Elite.

5.

FREMTIDSUTSIKTER

Målsetningen til klubben er å legge til rette for spill i eliteserien. Det første steget er derfor å
kunne ansette en daglig leder som kan priorieter å jobbe med sponsorer og bidra til utvikling
av klubben på dagtid. Det er ikke mulig å utvikle klubben videre eller administrere et lag som
eventuelt spiller i eliteserien kun med dugnadsinnsats fra klubbens styremedlemmer. I tillegg
krever NHF’s Eliteseriereglement at klubben skal ha minimum 2 ansatte (daglig leder og
markedsansvarlig). Budsjettet for 2013 reflekterer derfor ansettelse av en daglig leder.
Ved å videreutvikle klubben administrativt blir det enklere å jobbe med sponsorer og annen
inntektsbringende aktiviteter og det blir kortere avstand til kravene for eliteseriespill. Klubben
har ikke anledning til å trekke seg fra et eventuelt opprykk til Eliteserien, dersom de sportslige
resultater etter sesongen tilsier at det blir spill i Eliteserien neste sesong.
Klubben trenger å hente inn en til to spillere med erfaring fra eliteserien. Det har vist seg å
være vanskelig å få nye spillere til Kongsberg uten at klubben kan tilby en rimelig
kompensasjon. Det er derfor lagt opp til økte lønnsutgifter til spillere i 2013, i første omgang
for å kunne gi bedre forutsetninger for dagens spillere og deretter for å lønne nye spillere.
Klubben ønsker å jobbe for å få oppgradert Kongsberghallens gulv og fasiliteter for å kunne
bli godkjent for spill i Eliteserien.

6.

MEDLEMSINFORMASJON

IL Skrim Håndball Elite har 31 medlemmer per 31.12.2012.
Det er 20 spillere, 3 trenere og 8 personer involvert i styret / lagledelse.

7.

HEDRING

Sara Trollerud fikk tildelt ungdomsstipend fra Kongsberg Idrettsråd på årsmøtet i KIR februar
2012 for sin innsats for håndballen.

8.

ØKONOMI

Det ble etablert et relativt stramt 2012 budsjett, på nivå med tidligere år. Utgiftssiden er i
hovedsak knyttet til reiserkostnader, dommerutgifter, trener og spillerutgifter. Inntektene er
mye knyttet til sponsorer, men også fra dugnader gjennomført av spillerne i stor grad.
Regnskapsføringen for 2012 er endret etter revisors gjennomgang slik at det nå følger NHF
sine retningslinjer for periodisering av regnskap i henhold til sesong. Tidligere har inntekter
fra sponsorer og lønnsutgifter ikke vært periodisert over sesongen som går over 2
regnskapsår.
Det legges frem ett budsjett for årsmøtet som inneholder økte lønnsutgifter for å kunne ansette
en daglig leder. I tillegg økes lønnsutgiftene til spillere.
Det legges også frem forslag til nødvendige økonomiske rammer for klubben ved spill i
eliteserien.

9.

SPONSORER

Det har vært jobbet mye med sponsorer gjennom høstsesongen for å sikre inntekter til driften.
FMC Technologies signerte en 3 års avtale som General Sponsor og i tillegg har klubben
inngått langvarige utstyrsavtaler med Admiral, Intersport og Select. Viktige Sølvsponsorer er
dessuten KOG, Sparebank 1 samt Sense Trening og Helse.
Generalsponsor; FMC Technologies
Sølv Sponsorer; Admiral og Intersport, Sense Trening og Helse, Sparebank 1, KOG
Grunnfjell Sponsorer; Kongsberg Skisenter, Select, Helsehuset Kongsberg, Kiropraktorene,
Stortorvet, Kongsberg Trafikkskole, PK Eiendom, Kopisenteret, Dolly Dimple, Bytesize, AB
Kran, Bråthens Bilco, Quality Hotel Grand, RentX, KIWI, Revisorkollegiet, Forenede
Montører, DeltaCom,
Personlige Sponsorer; Roy’s Selskapsmat, Kenneth Husebø, Kongsberg Samlersentral, Svene
Pukkverk, Warloff Fjellspregning

Uten støtte fra våre sponsorer vil det ikke være mulig å drifte et laget.
Klubben har hatt ulike aktiviteter med og for sponsorene, blant annet;
Stortorvet – Moteoppvisning, skiarrangement, servering og vakthold ved arrangement
Quality Hotel Grand – Servering ved julebord
KOG – Vår dugnad
Intersport – Tilstede ved salgskveld
Sense Trening og Helse – Deltakelse i Jenteløpet og introduksjonstimer
Sparebank 1 – Øke kundegrunnlaget
Det har vært gjennomført 2 sponsormøter med presentasjoner og servering av lunsj.
Det er enkel servering til sponsorer før hver hjemmekamp.

10.

SPORTSLIG UTVIKLING OG RESULTATER

Sesongen 2011/2012 ble det en 5.plass i serien. Uavhengig av plassering har laget hatt en
positiv sportslig utvikling gjennom året. Spillerstallen har vært stabil og kun to nye spillere
kom til ved sesongstart, begge strekspillere. Ytterligere en strekspiller kom til klubben rett før
jul.
Petter Kjærnes har hatt ansvar som hovedtrener og Bent Dahl har vært assistenttrener.
Frederic Andre Solberg har tatt over ansvaret for den fysiske treningen ved sesong start etter
at Camilla Thorsen nå bidrar mer som spiller.
Laget ligger på 3. plass på tabellen ved utgangen av 2012 og halvspilt serie.
Cathrine Korvald har vært fast på Beach Landslaget for kvinner. Hun var en sterk bidragsyter
til at Norge tok bronse i VM sommeren 2012.
Ingvild Bakkerud har vært med på Ungdomslandslaget og var med da de tok en 3.plass i VM.
Det ble gjennomført en treningsleir i Nederland rett før sesongstart i tillegg til at laget deltok i
oppkjøringsturneringen Vestfjorden Cup i Sætre.
Laget deltok også i NM og møtte Larvik i 3. runde og tapte med 19 mål.

