Styrets sammensetning 2020/2021
Leder:
Nestleder:
Styremedlem (sport):
Styremedlem (økonomi):
Styremedlem (kultur):
Styremedlem (cup):
1. varamedlem (marked)
2. varamedlem

Marius Mæle
Andreas Vik
Vegard Strøm
Bernt Dingstad
Kari-Anne Kristensen
Karianne Prestesæter
Brynjar Netskar
Sylvi Hjelset

Valgkomité
Leder:
Medlem:
Revisorer:

Cathrin Jacobsen Myhre
Tord Jonassen

Kontrollkomité
Leder:
Arnfinn Kolstad
Medlem:
Marit Jonassen
_________________________________________________________________________________

Styrets arbeid
Det er avholdt 12 styremøter hvor 59 saker er behandlet.
2020 vil for alltid stå i koronapandemiens tegn. Av alle kamper vi har utkjempet dette året, står
kampen mot pandemien igjen som den største og viktigste. Håndballaktiviteten har blitt rammet
betydelig. I flere omganger har den vært stengt helt ned. I andre perioder har vi kunnet
opprettholde tilbudet, men under et strengt smittevernregime. Som klubb har vi helhjertet støttet
opp om alle lokale og nasjonale tiltak for å bekjempe pandemiens utbredelse. Samtidig har vi
stimulert så mye aktivitet som mulig innenfor rammene av de ulike smittevernfaglige tilrådningene.
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Årsberetning for Ski IL Håndball 2020

Kampen har også hatt økonomiske konsekvenser for klubben. Bortfall av arrangementer generelt og
Håndballcupen Ski spesielt har medført vesentlige inntektstap. Og selv om vi har mottatt gode
kompensasjonsordninger fra myndighetene, har ikke disse fullt ut kunnet veie opp for bortfallet av
inntekter.

Vi har også hatt en spennende prosess med å utarbeide forslag til ny strategiplan for Ski IL Håndball.
Diskusjonen i styret har omfattet formålet med klubben, hvilke utfordringer vi ser foran oss og
hvordan vi skal sikre god kontinuitet og samtidig skape fornyelse. Resultatet foreligger i
Utviklingsplan 2021 - 2024, som skal behandles og vedtas av Årsmøtet.
I samarbeid med andre organisasjoner og råd har vi vært representert som følger:
 Styremøter Ski IL Alliansen: Arnfinn Kolstad og Marius Mæle Ski IL Allianse.
 Styremøter Ski IL Alliansehall AS: Janne Jansen
 Idrettsrådet: Lene Lothe, Kari-Anne Kristensen og Marius Mæle
 Follo HK og Follo HK Damer: Lene Lothe og Vegard Strøm

Aktivitet
Som nevnt har tiltak for å begrense utbredelsen av koronapandemien begrenset
håndballaktiviteten betydelig sammenliknet med et normalår. I sesongen 2019/2020
arrangerte vi 382 regionale seriekamper. I 2020/2021 har vi så langt arrangert 197
tilsvarende kamper. Det er i skrivende stund usikkerhet om/når vi kan komme i gang med
kampaktiviteten i andre halvdel av sesongen 2020/2021.
En rekke andre tiltak og turneringer har blitt avlyst, herunder Håndballcupen Ski 2020.
Vurderingene knyttet til å avlyse cupen var krevende. Cupen bygger klubben på tvers av
lagsmiljøer, den gir lagene våre en god sportslig oppkjøring og den representerer en vesentlig
inntektskilde. Styret ventet derfor i det lengste med å treffe endelig beslutning, og det var
først i slutten av juni at vi med tungt hjerte innså at vi var nødt til å avlyse Håndballcupen Ski
2020.
I perioder har vi også måttet stenge ned treningsaktiviteten eller tilpasse den med
treningsaktiviteter utendørs. Samlet sett har derfor det sportslige tilbudet til barna og
ungdommene våre vært begrenset og av dårligere kvalitet enn normalt.
Sportslig har vi til enhver tid jobbet for å gjøre det beste ut av situasjonen. Spesielt viktig har
det vært å tilrettelegge for så god og omfattende sportslig aktivitet som mulig.
Vi har lagt vekt på å tilrettelegge tiltak for spillerutvikling. Særlig i form av hospitering,
målvaktsoppfølging og gode egentreningsprogram. Hospiteringen har skjedd internt i
klubben og i samarbeid med Follo HK Damer og Follo HK. Målvaktsoppfølgingen er utført på
eminent vis av keeper i Follo HK, Andreas Björkmann Myhr.
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I august 2020 meldte Lene Lothe, klubbens daglige leder de siste sju årene, at hun hadde takket ja til
nye utfordringer i Follo HK. Styret har i høst gjennomført en rekrutteringsprosess og tilsatt Trond
Olav Paulsrud som ny daglig leder. Styret benytter anledningen til å takke Lene for en uvurderlig
innsats for Ski IL Håndball. Samtidig ønsker vi Trond Olav hjertelig velkommen.

For trenerkorpset har vi hatt interne samlinger for trenere og trenerassistenter. Vi har også
flere trenere som har tatt moduler på trener 1 og 2. To av sportskoordinatorene våre, Adrian
Ark Saastad og Lukas Karlsson, har blitt tatt opp på trener 3. Ingvill Helland Anderson (G04)
har blitt sertifisert trener 3 og tatt opp på trener 4. Det samme har G18-treneren vår, Mats
Julius Haakenstad.
På lengre sikt har vi jobbet aktivt med å knytte til oss ressurser fra samarbeidsklubbene som
kan styrke den sportslige oppfølgingen av spillerne og trenerne våre. Dette arbeidet
forankres nå i utviklingsplanen for de neste sesongene, og vi har store forventninger til denne
modellen.

Vi har ikke oppnådd alle målene for Ski IL Håndball i 2020. Det satte koronaviruset en effektiv
stopper for. Samtidig vil vi benytte anledningen til å berømme klubbens daglige leder, trenere og
andre frivillige for å brette opp ermene og gjøre det beste ut av den ekstraordinære situasjonen.
Summen av alles bidrag gjør at vi står rustet til å møte den nye normalen med kraft og pågangsmot.

Økonomi
Klubben har en bærekraftig økonomi i form av egenkapital, sunn likviditet og et stabilt
medlemstall. Smitteverntiltakene har imidlertid skapt utfordringer også på økonomiområdet i
2020. Store inntekter har falt bort som følge av avlyste arrangementer. Særlig gjelder det
Håndballcupen Ski, som representerer en vesentlig inntektspost for klubben. Styret har
derfor gjennom året iverksatt krevende grep for å redusere kostnader og øke inntekter. De to
mest inngripende tiltakene besto i avslutning av innleie fra Ski IL Alliansehall AS og et tillegg i
treningsavgiften på 500 kroner per spiller.
Som det fremgår av det vedlagte årsregnskapet, ender vi opp med et resultat for 2020 på
-36 928 kroner. I dette resultatet inngår mottatte offentlige krisepakker på til sammen
1, 830 mnok. Resultatet omfatter også prinsippendringen som styret har foreslått i samråd
med revisor og som fremlegges for behandling av årsmøtet 16. mars 2021.

Medlemstall
Medlemstallene for Ski Il Håndball viser en positiv utvikling. Kjønns- og aldersmessig er fordelingen
om lag som tidligere. Vi ser ennå ikke betydelig frafall som følge av redusert sportslig aktivitet i 2020.
Styret vil følge denne utviklingen nøye utover i det nye året. Det er en utfordring å sikre tilvekst på
håndballskolen. Rekruttering er derfor et foreslått tiltak i klubbens nye utviklingsplan.

Jenter/Kvinner
Gutter/Menn
Totalt

6-12 år
182
120
302

13-19 år
127
95
222

20 år og eldre
2
25
27

Medlemsutvikling
2018

2019
Årsberetning Ski IL Håndball 2020

2020

Totalt
311
240
551
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Jenter/Kvinner
Gutter/menn
Totalt

281
224
505

303
232
535

311
240
551

Framtidsutsikter

Høye mål krever solide verdier, planer for utvikling og bunnsolid drift. Det krever også et verdisett
for atferd, samhandling og kommunikasjon. I Ski Håndball er det særlig fire verdier som skal
kjennetegne oss; respekt, innsats, samhold og smil.
Vi vil i den neste treårsperioden ha et særlig fokus på disse utviklingsområdene:
1. Barnehåndball
2. Ungdomshåndball
3. Håndballcupen Ski
4. Organisasjonsutvikling
For utdyping viser vi til den nye utviklingsplanen som behandles på årsmøtet 16. mars 2021.
Klubben vår er først og sist drevet av frivillighet. Det legges ned et formidabelt antall timer fra veldig
mange: Trenere, foreldrekontakter, dugnadsvakter, representanter i styrer, råd og utvalg. Alle har
en plass i håndballfamilien. Vi er stolte over denne kulturen, og vi skal dyrke den framover.
Hvordan? Jo, ved å vise og uttrykke takknemlighet, ved å åpne arenaer for samhandling og
erfaringsdeling og ved å støtte alle som gir tid og krefter med støtte, oppfølging og kompetanse.
Samtidig er frivilligheten avhengig av overordnet koordinering og ledelse. Ski Håndball er i dag en
klubb med mer enn 500 medlemmer, 100 trenere, en av landets største innendørscuper og et
årsbudsjett på mer enn 7 millioner kroner. Vi vil i tiden som kommer evaluere og iverksette de tiltak
som er nødvendige for at den administrative kapasiteten er bærekraftig.
Sportslig har vi en ny modell i støpeskjeen. Den har vokst fram gjennom det gode samarbeidet vi har
med Follo HK og Follo HK Damer. Modellen består i at vi har knyttet til oss svært dyktige trenere som
koordinerer henholdsvis J13 - Junior og G13 - Junior. I utviklingsplanen vår har vi tatt mål av oss å få
på plass samme rolle for barnehåndballen (6-12 år). I tillegg har vi knyttet til oss en koordinator for
fysisk trening og en egen målvakttrener. Sportskoordinatorene skal sammen med trenerne våre
utvikle Ski IL Håndballs måte å spille og trene på. De skal bygge håndballfaglig kompetanse blant
trenerne våre - som modeller, samtalepartnere og inspiratorer - og de skal være et bindeledd
mellom lagsmiljøene og ledelsen i klubben.

Ski, 5. mars 2021
________________

________________

________________

Årsberetning Ski IL Håndball 2020

__________________
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Ski IL Håndball er en bredde- og utviklingsklubb med solide ambisjoner. Sportslig som sosialt.
Koronaviruset endrer ikke på vår visjon om å være Norges beste breddeklubb - der vi beholder flest
mulig, lengst mulig. Vi er godt rustet til å skape masse håndballglede for liten og stor når den nye
normalen er her.

Marius Mæle

Andreas Vik

Bernt Dingstad

Kari-Anne Kristensen
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