
 

 

 

 
 

 

                               

 

ÅRSMELDING FRA STYRET I ASKIM IF HÅNDBALLGRUPPE 2014 

 
1) VISJON  

Askim IF håndballgruppe er en breddeklubb som skal tilby et attraktivt håndballtilbud 

for barn, unge og voksne i Askim. Alle skal ha en sportslig og sosial plass i et trygt, 

godt og inkluderende miljø. Askim IF håndballgruppe skal være en positiv faktor for 

nærmiljøet i Askim.  

 

2) MÅL 

Vi skal være den største klubben i IØ med det beste sportslige tilbudet. 

     

3) VERDIER  

Engasjement – Kompetanse – Samhold – Glede  

 

 4) MOTTO  

HÅNDBALL ER GØY 

Året 2014 har vært preget av å utvikle treningstilbudet videre. Vi har som ambisjon å bli en foretrukket klubb når 

spillere ikke får dekket sitt behov i sine lokale klubber samt å være en naturlig samarbeidspartner for våre 

naboklubber når det er behov for å samarbeide på årsklasser. Dette har ført oss nærmere HK Trøgstad og vi 

jobber nå med et utvidet samarbeide her som skal gi et godt treningstilbud for i første omgang gutter fra ca 15 år 

og oppover til senior. 

På jentesiden startet vi med fokus på treningsmiljø allerede inneværende sesong og har fått en god spillegruppe 

fra 16 til og med damer senior. Nå er det gutteløftet som er fokus med jentemodellene som mal. 

Høsten 2014 har vi sammen med Volleyball og Askim IF Friidrett gått sammen for å lage nytt kjøkken og 

kafeteria i Askimhallen. Lokale bedrifter har stilt velvillig opp og bidratt med både materiell og timer for å få 

dette realisert. Klubbene har solgt Omega Frisk og Askim Kommune har byttet ventilasjonsanlegg og gulv i 

kjøkkendelen. Noen skjær i sjøen har oppstått men vi har nå en god plan for videre arbeide og målet er å sluttføre 

prosjektet før sommeren. 

 

 

ÅRSMELDING SPORTSLIG AVDELING 

 
Sportslig utvalg har i 2014 bestått av Uno Andersen som har hatt det overordnede ansvaret. Det har vært et ønske 

om å utvide og styrke den sportslige avdelingen.. Tor Anders Krogstad og Stian Skaugen har mot slutten av året 

kommet inn i sportslig utvalg og jeg ser frem mot god aktivitet i denne gruppen. Underlagt sportslig har vi hatt 

Anette S. Larsen og Truls P. Knudsen som dommerkontakter. 
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Fokusområder og utvikling 
Klubben har som de siste sesongene, hatt ekstra fokus på følgende områder: 

 Sportslig utvikling og resultatforbedring. 

 Størst mulig rekruttering inn og bevaring av spillere i aldersgruppen 5/6 år og opp til 13 år.  

 Rekruttering og utdanning av både nye og eksisterende trenere 

 Rekruttering og bevaring av dommere, samt skape et miljø for å satse på dømmingen. 

 

Satsingen på rekruttering kan vi nå se fruktene av ved å se på utviklingen i antall lag og aktive medlemmer de 

siste sesongene.  

 

Om lag, trenere, støtteapparat og dommere 
 

Minihåndball 

Avdeling mini hadde i vårsesongen treningen sin i hallen på Askim ungdomsskole, Askimhallen og Askim vgs. 

Miniavdelingen har deltatt i Cup x 4 i Indre Østfold. På vårsesongen gjeldt dette Cup i Eidsberg og vår egen i 

Askim. I høst har de deltatt på Kidz cup i Trøgstad og Harlem cup Degernes. I tillegg har 8 års gruppene deltatt 

på minirundene i regi av NHF Region Øst.  

Sportslig leder vil også i år berømme det fantastiske engasjementet som vises av våre dyktige trenere og 

lagledere i avdeling mini.  

 

Håndballskolen 

Askim IF Håndballgruppe arrangerte også i 2014 håndballskole i vinterferien (uke 8) og i høstferien (uke 40) i 

2014. Håndballskolen er en veldig viktig bidragsyter i arbeidet med rekrutteringen i klubben, og satser igjen 

friskt mot arrangement i høstferien 2015. 

 

Barnehåndball i seriespill J/G 9 – J/G11 

I sesongen 14/15 ble det påmeldt 3 x J9, og 3xJ10, 2xJ11 og G10.  

 

Aldersbestemt J/G 12 – J/G 18 

I dette aldersintervallet har vi J12 – 1 lag som også har deltatt i Temaserien, J14 - 2 lag, J15 samarbeidslag med 

Trøgstad og J18. På guttesiden har vi G10, hadde G12 –som måtte trekke fra seriespillet, G14 1 lag og G18 

samarbeidslag med Trøgstad. J14 og G14 prøvde å kvalifisere seg til Grensemesterskapet noe de ikke klarte i 

denne omgang. 

 

Senior 

Vi har inngått et samarbeid med Trøgstad på HS. 

På KS har vi hatt en voldsom utvikling i antall spillere, KS og J18 er kjørt sammen til en treningsgruppe og teller 

i dag ca. 30 spillere. 

 

Cup'er  

Askim IF Håndballgruppe deltok med sine lag i 2014 på fellescup i Fredrikstad og Smaalenene cup, i tillegg til 

minihåndballens nevnte cupdeltagelser. Noen av lagene har i tillegg meldt seg på julecuper og andre cuper i  

oppkjøringsperioden 

 

Sportslig Leder  

Uno Andersen 
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ÅRSMELDING DOMMERE 
 

Dommere / Barnekampledere og Observatører 

Suksessen med å gjennomføre barnekampleder kurs for samtlige 15 åringer i klubben fortsetter i år igjen. I 

foregående sesong tok nye jenter og gutter barnekamplederkurs. Vi har i år hatt 19 kvotedommere, og vi er godt 

over 20 barnekampledere. Vi er i gang med å starte opp en gruppe hvor de mer erfarne dommerene gir mer og 

bedre oppfølging av nye dommere, samt kartlegge hvordan det ser ut for neste sesong. 

 

Anette Larsen 

Dommerkontakt 
 

 

ÅRSMELDING ARRANGEMENT 
 

De fleste av våre arrangementer har vi hatt i Askimhallen, i tillegg til et par på Askim Ungdom skole. 

Det er en glede å se at hallen fylles opp med publikum på hjemme kampene våre og mitt inntrykk er at det er 

flere og ser på håndball i Askimhallen nå enn tidligere. 

Vi har arrangert miniturneringer og tema serie i regi av NHF Region Øst, vi har også stått for arrangement av 

Mini cup x 4, som er en samarbeidsturnering mellom HK Trøgstad, Hk Eidsberg, Degernes HK og Askim IF-

Håndball. 

I november arrangerte vi den største miniturneringen som noen sinne er blitt holdt av Region Øst, hvor vi stilte 

med hele 7 mini håndballbaner. 

På dette arrangementet alene gjennomførte vi ca 140 kamper. 

Jeg vil takke alle som stiller opp og deltar på dugnader, uten dere hadde ikke arrangementene latt seg 

gjennomføre. 

 

Morten Kolstad 

Arrangementsansvarlig 

 

 

ÅRSMELDING MARKED 

 
Vi har pr i dag løpende avtaler med følgende: 

 

1. Peppes  

2. Eventpartner as 

3. G-sport Askim  

4. Østfoldbadet 

5. Derbigum 

 

 

Det jobbes i disse dager med nye sponsorer fra våren 2015. 

 

Det jobbes også med lansering av flere produkter, som vil gi meget gode inntjeningsmuligheter. 

 

Markedsansvarlig har også skaffet premier til cuper og utlodning til de forskjellige arrangement i vår regi. 

 

 

Truls Knudsen 

Markedsansvarlig 
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ÅRSMELDING ØKONOMI  

 
Likviditeten har gjennom hele året vært god, og vi kan i år glede oss over positivt resultat på  

kr. 119 264.  

 I år I fjor  

Sum driftsinntekter kr. 1 241 432 kr. 1 219 056 

Sum varekostnader kr.    425 561 kr.    513 723 

Sum lønnskostnader kr.    342 940 kr.    244 932 

Sum andre kostnader   kr.    369 497 kr.    470 826 

Sum renteinntekter  kr.      15 830 kr.      13 952 

Overskudd kr.    119 264 kr.        3 528 

 

På inntektssiden har vi flere arrangement med bra dugnadsinnsats som har gitt oss gode 

inntekter: 

Smaalenene Cup som ble arrangert for 5. gang av klubber i Indre Østfold gav oss et 

overskudd på  

kr. 75’. Samarbeidscupen; minicup x 4 gav oss et overskudd på kr. 25’. Temaserie i 13 

årsklassen, miniturneringer, medarrangør i parken 17. mai har alle gitt oss gode inntekter. 

Totalt kr. 263’ i salg kiosk og kr. 224’ i billettinntekter. 

 

 

 

Håndballgruppa har også inntekter gjennom flere sponsorer og offentlig støtte; kr. 104’ i 

2014. Kommunalt tilskudd kr. 89’, LAM midler kr. 82’, grasrotandelen kr. 46’ og kontingent 

AIF kr. 44’. Offentlige tilskudd og støtte overført fra Askim IF har en økning på kr. 104’ fra i 

fjor. 

 

Treningsavgiften i 2014 utgjør kr. 163’. 

 

De største postene på kostnadssiden er innkjøp av utstyr herunder treningsdresser/gensere til 

trenere, dommere og lagledere samt nye drakter utgjør kr. 125’, varekjøp til kiosk kr. 136’, 

påmelding cuper kr. 90’, halleie kr. 62’, leie buss til cup kr. 21’, påmelding serie kr. 96’ samt 

godtgjørelse til trenere og dommere med hhv kr. 176’ og kr. 191’. 

 

Mette E. Nilsen 

Kasserer 

 

 

Driften av Askim IF Håndball er basert på frivillighet og dugnad og vi har mange engasjerte 

støttespillere som gjør en uvurderlig innsats hver uke for håndballgruppas visjon. Liste over 
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lag, funksjoner og støttespillere samt egen liste over dommer e er vedlagt og herved rettes en 

stor takk til hver enkelt dommer, trener, lagleder, styremedlem, andre funksjoner, 

dugnadsarbeidere og supportere. 

Uten våre sponsorer hadde vi ikke hatt mulighet til å gjøre de aktivitetene vi ønsker og vi 

takker med dette for deres støtte. Våre sponsorer er presentert på www.askimhandball.no. 

Vi vil også fremheve den gode dialogen og det gode samarbeidet vi har med vaktmesterne i 

Askimhallen og med Servicetorget i Askim Kommune. 

 

AU har hatt 8 møter i 2014. Styret har hatt 4 møter i 2014. Det er avholdt 5 trener, lagleder og 

dommermøter. 

Leder vil takke styret og arbeidsutvalget for god solid innsats og godt engasjement. Hver av 

representantene i arbeidsutvalget gjør en uvurderlig innsats har levert en rapport fra sitt 

område og disse er tatt med i hovedrapporten. 

  

Leder ønsker også i år å takke arbeidsutvalget og hovedstyret i Askim If for godt samarbeid, 

god støtte, sparring og inspirasjon. 

 

Tone Elin Løkke 

 Leder 
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