Årsberetning Flatås Håndball 2018
Styrets sammensetning:
Leder: Kristian Lian
Nestleder: Jørn Tomas Waagbø
Materialansvarlig: Laila Nausthaug Hassel
Sportslig leder: Marte Mpagi
Styremedlemmer: Liv Therese Gaare

Håndballavdelingen har ved utgangen av året 187 aktive jenter og gutter, fordelt på 13 lag: J2001,
J2003, J2006, J2007, J2008, J2009, J2010, J2011, G2004, G2008, G2009, G2010 og G2011. I løpet av
2018 ble G2003 og J2002 avviklet på grunn av liten spillerstall og overgang til annen klubb.
Flatås Håndball Håndball starter primært i 2. klasse (7 år), men det kan gis tilbud fra 1. klasse dersom
dette er meldt som ønske fra foreldre. Det tilbys trening en time pr. uke for spillere 6-9 år og
minimum to timer i uken for spillere 10 år og eldre. Det tilbys seriespill etter håndballkretsens
rammer, som for tiden er fra 6 år. Ved behov vil det inngås samarbeid med andre klubber for å
opprettholde en stor nok spillergruppe. Flatås Håndball er foreldrebasert i alle roller og det forventes
at alle foreldre bidrar til det beste for barnas tilbud. Trenere bør gjennomføre aktuelle kurs i regi av
Norges Håndballforbund. Det forventes at alle har gjennomført kurs i barneidrett.

Treningstilbud
Våren 2018 og tiden frem til Flatåshallen åpnet i oktober 2018, ble preget av dårlige og spredt
treningstilbud. Spesielt våren hadde håndballavdelingen langt færre timer i gymsal enn ønsket. Dette
gir flere av lagene ugunstige treningstider. I tillegg mistet vi mange timer som følge av skolens
kulturuke og juleforestillinger.
Etter mange tiårs ventetid fikk Flatås IL sin egen idrettshall med egen håndballflate. Dette betyr at
spillere kan se treninger og la seg inspirere av eldre spillere og vi ha vår egen hjemmebane. For Flatås
Håndball betyr dette at får langt større samhandling og tilhørighet. Hallfasilitetene og utstyret som
ble kjøpt inn, ga avdelingen et etterlengtet positivt løft.
Flatåshallen inngikk tidlig en utleieavtale for trening på hele tirsdag og siste halvdel av søndag med
ekstern aktør. Når den kommunale hallfordelingen ble fordelt, fikk vi langt dårligere tidspunkt enn vi
hadde forventet. Av 10 timer var 6 i ugunstig tidspunkt. Dette medfører at de to yngste trinnene
fortsatt valgte å trene i gymsal. Øvrige lag fikk treningstid sent mandag, onsdag, torsdag og tidlig
fredag. Med store forventninger til gode treningstider, ble dette en liten nedtur. Avdelingen leier 4,5
timer i uken i Flatåshallen.

Kamper
Håndballavdelingen har ønsket at alle hjemmekamper legges til helg for å frigjøre gunstige tidspunkt
til treninger. Miniserien spiller flere av sine kamper konsentrert på enkelte dager og har anledning til
å arrangere egen kafe som generer penger.

Medlemsvekst
Håndballavdelingen har ikke opplevd medlemsvekst etter hallen kom på plass. En av flere mulige
årsaker er Flatås IL sin flotte innendørs fotballhall, som muliggjør innendørs trening i vintersesongen.
Unger som ellers ville velge håndball på vinterhalvåret, har nå et helårstilbud hos fotball.
Sportsplan
Flatås Håndball har egen sportsplan som ligger på avdelingens hjemmeside.
Dugnad
Håndballavdelingen har i 2018 hatt tre ordinære dugnader. Dette er Loftsvakt og varetelling på Prix i
samarbeid med de andre avdelingene og vårt tradisjonelle julelotteri. Lotteriet er vår viktigste
inntektskilde i tillegg til aktivitetsavgiften.
Økonomi
Avdelingen har gjennom flere år holdt aktivitetsavgiften lav, til tross for større utgifter knyttet til leie
av halltimer. I 2018 valgte årsmøte å heve aktivitetsavgiften for å imøtegå mulige større kostnader
med egen hall.
Regnskapet 2018 viser et underskudd på 64 083,- og avdelingen har en egenkapital på 404 453,-

Samarbeid med andre klubber
På grunn av liten spillerstall i flere av årskullene har avdelingen inngått samarbeid med andre klubber
og meldt på sammensatt lag i seriespill. I 2018 var dette: J2002 Flatås/Kolstad, G2003 Flatås /Kattem,
J2003 Flatås/Kattem, G2004 Flatås/Sverresborg
Kommunikasjon
Håndballavdelingen har egen hjemmeside, som i liten grad blir brukt. I tillegg til epost, kommuniserer
styret gjennom avdelingens Facebookside og Facebook gruppe for trenere/oppmenn. Det forventes
at alle trenere oppmenn knytter seg til denne gruppen. Det er avholdt 2 trenerforum og en sosial
samling for trenere og oppmenn i 2018.
3. mars 2018 arrangerte vi Flatåsdag i Husebyhallen med Flatås hjemmekamper hele dagen. Dette
ble et vellykket og positivt arrangement.

Flatås Håndball ønsker å benytte anledningen til å takke alle de flotte spillerne som stadig utvikler
seg både sportslig og som mennesker gjennom aktiviteten vi legger til rette for. Ingenting av dette
hadde vært mulig uten alle de mange engasjerte frivillige trenerne, oppmenn, styremedlemmene og
alle foreldrene som følger sine håpefulle i tykt og tynt til kamper og cuper. Heia Flatås! ☺
Med sportslig hilsen fra Håndballstyret.

