Årsberetning Flatås Håndball 2019
Styrets sammensetning:
Leder: Kristian Lian
Økonomiansvarlig: Cathrine Jystad
Sportslig leder barn / Materialansvarlig: Marte Hollum
Sportslig leder ungdom: Marte Mpagi
Styremedlem: Liv Therese Gaare
Styremedlem: Marie Sandvik
Styremedlem: Marthe Holmvik
Håndballavdelingen har ved utgangen av året 151 aktive jenter og gutter, fordelt på 12 lag: J2001,
J2006, J2007, J2008, J2009, J2010, J2011, G2008, G2009, G2010, G2011, og G/J 2012. I tillegg så vi en
spe start på dannelsen av et damelag.
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
Lagene tilbys timer i Flatåshallen så langt plassen tillater det. J2007, J/G2012, J2011 og G2011 har
tilbud i skolens gymsal. Ulempen med å trene i gymsal er at mange timer går bort som følge av
skolens kulturuke og juleforestillinger.
Det er et ønske at alle lag kan trene i Flatåshallen. 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.
Håndballavdelingen får 10 timer gjennom kommunal hallfordeling og leier 4 timer selv. Behovet for
flere timer er til stede men Flatåshallen har ikke flere timer i gunstig treningstid å leie ut. Det er et
mål for Flatås IL å være et nærmiljøanlegg hvor alle timer brukes av eget idrettslag.

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.

Flatås Minicup
28. september avholdte vi Flatås minicup for rundt 30 lag i alderen 8-10 år. God stemning og fin
gjennomføring gir grunnlag for gjentakelse. Cupen ble redusert fra to dager til en dage grunnet

sviktende påmelding. Dette skyldes både at mange klubber ikke hadde startet opp håndballsesongen
og at fotball sin avsluttende sonesamling kolliderte med samme helg.
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. Denne skal revideres i
2020.
Dugnad
Håndballavdelingen har i 2019 hatt tre ordinære dugnader. Dette er Hallvakt, 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 2019 viser et underskudd på 21 908,-

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 vårsesongen 2019 hadde G2004 et samarbeid med
Sverresborg. I samarbeid med Byåsen IL har vi gjennomført håndballskole høsten 2019.
Damelag
Vi startet opp treninger for damelag i håndball høsten 2019. Målet er å melde opp et lag i seriespill
høsten 2020. I starten har rundt 15 ivrige damer fra 30 til 50 år deltatt på treningene i hallen på
mandager fra 21.00. Her er det ingen krav til hverken teknikk eller kondis, bare ren håndballglede.
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 1 trenerforum og en sosial
samling for trenere og oppmenn i 2019.

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.

Rapport fra lagene:
J2001
J-2001 spiller i Trønder-energiserien og har på vårsesongen 18/19 hatt 11 spillere: Sesongen ble
avsluttet med Shell-cup i Kristiansund.
I løpet av høst-sesongen 19/20 er det økt til 15 spillere. Laget har 3 treninger i uka i Flatåshallen. I
tillegg har de hatt i 2019 noen sosiale kvelder som bla.a. taco-aften og kurvfest, og i Flatåshallen har
vi sett VM-kamp for herrer i sosialrommet og en liten treningssamling inkl felles lunsj.
Vi er veldig fornøyd med å ha egen hall som gir ulike muligheter både til håndballtrening,
styrketrening, og sosiale arrangementer.
J2006
J2006 er nå 19 jenter. 4 har sluttet, og 4 har kommet til.
Vi har Okea-cup som årets høydepunkt, både i år og ifjor.I tillegg har vi dugnader fordi vi sparer til
treningsleir i Rovinj, Kroatia, 2021.
Laget består av en positiv gjeng med spillere og ei fantastisk foreldregruppe som bidrar og stiller opp.
J2007
Jenter 2007 består pr. i dag av 13 spillere. To spillere sluttet i løpet av sommeren, og vi har fått én ny
spiller etter nyttår. Vi har i tillegg én spiller som har vært med på en trening og som muligens blir
med videre.
Jenter 2007 startet sesongen med Ørland Sparebank Arena cup der det ble seier i 3 av 4 kamper, og
en skikkelig kickstart på sesongen. Laget har stilt med to lag i seriespillet og har til nå spilt 15 kamper.
Det har så langt vært en tung sesong med mye tap, og dette har påvirket spillergruppen i de siste
månedene. Trenerteam, foreldregruppe og spillere har tatt felles grep for å få inn mer positiv og
motiverende stemning i gruppen. Nå ser laget frem mot sosiale aktiviteter og cuper etter serieslutt.
J2008
J2008 har nå 17 spillere og to trenere. Det har tilkommet noen få nye, men de fleste er samme
stabile kjerne som før. Laget har deltatt i to serier og vi føler at det har gitt oss god kampaktivitet
sesongen igjennom. Vi var på vår første reisecup høsten 2019, da deltok vi på Røroscup. En utrolig
godt gjennomført cup. Derfor velger vi å reise tilbake til den høsten 2020.
J2009:
En spiller har sluttet, men begynte igjen nå nettopp. Det er også to helt nye spillere, som begynte like
før jul. Laget har nå 20 spillere, og fire foresatte deler på trenerjobben. Vi har hatt lagsfest nå i
januar, og det var en stor suksess.
Vi skal på Selbu Cup, og det er vår første reisecup. Det er god stemning i laget, og det er godt
oppmøte på treningene.
G2009
17 stk pr dags dato , en økning på 3 stk siden fjoråret. Ingen sluttet . Forventer ytterlige økning på 12 stk innen sesongslutt .
Støtteapperat : 3 stk voksne som bekler alle roller , 2 stk jenter fra et jentelag i Flatås som bidrar ved
anledning .

Cuper : deltat på Melhus cup og er i planlegging av å melde oss på vår første reisecup , selbucup .
Sosialetiltak : samlet laget å dratt på både Kolstad og byåsen kamper , kveldsmat sammen etter
trening .
Stemning : stemningen i gruppa er super og god for det meste :)
G2010
Gutter 2010 hadde i februar 2019 hatt frafall i en periode og var på ett tidspunkt 6 jenværende
spillere. Det ble gjort ett arbeid for å få til rekruttering; det resulterte i 3 nye spillere, ny trener og ny
oppmann.
Det har vært ei stabil gruppe som stort sett er fulltallig på trening og det er god stemning gutta i
mellom. Det er to «grupperinger» i laget, men på trening og kamp er alle med alle!
Det er ei foreldregruppe som er med når de må og er positive til aktiviteter! Vi har høsten 2019 hatt
2 lag i seriespill ; og veksten av spillere har fortsatt! Vi er per nå ca 16 på treninger (på det meste har
vi vært 18!) Vi har vært med på én cup (Tiller Cup)
I løpet av høsten har vi også fått en trener til; og har i noen treninger fått ytterligere hjelp av noen
foreldre (som trengs når vi er så mange)

J2011
Per dags dato er vi kun 8 spillere som er aktivt deltakende. Vi har ikke noe fast plan på cuper, men
diskuterer innad i trenergruppa god tid i forveien om noen kan stille og sender ut melding til foreldre
om interesse for deltakelse. Har hatt fast sosialt arrangement to ganger i året. Gjengen som er med i
dag, er den samme som har vært med siden start. Vi har hatt noen som har vært med en liten stund,
men sluttet av ulike årsaker.

J/G 2012
Vi i gruppa 2012 er i oppstartsfasen enda. Vi har ikke hatt noe sosialt arrangement enda, men det
kommer. Vi er ikke med i serie, men tenker å delta på cuper. Vi trener fast 1 gang i uka, og de barna
som er med storkoser seg. Vi får også gode tilbakemeldinger fra foreldre om at barna synes det er
gøy med håndball. Vi er ikke nok gutter til å stille rent guttelag, men håper på å rekruttere flere
etterhvert. Vi er i snitt 16 ++ barn på hver trening og det er god stemning blant både barn og trenere.

