
Årsmelding 2021
Egge IL, håndball

Sportslig Aktivitet
Egge håndball har i de siste årene kun klart å stille med lag i kortbane og minibane, samt et
jentelag som spiller j-12. For å kunne klare å stille lag på j-9 har vi gått inn et samarbeid med
Steinkjer, der Steinkjer og Egge deler utgiftene og Steinkjer har supplert oss med spillere når
vi har hatt behov. På grunn av de siste års restriksjoner har en del spillere sluttet med
håndball og trenden har vært negativ i forhold til rekruttering. Vi i styret håper på en positiv
utvikling nå når det endelig er blitt mer åpent og vi kan forhåpentligvis trene og spille som
normalt i noen år fremover.

Egge håndball deltar med minst 1 lag i Sparebank 1 Cupen i Steinkjerhallen
siste helgen i april. I tillegg har de enkelte lagene deltatt i flere andre cuper og
miniturneringer, men også dette ble redusert i 2021 pga restriksjonene.

Egge håndball er med i Steinkjerallliansen, som består av Sørlia IL, Sparbu IL, Følling IL,
Steinkjer HK og Egge håndball. Målet med alliansen er et samarbeid på tvers av klubbene,
samt erfaringsdeling.

Styrets arbeid

For inneværende sesong har styret bestått av:
Leder, Kent Andre Mjøsund
Styremedlem, Johanne Skjevelnes
Styremedlem, Jelena Prestmo Strand
Styremedlem, Oksana Grek
Styremedlem, Hanne Skjeflo Skar

Styret har stort sett brukt tiden på å prøve å holde aktiviteten oppe å omrammet, avlyst eller
flyttet kamper som har kommet i den nedstengte perioden. Det har vært lite aktivitet både
med møter og arrangementer, da restriksjonene gjort at vi ble tvunget til å kommunisere
digitalt og mer fortløpende som situasjonene oppsto.

Egne arrangement

Egge håndball har vært arrangementsansvarlig for 3 arrangementer i
Steinkjerhallen i løpet av året 2021. Vi retter en stor takk til alle foresatte som
har vært med å bidra under arrangementene. Dette gir viktige inntekter for
håndballen.



Materiell / anlegg

Oppbevaring av ubrukte drakter, treningsutstyr og nødvendig utstyr til
arrangement lages i Steinkjerhallen og Egge ungdomsskole. Dette gjør det
enkelt for de ulike lagene å ha utstyret tilgjengelig i forhold til treningssted.

Økonomi

Det er ikke blitt gjennomført noen store innkjøp eller ekstra kostnader i 2021, da har vært et
år med lite aktivitet og behov for innkjøp. Dessverre har kostnadene stort sett vært de
samme, og med mindre inntekt pga lavere aktivitet og mindre arrangementer har vi i 2021
gått med et lite underskudd.

Kurs og utdanning
Egge håndball trenger håndballdommere som er tilknyttet klubben. Styret jobber med å
rekruttere dommere, og ønsker gjerne et samarbeid med Egge fotball om dette. Da det helt
sikkert finnes fotballdommere som kan tenke seg og dømme håndball også. Det finnes
mange muligheter for kurs og utdanning innen håndball, og vi oppfordrer alle trenere og
lagledere til å investere i kunnskap.

Avslutningsvis ønsker vi å takke trenere, lagledere og foresatte som bidrar og gjør en
fantastisk jobb for Egge IL.

For Egge IL, håndball

Leder
Kent Andre Mjøsund
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