
Årsmelding Håndball 2019 - BØLER IF  

 

Styrets sammensetning 2019 

Navn Ansvarsområde 

Catharina Paulsen  Leder 

Christian Holm  Kiosk 

Morten Sandnes  Medlemmer 

Finn A. Johansen  Økonomiansvarlig 

Linda Hansen  Utstyr (gikk ut av styret april 2019) 

Gro Turtumøygard  Utstyr 

Guro Kreppene Dommer (gikk ut av styret april 2019) 

Gro Elden /Sverre Helgesen Dommer 

Kåre Olav Stensløkken Dommer, rekruttering 

John Inge Hervik  Dugnadsansvarlig (gikk ut av styret april 2019) 

Anette Svee Wilberg Dugnadsansvarlig 

Trude Trygg Sportslig ansvarlig (gikk ut av styret juni 2019) 

 

Catharina Paulsen representerte håndballen i Styret i Bøler IF. På slutten av året gikk også 

Anette Svee Wilberg inn i styret og gikk rett for nestlederrollen.  

 

  

Medlemsoversikt  

Bøler håndball har ved utgangen av 2019 totalt 244 betalende medlemmer -  fin økning ifht til 

fjorårets 206. Vi fikk et nytt lag; J33 og har også god tilvekst av de aller minste. 

 

    Kvinner    Menn     

Aktive medlemmer 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  

   0 149 25 0 30 0 29 11 0 0 

  

Merk at medlemstallet er justert i forhold til innbetalt medlemsavgift i samråd med Hege 

(regnskap). Færre i registeret, men det skyldes antagelig nedetiden. Det er 244 som har betalt 

medlemsavgift.  

 

Allidrettstilbudet for medlemmer av bofelleskap for funksjonshemmede i bydelen er fortsatt 

medlem av Bøler IF og organisatorisk tilknyttet Bøler Håndball. Dette utgjør pr nå 9 medlemmer.  

Rapportert inn til NIF og Oslo Idrettskrets:  

 

Sum Totalt: 244+9 = 253  

 

Sesongen 18/19:  J2003 trakk seg fra serie. 2004 og 05 ble oppløst etter endt serie. 

 

  



Styrets arbeid 

Styret har hatt 8 møter i året; ett møte pr måned med unntak av juli og desember. Styret har i 

perioden hatt god kontakt med Region Øst i Håndballforbundet knyttet til tildeling av treningstid 

og kampoppsett.  

 

Bøler Håndball er en foreldredrevet klubb, og alle oppgaver og tillitsverv i klubben dekkes av 

foresatte. Klubben er avhengig av entusiastiske foresatte som deltar aktivt i driften av lagene. 

Dette går i det aller vesentligste i orden på lagsnivå.  

 

Styret har hatt fokus på å få til noe flere fellesaktiviteter som bidrar til styrket følelse av å være 

en klubb, noe som forhåpentligvis også gir bedre grobunn for å rekruttere personer til 

fellesoppgaver.  

 

Oppsal Håndball tilbyr de yngre lagene å være maskoter på eliteseriekamper i Oppsal Arena  

For å styrke gode holdninger i klubben ønsker vi at NHFs Foreldrevettregler skal være synlig i 

hallen.  

 

Rekruttering av spillere  

Vi har benyttet oss av god, gammeldags ranselpost + plakater, distribuert på 7 nærliggende 

skoler for å nå ut til de yngste spillerne. 

 

Arrangementer  

Kick Off 

Årets fellesarrangement for klubben var Kick Off,  onsdag 4/9 2018 – En felles sosial samling 

med grilling, kamper og underholdning, som start på sesongen 19/20. Foreldre og søsken ble 

invitert - og det var svært god stemning på tribunen under kampen mellom trenere og foreldre.  

 

Loppetass og Minirunde 

Bøler Håndball søkte om å få arrangerer både Loppetass og Minirunde. Detter er 

håndballarrangement for de yngste, arrangert av NHF. Lag som deltar i turneringen har ansvar 

for arrangementet - med støtte fra styret. Dette er gøy for lagene og gode penger til klubben - 

som igjen kommer alle lagene til gode. Klubben har nå gode rutiner for slike arrangement i 

Bølerhallen. Vi fikk tildelt Minirunde 21/9 2019 og Loppetass 11/1 2020. Vi har gode rutiner på 

disse arrangementene nå. Det  må vi bli flinkere til å formidle til ansvarshavende lag, slik at de 

ikke blir unødvendig bekymret.  

 

  



Trening  

Det er stor kamp om treningstimer i hall og på skoler. Bøler Håndball fikk høsten 2019 tildelt 

20,5 treningstimer i hall, fordelt på Bøler flerbrukshall og Bjørnholthallen (grunnet oppussing av 

Oppsal Arena). Dette er en 2 timer mindre fra forrige sesong. Treningstid fordeles ut fra antall 

lag som fullførte forrige sesong i hver idrett. 

 

Fordelingen av tidene ble gjort i et samarbeid med trenere og styret.  

Vi har også fått tildelt 4 treningstimer i gymsal på Ulsrud VGS (liten og stor)  

 

Kampavvikling i Bølerhallen  

Tilsynsvakter  

Rutiner er oppdatert for å gjøre jobben som tilsynsvakt lettere, men det er mye å sette seg inn i, 

og kampene for de eldre går (for) kjapt for de som sitter  sekreteriatet.  

 

Kamper fra 12 år og oppover skal føre elektronisk kamprapport, det kan være utfordrende for 

foreldre som sitter i sekreteriat for første gang. 

 

Dommere  

Alle klubber må stille dommere til disposisjon for Håndballforbundet. Disse dommerne settes 

opp til kamper av forbundet i regionen for J/G12 og eldre. Antallet dommere som klubben må 

stille med avhenger av hvor mange lag den enkelte klubben har påmeldt i de samme klassene. 

Det må stilles dommere som er både over 16 år og over 19 år. Dersom en klubb ikke har nok 

dommere i forhold til antall lag (kvotedommere) kan det komme sanksjoner i form av bøter.  

For å oppfylle dommerkvoten har Bøler også i sesongen 2019-20 stilt med 1 egen dommer og 

leid inn 4 fra Fet.  

 

I årsklassene opp til J/G11 må klubben selv stille med barneveiledere til hjemmekamper. De 

barneveilederne vi har nå er født i 2000, 2002 og 2003. Disse dømmer kamper i J9, J10, J11 og 

G11. Det blir derfor innimellom mange kamper å dømme for barnekamplederene.  

 

Det vil fremover være viktig å fortsette videreutvikling av barnekamplederne til dommere, og få 

dem på dommer 1-kurs. Dette er motiverende for dommerne, i tillegg er det gunstig for klubben 

å ha nok egne kvotedommere, slik at man slipper å leie fra andre klubber. Det er også et ønske 

fra yngre spillere å få barnekamplederkurs, og dette bør vurderes slik at spillere på 2002 som 

ikke deltok sist, og spillere på 2003 også får kurs.  

 

 

  



Sportslig  

 

Klubbens sportslige plan er tilgjengelig på nett og delt ut til trenere og styremedlemmer. Den 

skal være en veiledning og støtte for trenere, spillere og foresatte.  

 

Antall lag påmeldt sesongen 19/20: 

 Trener   Lag/nivå Turnering       

J/G 6  Camilla Eilertsen  2013  Loppetass        

J/G 7 Marita Wiker Larsen 2012  Loppetass 

J 8 Marius Sigolsen 2011  Minirunde  

 

Regionserien 

Trener   Lag/nivå Lag / nivå      

J9 Karoline Ihlebæk J2010:  3                    

J10 Evy Fjøren  J2009       2 / 2                          

J11 Bente Vamråk  J2008       1 / 1 + 2 / 2   

J12 Karoline Henriksen J2007        2 / 2   

J13 Toan Nguyen  J2006       1 / 2   

G9 Anette Myhra Wiik G2010        2    

G13 Marius Sigolsen G2006       1 / 3   

Dame Kari Wiker  Dame      reg.serie      

Dame Kari Wiker  Dame      reg.cup      

J33 Evy Fjøren  J33        

   

Temaserie:    

J13 J2006: 1 lag nivå 2    

J12 J2007: 2 lag nivå 2    

 

NHF endrer/justerer spilltilbudet 

9 år: Minirunde eller Kortbane (25,5 x 20 meter) 

 

Cup-deltakelse 2019  

Hele klubben deltok på Nesjar Cup i juni 2019. En veldig fin opplevelse - med  håndball 

utendørs, i sol på lørdag og lett nedbør på søndag.  

 

  



Driftstyret  

Bøler basket og Bøler håndball har via driftsavtale med Oslo kommune felles ansvar for at 

hallen holdes åpen alle hverdager kl 1600-2300, samt på kamper og andre arrangementer i 

helgene. Unntaket er i skoleferiene hvor hallen er stengt.  

 

Driftsavtalen for hallen er utvidet i påvente av ny kontrakt. Avtalen innebærer tilsynsvakter til de 

oppgitte tidspunktene i ukedagene, samt arrangementer i helgene. Dette er en stor avtale for 

basket og håndball. Da både basket og håndball er totalt foreldredrevne klubber innebærer 

dette at alle foresatte/spillere må ta sine tilsynsvakter i løpet av året. Samarbeidet om denne 

avtalen går fint, mye takket være at mange foresatte/spillere deltar i dette arbeidet.  

Driftsstyret har hatt jevnlige møter gjennom året.  

 

 

 

Økonomi  

Regnskap 2019 mot budsjett v/ Finn Arthur Johansen 

Inntekter 

• Inntekt i kiosk/dør nesten like høyt som ambisiøst nivå: 175 tusen – mot 186 

tusen budsjettert 

• Anleggsstøtte: 89 tusen mot 65 tusen budsjettert – hentet inn støtte vi ikke har 

fått tidligere år 

• Treningsavgifter – netto fratrukket kontingent 50 tusen over budsjett 

• Samlet er inntekter 74 tusen over budsjett- 894 tusen mot 820 tusen budsjettert 

Kostnader 

• Treningsklær/drakter/utstyr: 114 tusen mot 80 tusen budsjettert (budsjettet økt i 

forhold til 2018) 

• Påmelding cuper og serier: 306 tusen – mot 260 tusen budsjettert 

• Reisekostnader 42 tusen mot 15 tusen budsjettert – noe honorar utbetales som 

reisekostnader 

• Kioskvarer for salg – svært lave innkjøp – 17 tusen mot 45 tusen budsjettert 

• Honorar trenere og dommere: 161 tusen mot 195 tusen budsjettert – noe mer tas 

ut i frafall av treningsavgift 

• Pølsekoker 6 tusen og halvpart av tavle (tid/Mål) 47 tusen ikke budsjettert 

• Honorar for forretningsførsel – 32 tusen mot 45 tusen budsjettert 

• Noen kostnader til møter ikke budsjettert for – dommer/trenere/styre – samlet 14 

tusen 

• Bilgodtgjørelse 8 tusen mot 45 tusen budsjettert – må sees sammen med 

honorar/reisekostnader samt en rekke mindre kostnader det ikke er budsjettert 

for 

• Samlet 912 tusen i kostnader mot 824 tusen budsjettert – 88 tusen over budsjett 

• Samlet: Årsresultat: minus 16 538 kroner. 

  



Budsjett 2020 

Samlet: 

• Satt opp til å gå i 0 – (vedtektene forutsetter for øvrig at det ikke planlegges for 

underskudd). 

• Samme nivå – inntekter opp med 3 tusen og kostnader ned med 10 tusen (samt litt 

høyere renteinntekt) – alt dette sammenlignet med regnskap 2019 

Inntekter 

• Lagt inn samme høye nivå på kiosk/dør inntekter – januar har gitt høye inntekter så 

det starter bra. Her bestemte årlig møte at inntektene må opp med 20 tusen for å 

finansiere økt innkjøp av utstyr. 

• Anleggsstøtte blir noe lavere da vi ikke får etterbetalt for tidligere år 

• Noe høyere hodestøtte forutsetter flere medlemmer 

• Medlemskontingent på samme nivå da Opsahl fondet finansierer noe 

Kostnader 

 

• Fortsatt satt av mye (men 9 tusen mindre) til kjøp av drakter/treningsutstyr – noe 

gjenbruk bør forekomme. Her bestemte årlig møte at vi skal øremerke 20 tusen av 

gitt budsjett samt øke budsjettet med 20 tusen – samlet settes 40 tusen av til innkjøp 

av utstyr til å gjøre treningene bedre (hekk, dummies, bur med mer). 

• Satt av mer til innkjøp til kiosk – kjøpt inn mye i januar  

• Halleie er økt med 14 tusen – der har vi nå fått en betydelig økning i siste faktura fra 

Håndballforbundet 

• Satt av kun 8 tusen til innkjøp av fast utstyr – brukt 55 tusen i 2019 

(tavle/pølsekoker) 

• Ellers 2019 nivå 

  

Klubben har en god egenkapital og dermed et godt økonomisk utgangspunkt for sportslig 

aktivitet også i 2020.  

 

  



 

 

 

Planer 2020  

• Klubbutvikling med NHF - jan 2020 

• Felles Cup for hele klubben  - Nesjar 

• Gratis Håndballskole for førsteklassen høsten 2020 

• KickOff før sesongstart - september 

• Nytt medlemsregister / Nye nettsider  - på trappene 

•  Informasjonsspredning  -> trenere / spillere / foresatte  

•  Rekruttering 

• Være våken ovenfor muligheter for støtte / Sende søknader.  

 

Den daglige driften av Bøler IF Håndball 

Det er til svært god hjelp i at styremedlemmer er tilgjengelig til alle døgnets tider via Messenger, 

når ikke alt virker som det skal i hallen tidlig en søndag morgen.  

 

 

Styret takker alle foreldre som stiller på dugnad for Bøler Håndball i 2019!  

 
 

For styret, Catharina Paulsen, feb 2020 


