Årsmelding BØLER IF Håndball - 2020
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.
Styrets sammensetning 2020
Vi ønsker at alle lag skal være representert i styret. Vi nærmer oss det nå, noe som er svært gledelig.

Navn

Lag

Ansvarsområde

Catharina Paulsen

J2007

Leder

Morten Sandnes

J2008

Medlemmer, Facebook

Finn Arthur Johansen

J2008

Økonomiansvarlig

Anette Svee Wilberg

J2010

Dugnadsansvarlig

Annemarte Langerud

J2006

Utstyr

Gro Elden /Sverre Helgesen

J2009

Dommer /Barnekampveiledere

Kåre Olav Stensløkken

G2010

Dommer, rekruttering

Toril Myhra

J33

Kiosk

Eva Frydenborg

J2011

Styremedlem

Liv Hege Kateraas

J2012

Dommeransvarlig-aspirant

Anette Svee Wilberg og Catharina Paulsen representerer håndballen i styret i Bøler IF, Wilberg som
nestleder.
Medlemmer
Bøler IF har nå gått over til SPOND som medlemssystem, noe som letter medlemsarbeidet betraktelig.
Registeret håndterre også politiattester for trenere. Bøler Håndball hadde ved utgangen av 2020 totalt
300 betalende medlemmer.
Kvinner
Menn
Aktive medlemmer
0-5
6-12
13-19 20-25 260-5
6-12
13-19 20-25 260
168
35
24
12
0
50
11
0
0
Bøler IFs allidrettstilbud for medlemmer med funksjonsnedsettelse er organisatorisk tilknyttet Bøler
Håndball. De har 9 medlemmer.
Sum Totalt: 300+9 = 309

Styrets arbeid 2020
Dette året har helt klart vært preget av den fortsatt pågående pandemien. Mye tid har gått med på å sette
seg inn i stadig endrende smittevernsregler.
Styret har hatt 8 møter dette året. Vi har også i denne perioden hatt god kontakt med i Håndballforbundet
Region Øst ifm. organisering av idretten, OIK ifm. tildeling av treningstid i hall og BYM om bruk av hallen
og (stadig endrede) retningslinjer knyttet til det.

Rekruttering av spillere
Vi har benyttet oss av ranselpost distribuert på nærliggende skoler for å nå ut til de yngste spillerne.
Arrangementer
Loppetass og Minirunde
Loppetass og Minirunde er håndball-cup for de yngste. Vi får kampoppsett fra NHF og laget som selv
deltar i turneringen har ansvar for arrangementet - med god støtte fra styret. Dette er gøy for lagene og
gode penger til klubben.
I 2020 arrangerte vi Loppetass 11/1 og Minirunde 16 sep (??) i Bølerhallen. Vi har gode rutiner på disse
arrangementene nå - nå også med smittevern.

Hallen inndelt i soner.

Desinfisering mellom runder.

Kick Off 2020 - AVLYST
Grunnet gjeldene regler pr august 2020
Det er pr. I dag tillatelse “for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter
mellom alle deltakere”. Vi var i fjor over 250 deltakere på KickOff.
Bruktmarked 29/4 - AVLYST
Salg og kjøp av brukt håndballutstyr.
Det ble istedet opprettet en bytte-gruppe på FB for håndball-relaterte klær og utstyr.

Treningstid
Vi trener i Bølerhallen, Bjørnholthallen ( frem til Oppsal Arena var rehabilitert høst 2020) og gymsal Ulsrud
VGS. Det er stor kamp om tildelte treningstimer.
Bøler Håndball fikk sesongen 20/21 tildelt 19t i hall + 4 timer i gymsal.
Treningstid fordeles ut fra antall lag som fullførte forrige sesong. Fordelingen av tidene ble gjort i et
samarbeid med trenere og styret.
Kampavvikling i Bølerhallen
Tilsynsvakter
Vi deler driftsansvaret for hallen med Bøler Basket. Dette innebærer at vi må stille med tilsynsvakter ved
arrangement/kamper i hallen. Dette gjøres på dugnad av foreldrene. Med nye nettsider har instruks for
tilsynsvakt blitt lettere tilgjengelig. Man må allikevel vite hvor man skal lete. Dette er no vi jobber med;
informasjon til foresatte
Dommere
Alle klubber må stille dommere til disposisjon for Håndballforbundet - et gitt antall dommere utifra hvor
mange lag man melder opp. Vi har foreløpig én klubbdommer og må dermed leie 4 fra annen klubb.
I årsklassene opp til J/G11 må klubben selv stille med dommere (/ barnekampveiledere).
Styret i Bøler håndball har som mål å utvikle flere dommer 1 (dømmer kamper fra 12 år og eldre) og sikre
en god rekruttering til barnekampledere (fra 11 år og yngre).
Pandemien har begrenset arbeidet, men vi har en stabil stamme av barnekampledere. Disse har vi fulgt
opp med møter sammen med en erfaren dommer i klubben, Einar Olsrud. Vi fikk også i løpet av 2020 to
nye dommer 1 i klubben.
Det planlegges kurs for barnekampledere for 2006 årgangen i løpet av 2021, og vi vil fortsette å arbeide
for at klubben får flere dommer 1.

Kiosk
Vi har fått ny leverandør av kioskvarer: Eureca. Dette gjøre logistikk enklere da de leverre varer til hallen.
Flere har vært misfornøyd med renhold i kiosken. Kiosksjef Toril Myhra tok ansvar og trommet sammen til
rengjøringsdugnad i høst, og kiosken er nå skinnende ren.
Basket er informert om den nye rutinen og lover å følge opp.

Sportslig
Året 2020 har vært en svært amputert sesong, særlig for de eldste lagene. All aktivitet ble stanset 12/3
2020 - og alle haller var stengt tom 18/5. Vi meldte optimistisk på lag til sesongen, som riktignok startet - i
begrenset form og var preget av avlysninger av kamper med spillere i karantene oa. 6. nov kom
meldingen “Hele håndball-Norge setter all regional kampaktivitet på vent”. Det eneste lyspunkt i alt dette,
er at de yngre lagene har fått ekstra treningstid i Bølerhallen.
Antall lag påmeldt sesongen 20/21:
Kull
HS 2014
HS 2013
J2012
G2012
J2011
J2010
G2010
J2009
J2008
J2007
J2006
G2006
Dame
J33

HS06
HS07
J08
G08
J09
J10
G10
J11
J12
J13
J14
G14
D
J33

Trener

Serie

Nadia Frenning
Camilla Eilertsen
Marita Wiker-Larsen
Bjart Pedersen
Marius Sigolsen
Karoline Ihlebæk
Anette Myhra Wiik
Evy Fjøren
Bente Vamråk
Karoline Henriksen
Toan Nguyen
Marius Sigolsen
Kari Wiker
Evy Fjøren

Loppetass
Loppetass
Minirunde
Minirunde
Kortbaneserie
Kortbaneserie
Kortbaneserie
Regionsserie
Regionsserie
Regionsserie
Regionsserie
Regionsserie
Regionsserie
Regionsserie

Xtra

Temaserie
Temaserie + Reg.cup
Temaserie
Regionscup

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

Cup-deltakelse 2020 Nesjar Cup i juni 2020 AVLYST
Temasamling 15/3 AVLYST
Keepersamling
Temasamling 20/9
Kantsamling i Bølerhallen med spillere fra 2009-2006. Ledet av Mads Aagard.
“Et hesblesende tempo med bare 50 min på hver gruppe, men jeg tror og håper både spillere og trenere
satt igjen med noen nye ideer” sier Aagaard i en uttalelse

Foto: Evy Fjøren

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.

Økonomi
Resultatet for 2020 viser et stort overskudd på 370.000 kr. Årsaken er at i et Covid-19 år har mye
inntektsbortfall blitt kompensert fra myndighetene. Dette gjelder primært kiosksalg og inngangsbilletter.
Samtidig har mye kostnader falt bort pga. redusert aktivitet.
Med bakgrunn av overskuddet fra 2020 har vi l 2021 lagt opp til et større forbruk enn i et normalt år. Det
blir mer midler til utstyr og drakter. Om situasjonen tillater det vil vi også bruke mer midler på turneringer
og andre aktiviteter.

Planer 2021
• Felles Cup for hele klubben - Nesjar
• KickOff før sesongstart - september
• Informasjonsspredning -> trenere / spillere / foresatte
• Rekruttering
• Være våken ovenfor muligheter for støtte / Sponsorer/ Sende søknader.

Styret takker alle foreldre som stiller opp for Bøler Håndball!

For styret, Catharina Paulsen, feb 2021 der ikke annet er nevnt.

