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Årsrapport for 2021 – Håndballgruppa 
 

 

 

1. Styrets sammensetning, arbeid og aktiviteter i 2021 
 

Styret i håndballgruppa i Graabein bestod ved utløpet av 2021 av:  

 

Leder/:    Rune Ovnerud 

Nestleder:   Robert Pettersen (ga seg i løpet av året) 

Sportslig leder:  Rune Ovnerud 

Materialforvalter:  Jan Brock-Støa 

Medlemsansvarlig/kasserer Mari Fjøsne 

Laglederkontakt:  Tor Øyvind Andersen (Ga seg i løpet av året) 

Web-ansvarlig:  Bjørn-Are Karolius 

 

Kioskansvarlig:  Kine Ovnerud (ga seg i løpet av året) 

 

 

Håndballgruppa i Sætre IF Graabein er en breddeklubb med lange tradisjoner. Vi har også lag 

som hevder seg godt i regionsserier og cuper/turneringer. Håndballgruppas målsetning er å gi 

alle barn og ungdom i området et godt håndballtilbud.  

I 2021 hadde  vi to damelag som skulle spilt kamper i 5. og 4.  divisjon.  

Det skulle og vært et herrelag i 4 divisjon   

Vi hadde ca  ca. 200 aktive håndballspillere i Graabein, fordelt på 14 håndballag. Når covid 

begynte i 2020. 

 

Håndballgruppa i Sætre IF Graabein er dugnadsdrevet og er både helt avhengig av og nyter 

godt av en flott foreldreinnsats. Alle verv i klubben er ulønnet, og såvel styrets medlemmer 

som lagenes oppmenn bidrar med frivillig innsats. Lagenes trenere mottar en beskjeden 

trenergodtgjørelse.  

Det er stor aktivitet i håndballgruppa. Inklusive aktivitets-/miniturneringer for de yngste 

spillerne arrangeres det gjennom sesongen hjemmekamper omtrent 40 dager/kvelder der 

håndballforeldre på omgang stiller opp til frivillig innsats i kiosk, billettsalg og sekretariat. I 

tillegg stiller styrets medlemmer opp som låsevakter på hver hjemmekampdag og har ellers 

også fungert som pådrivere og arrangører av det som har vært av aktiviteter i hallen.   

 

Det er avholdt 3 ordinære styremøter i 2021 

 

Det meste av aktivitet ble avlyst pga covid men vi har alikevel gjennomført en god del under 

strenge tiltak 
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Håndballgruppa har blant annet organisert:  

- Minihåndball- og aktivitetsturneringer for de yngste årsklassene 

- Juletresalg i desember i samarbeid med fotballgruppa 

- Låsevakter og foreldredugnad for hver hjemmekamp for alle klubbens lag 

- Fordeling av treningstider i Sætrehallen 

- Dugnad på  Beachanlegg 

- Arrangert 3 håndballskoler 

 

Resultatregnskapet for 2021 viser at vi går En god del i pluss, mye pga den nye 

støtteordningen fra Asker kommune, og gode Covid pakker fa myndigheter 

 

Priser for å spille håndball:  

satsene vi fakturerer  nå er: 

1 treningsdag pr. uke – 1000 kr/halvår 

2 treningsdager pr. uke – 1250 kr/halvår 

3 treningsdager pr. uke – 1500 kr/halvår 

Voksne utøvere vil fortsatt faktureres 2000 kr/halvår for 2 ukentlige treninger. 

 

For å sikre en god økonomi  i tiden fremover er vi nødt til å se på nye inntektskilder. En ting 

vi ønsker nytt styre skal se på er muligheten for å gjennomføre «Vestfjorden mini» En cup rett 

etter skolestart med miniturneringer på lørdag og aktivitetsturnering på søndag. Dette tror vi i 

styret kan gi en god inntekt, og dette er en turneringsform vi er gode på å gjennomføre. 

Annet dugnadsbasert arbeid må også til for å sikre at vi har penger til å holde aktivitetene i 

gruppa gående. Vi er heldige nå som får en støtte for treningstid.   Nytt styre og ny sesong 

med nedgang på lag og spillere så  er det mer viktig enn noen gang å jobbe med rekruttering 

av spillere til eksisterende lag og sørge for gjenoppstart av seniorlag og nytt kull fra 2016 

 

 

Styret er svært godt fornøyd med og takknemlig for den innsatsen som nedlegges av våre 

trenere og lagledere – uten dem hadde vi ikke hatt noe å tilby! 

 

 

 

 

 

 

 


