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Årsberetning Konnerud Håndball 2018/2019
Sesongen 2018/2019 er på hell og Konnerud Håndball vil med følgende årsrapport vise til
aktivitet i sesongen 2018/2019.

Sportslig:
Konnerud håndball har i sesongen 18/19 hatt 28 lag i aldersspenn 8 år til senior dame- og
herrelag og med det 479 medlemmer.
Det er 28 dommere i klubben som dømmer fra J/G 12 år til 2.divisjon og 4 dommerutviklere
som følger opp disse dommerne.
Det er 37 barnekampledere som dømmer alderstrinn opp til J/G 11 år og 3 dommerutviklere
som følger opp disse dommerne.

Arrangement:
Mini- og aktivitetsturneringer i Konnerudhallen og Drammenshallen.
Drammen Håndballcup ble arrangert 31.august til 2.september. Et eget cupstyret arrangerte
sammen med foreldre som jobbet dugnad, en flott cup og dette ga igjen gode inntekter til
klubben.
Kioskdriften i hallen er veldrevet og lag stiller på dugnad 1-2 ganger i halvåret for å betjene
kafeteriaen. Håndballgruppa har også vinteren 2018 drevet kafeteriaen når skigruppa har
arrangert onsdagsrenn, dette har vært et godt samarbeid også i år.

Økonomi:
Håndballgruppa fikk i 2018 et overskudd på kr 19.932,Dette er noe bedre enn forventet og ikke langt unna budsjettert resultat.
Likviditeten var helt på grensen til negativ i 2. kvartal 2018. Årsaken var at enkelte store
kostnader og større inntektsposter kom til andre tider enn foregående år.
Gjennom sommeren og høsten har vi fått likviditeten på plass og pr 31.12.18 er den under
kontroll. Det er likevel viktig med kontinuerlig fokus på kostnader.
Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 følger vedlagt.
Drift og økonomisk styring av gruppa er fortsatt god.
DHC ble en litt mindre bidragsyter i 2018 enn i 2017. Resultatet på cupen var ca 300.000,Men det er fortsatt en veldig viktig bidragsyter til klubbens økonomi og ikke minst bidrar den
til å bygge samhold i klubben. Overskuddet har gitt oss gode forutsetninger for å opprettholde
et høyt aktivitetsnivå i håndballgruppa.
Foruten aktivitetskontingenter består inntektssiden av provisjonssalg fra Salva, overskudd fra
gjennomføringen av diverse regionale turneringer, cuper, billettinntekter fra kamper, kafédrift
og sponsorinntekter.

På kostnadssiden er det gjennomføring av DHC, leie av hall/treningstid, dommer- og
trenergodtgjørelser, forbunds-, krets- og regionalavgifter samt innkjøp av materiell og utstyr
som er hovedpostene.
Totalt utgjør disse postene det alt vesentligste av håndballgruppa sine utgifter i 2018.
Et godt kiosksalg og billettinntekter gav også i år et kjærkomment tilskudd. En stor takk til
alle som bidro til vel gjennomførte arrangementer og daglig drift ved kamper etc. Driften av
kiosken er en viktig dugnad som skaffer gode og uvurderlige inntekter gjennom sesongen.
Aktivitetsavgiftene ble ikke økt ved forrige sesong. For kommende sesong (2019/20) bør
denne vurderes økt.

Marked:
SALGSDUGNADER
Konnerud Håndball gjennomførte årets obligatoriske salgsdugnad høsten 2018. Også i år var
det salg av Salvasokker. Dette er pliktig dugnad som alle lag og spillere må være med på. Det
er slik at det kun er eldste spiller i den enkelte familie som er dugnadspliktig. Familier som
har flere aktive spillere, er fritatt for andre enn eldste spiller. Dugnaden ble gjennomført i tråd
med de retningslinjer som er vedtatt av styret.
Også dette året var det mulig å kjøpe seg fri fra dugnaden. Fordelingen frikjøp, dugnad/salg
og fritatt ble; 49 %, 34 % og 17 %.
Tilbakemeldinger fra lagene er todelt. Noen mener at salvasokker er ett flott produkt som det
er lett å selge, mens andre mener at Konnerud nå er «mettet» med salvasokker og etterspør
muligheten for andre produkter. Styret har vært i kontakt med Salvaleverandøren og blitt
forevist mange flotte alternativer til sokkene. Det bør i 2019 åpnes for at lagene selv kan få
bestemme hvilke produkter fra salva de ønsker å selge, basert på 3-4 alternativer som styret
finner hensiktsmessig.
Marked/sponsor har hatt en litt stillesittende periode i 2018, fortrinnsvis i forbindelse med
endringer i styrets sammensetning, herunder ny leder for marked/sponsor. Hovedsponsor til
KIL Håndball har i 2018 vært Glitre Energi.
Som følge av endringer i ansvaret marked/sponsor, så har det vært litt stillstand med
etablering av nye sponsorer i 2018. Det har blitt jobbet godt med å få forlenget flere av
avtalene som har eksistert over noe tid. Dette har vi fått til. Disse er viktige bidragsytere til
klubben og bør både prioriteres som sponsorer og benyttes av medlemmene. Dette bør
klubben etterstrebe og markedsføre til medlemmene.
Samtidig er det i overgangen 2018/2019 blitt tegnet avtaler med noen større lokale aktører
som vi håper skal bli med på å løfte Konnerud Håndball videre. Det er blant annet tegnet
avtaler med Aass Bryggeri og RSA (Suzuki mf.). Det jobbes også med flere andre spennende
aktører inn på sponsorsiden.
Det er viktig at medlemmene støtter opp rundt våre partnere, det er den eneste måten vi kan
sikre videre engasjement fra de på. Vi har fortsatt mye ledig skiltplass i hallen, samt ledig
logoplass på draktene. Dersom noen vet om noen aktuelle sponsorer bes disse å ta kontakt
med sponsoransvarlig.

DUGNAD FOR FELLESSKAPET
Det er avgjørende å skape forståelse for hvorfor dugnadsarbeidet gjennom oppgaver som
kafeteriadugnad, hallvakt og Salva salg etc. er viktig. Vi som klubb er helt avhengig av at alle
stiller opp, og at alle lag bidrar med det som forventes
Sportslig har sesongen vært avviklet etter ønske i sin helhet. Gode resultater er oppnådd både
i seriespill og deltagende cuper. Trenerne i samtlige årganger bidrar stort for å utvikle både
gode enkeltspillere, et godt spillesystem og ikke minst en god lagskultur.
Vårt Sportslige utvalg har fungert godt og bidratt til å lage en god sportslig struktur i
håndballgruppa.
Styret:
Store deler av eksisterende styre har nå sittet i 6 år. Blant annet har styreleder og
økonomiansvarlig ytret ønske om at det kommer nye styremedlemmer inn i deres roller.
Det vil derfor fremover være mulig for nye frivillige til å bidra til håndballgruppas fremtid på
en sunn, positiv og fornuftig måte.
Konnerud Håndball har avholdt 6 styremøter 2018/2019.
Styrets leder har plass i Hovedstyret for Konnerud IL
Det er avholdt møter i Sportslig Utvalg

Ved årsmøtet i 2018 sto håndballgruppas styre uten Leder. Tidligere Leder Jørgen Linnes sa
seg villig til å sitte inntil ny leder var på plass. Ny leder kom ikke på plass og høsten 2018 ble
det, etter avtale med Hovedstyret i Konnerud IL, gjort endringer slik at Nestleder Skjalg
Jarnang gikk inn som Leder og Thea Hajum Utvik kom inn som Nestleder, dette frem til
årsmøtet 2019.
Denne sesongen har håndballgruppes styre bestått av disse frivillige:
Jørgen Linnes/ Skjalg Jarnang (Leder)
Skjalg Jarnang/Thea Hajum Utvik (Nestleder)
Nina Holmsveen (Økonomileder)
Ann Karin Bjørnstad (Sportslig Leder)
Kurt Helge Størseth (Drift- og arrangement)
Thomas Austad (Marked og sponsor)
Anne Hallerud (Sekretær)
Andre med nøkkelfunksjoner:
Therese Seierstad (Dommeransvarlig)
Kristin Garmo (Barnekamplederansvarlig og Materialforvalter)
Lene Håheim Pedersen og Stine Sveia Nilsen (Rekruttledere)
Frode Simensen (Seniorleder)
Geir Oustorp (Hovedtrener)
Silje og Thomas Blichfeldt (Kioskansvarlig)
Marianne Lunde (Dugnadslister kiosk)
Hege Henriksen (Leder Drammen Håndballcup)

7.Valg
For valg ved årsmøtet 2018 er disse rollene ledig:
Leder 1 år
(2019)
Nestleder 2 år (2020)
Økonomiansvarlig 2 år ( 2020)
Rekruttleder 1 år
(2019)
Juniorleder 1 år
(2019)
Dommeransvarlig 1 år (2019)
Ansvarlig barnekampleder 1 år (2019)

Konnerud håndball takker for året som har gått og ser frem til avslutningen på
håndballsesongen 2018/2019 og spennende ny sesong 2019/2020.
Med hilsen
Konnerud håndball
Styret
Thomas Austad
Sponsor og Markedsansvarlig

Kurt Helge Størseth
Drift- og arrangementsansvarlig

Thea Hajum Utvik
Fung. Nestleder

Nina Holmsveen
Økonomiansvarlig

Ann Karin Bjørnstad
Sportslig Leder

Anne Hallerud
Sekretær

Skjalg Jarnang
Fung. Leder

