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STYRETS ARseeneTNING 2021 12022
NHL Styret 21122
Styret har denne perioden bestått av:
Leder:

Gun Finrud

Nestleder:

Trine Brox

Kasserer:

Elling Himberg Krosshus

Sekretær:

Thor Runar Unhammer

Styremedlem

1

:

Eva Kittilsen Elgen

____,'____-2:

Merete Amundsen

-_--',----.-

3:

Siw-Aina D. Aksvik

----,.----

4:

Lars Martin Lund

Varamedlem. 1
Ungdomsrepresentant:
«

Vegard Pedersen
Erlend Liene Bakka
Guro Birkelund

Sportslig leder:

Kenneth Hykkerud

Økonomiutv.leder:

Halvard Finrud

Leder sekretariat:

Ann Helen Bornstedt

Materialforvalter:

Lisbeth Kvernstuen

Styret har avholdt styremøter og arbeidsmøter minst 1 gang pr.mnd. Alle
styremøtene har vært i samarbeid med sportslig utu. og øk.utv.
Styret har sammen med sportslig utvalg avholdt obligatorisk trenermøte og hatt
representanter på de lag/foreldremøter vi har vært invitert påStyret har ansvar for dugnader, medlemsregister, kontingenter, lisenser, cuper,
oppsett av dugnadslister kiosk og inngang.

REPRESENTASJONER
Trine Brox er styremedlem i NHF Region Sør,
Gun Finrud vår representant som styremedlem/kasserer i Notodden ldrettsråd og
som styremedlem i Frivilligsentralen.
Ellen Thunberg varamedlem styret i Notodden ldrettsråd.

Leder, nestleder, styremedlemmer, sportslig leder og leder øk.utv., har representert
NHL på:

-

Sør
Sør;

Temakonferanse Sandefjord
NHF Region
lnfomøter Teams
NHF Region
Notodden ldrettsråd: Arsmøte2021

ØKONOMI:
Notodden Håndballag har i mange år vært et av Telemarks største håndballag og et
av Notoddens største særidrettslag. Det kreves solide inntekter, stram
kostnadskontroll og stor dugnadsinnsats for å få tilbake og ufuikle den aktiviteten som
vi har hatt tidligere år. Vi er godt på vei, men mangler fremdeles spillere som er blitt
borte under pandemien.
Til tross for lite aktivitet i hallen når det gjelder kamper og avkortede
barnekampturneringer, har klubben et godt resultat i regnskapet. Dette fordi vi har
søkt om Coronastøtte (innvilget), søknader om tilskudd og har trofaste sponsorer
(noen av de har til og med økt sponsorbeløpet p.g.a. Corona). Lite kampaktivitet og
delvis nedstengning av idretten, gjør også at det blir mindre kostnader.
Etter flere år med streng kostnadskontroll, har vi nå økonomi til å satse litt ekstra i
klubben. Bl.a. klubbpakker til våre spillere på 16 år og opp til seniorer. Spiller betaler
kr. 600,- NHL tar kostnaden på ca. kr. 1800,- pr. pakke. Nye, spennende planer
igangsettes til høsten.

Se for øvrig egen årsmelding fra økonomiutvalget.

MEDLEMMER

NHL har innrapportert 380 medlemmer for året 2021 til ldrettsforbundet.
Sammenlignet med f,orårets tall (348) har vi en oppgang i antall medlemmer. Dette
etter en grovrensk av ldrettens medlemssystem. Norges ldrettsforbund har sendt ut
melding om at medlemssystemet har feil i programmet, men vi må bruke de tallene
som står der til det blir rettet opp. NHL bruker faktureringssystemet til NIF for
utsending av medlemskontingenter.

NHL har følgende æresmedlemmer:

1. Arne Holland, død2013

2. Halvard Andreas Finrud
3. Ellen Thunberg
4. Anne Lise Landsverk
5.

Torfinn Skåttet

aktivitet, kreves det mye utstyr, (drakter, treningsdresser,
treningsutstyr). NHL har de siste årene hatt en suveren materialforvalter, Lisbeth
Kvernstuen, som håndterer alt dette alene på en utmerket måte.
I en klubb med så stor

SPORTSLIG

S§ret vil gi honnør til alle de som ha holdt hjula i gang i denne vanskelige tiden.
Se for øvrig årsrapport fra sportslig utvalg.

ARRANGEMENT
Sesongen 202112022 ble også preget av Corona restriksjoner og nedstengninger.
Noen få seriekamper for seniorer ble arrangert, resten ble avlyst.

Anangementer 2021 12022

-

3 store Barnehåndballturneringer i egne haller ble mer en halvert..
Klubbkveld med vår utstyrsleverandør Hummel ble avholdt høsten 2021, men
pandemien har gjort at vi pr.dato. mangler noen leveringer fra Danmark.

FREMDRIFTSPLAN 202'1 12022
Vi viser til styrets årsberetning iforfor, hvor det nye styret denne sesongen skulle ta i
bruk Organisasjonsplanen og sportsplanen. Dette har også i år vært vanskelig p.g.a.
Corona. Dette må følges opp av det nye styret med en strategiplan.
Rekruttering må bli en av hovedsakene til det nye styret. Her må det følges opp bl.a.
skolebesøk på Notodden for å få opp rekrutteringen. Dette er i NHF Region Søis
regi og vi har nå mottatt mail fra dem om at de vil i gang med dette nå. Andre tiltak
må også jobbes med for å få tilbake og beholde spillere.

Ønske om arrangementskomite som kan lage gode rammer rundt kamper i hallen.
Flere tilskuere, gode inntekter og forhåpentligvis rekruttering.

ldrettshallen har fått nytt kjøkken og fremstår nå som rent og ryddig. Den store
nyheten vinler 2022 er at nå blir det ny hall. Vår sponsor og tidligere spiller, Andres
Flaaten, har stilt mange millioner kroner til disposisjon for bygging av hall på Sætre.
NHL og andre brukere er innkalt til møte med Notodden Kommune allerede onsdag
23.mars 2022 for innspill og ønsker. Representant fra NHF Region Sør og Vår Trine
Brox som representerer NHF Region Sør, stiller også.

covtD-l9, coRoNA
Viruset rammet Norge i mars 2020, og myndighetene stoppet all aktivitet 12.mars.
Haller ble stengt og retningslinjene som ble sendt ut, gjorde til at vi fikk en brå
avslutning på håndballsesongen. Vinter/vår 2022 ble alle restriksjoner {ernet, men
sesongen er fortsatt preget av smitte og avlysninger av kamper. NHF Region Sør har
derfor utsatt terminslutt til slutten av mai 2022. Sportslig var det likt for hele landet,
økonomisk har vi klart oss bra.. Manglende innteKer for inngang og kiosk, oppveies
for sparte dommerutgifter og halleie for seniorlagene.

Vi håper nå på en normal sesong av håndballen fra høsten 2022. Coronaen må ta en
stor del av ansvaret for medlemsfrafall og vanskelige arbeidsforhold for s§ret og alle
våre frivillige.

For styret i NHL

Gun Finrud (sign)

Trine Brox (sign)

Leder

nestleder

ÅRsnappoRr øKoNoMruwArGET sEsoNG EN 2o2tlzo22.
Utvalget har bestått av:
Leder:

Halvard Finrud

Medlem:

Kenneth Hykkerud

øk.utvalget startet umiddelbart etter årsmøtet, med å kartlegBe eksisterende sponsor og
arenareklame. Det ble jobbet sommeren og høsten 2021, for å fornye arenareklame og skaffe nye
sponsorer.
Alle våre sponsorer sa ja til å fortsette med avtalene. Noen økte også beløpene på avtalene. Når det
gjelder arenareklame, ble det en oppgang sammenlignet med fjoråret som var preget av Corona
restriksjoner.
Alle forespurte har vært positive til våre forespørsler, og det nye 6konomiutvalget må sette i gang så
fort som mulig for å få nye avtaler.

øvRt6:
øk.utvalget vil presisere viktigheten av å ha skriftlige avtaler med sponsorer og på avtaler om arena
reklame. Dette for å unngå misforståelser og diskusjoner i etterkant. Vi har også hatt som mål å få
minimum 3 års avtaler med sponsorer. Noen vil imidlertid forhandle hvert år.

-

Vi vil også oppfordre alle NHL's medlemmertil å være lojale med våre samarbeidspartnere. De bidrar
med store pengebeløp, og NHL er forpliktet til å markedsføre våre sponsorer.

Det er vanskelig på sponsormarkedet i daB. Det kreves mye arbeid og god argumentasjon for å få til
en avtale. Noen av våre faste sponsorer har gått ned både på beløp av avtaletid. NHLmånokbelage
seg på å sette igang arrangement e-1. for å involvere våre sponsorer mer. Vi må «dyrke» de slik at de
forsetter samarbeidet. Sponsorene ønsker også mer og mer moq elser.
@konomiutvalget må utvides. Det blir mye jobb på noen få- Det nye styret må sette i gang med dette
så fort som mulig.

Halvard Finrud (sign)

Årsberetning sportslig uwalg 202U22
Sportslig utvalg har bestått av Kenneth Hykkerud (leder), Torfinn Skåttet (rep. for barnehåndballen),
Lars Martin Lund (rep. for ungdomslagene) og Halvard Finrud (dommeransva rlig).

Utvalget har deltatt på felles møter med styret i år. Samt hatt tre møter igjennom sesongen. Med
trenerkabal, treningstidfordeling, Covid, ansettelse, med mer som hovedtemaer. Vi har o8så deltatt
på budsjettmøte i utvalg sammen med styrerepresentanter.
Det ble gjennomført ett oppstartsmøte for a lle trenere denne sesongen, i september.
På håndballinjen ved Notodden videregående skole har Pål Oldrup Jensen

fortsatt som lærer. Årets
til keeperhjelp en
gang i uken. Vi har igjennom sesongen også hatt evalueringssamtaler med videregående skole og
med lærer.
klasse har hatt ni elever, fordelt på fem fra l.klasse og 4 fra andre klasse, i tillegg

Ett av prosjektene sportslig utvalg er stolte over å ha gjennomførte er ansettelsen av Pål Oldrup
Jensen som trenerkoordinator. Denne rollen skal hjelpe klubbens trenere med oppbygging,

planlegging og gjennomfpring av økter. Det ble gjennomført oppstartsmøte med lagene J13lt4, GL6,
juniorlag på gutte- og jentesiden, samt seniorlagene hvor XPs, planleggingsverktøy, ble presentert.
De første månedene brukte Pål på å lage øvelsesbank på generelt grunnlag, samt legge inn 6nskede
øvelser fra enkelte lag, og deres spillsystemer i forsvar og angrep. De aldersbestemte lagene fikk i
løpet av vinteren også besøk av Pål på deres treninger for inspirasjon og veiledning. Vi ser på denne
ansettelsen som god investering for klubbens trenere og spillere i kommende sesong, da vi får startet
oppkjøringssesongen med dette hjelpemiddelet.

iå tiltrekke og beholde spillere denne sesongen la vivekt på å gi spillerne fra 16-årsnivå
og opp til og med senior, amatørkontrakt. Det forpliktet både spiller og klubb mer til hverandre. Som
Som et ledd

en signeringsbonus fikk spillerne matchene oppvarmingstrøyer og Bensere. I tillegg kunne de kjøpe
utstyrspakker til en meget gunstig egenandel. Dette var en forlengelse av prosjekt; Beholde og

motivere, som vi startet allerede før sommeren 2021.
Kamp- og treningssesongen ble igjen preget av nedstengning pga Covid i desember. Men fra februar

kunne alle aldrer og nivåer og har p.t. (ved årsmøte) full kampaktivitet.
Gledelig var å se at de fleste lagene holdt treningene igang, selv uten noen seriekamper i nevnte

periode.
Det ble gjennomført tre barnehåndballturneringer denne sesongen. Men litt begrenset aktivitet pgs
Covid. Men det ble mye moro og håndballglede for de unge spillerne.
Vi ønsker å takke alle trenere, lagledere oppmenn og foreldre som har stått på i l6pet av sesongen

for å legge til rette for trening og kamper. Uten dere frivillige hadde aldri klubben kunne gått så bra.
Stor takk

til dere alle O

Sportslig utvalg ser frem mot sesongen 2022/23 og ser spent på flere prosjekter som vi skal sette
gang. Jobben er allerede igangl

Sportslig utvalg

i

