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 Årsmelding for 2020 

Gruppe:  Håndball 

Skrevet av:        Leder Håndball (Marita Olsen) 

 

Sammendrag:  

2020 ble et spesielt år for Valnesfjord IL håndball. Nedstengningen 12. mars pga 
Covid-19, gjorde at seriespillet 2019/2020 ikke var mulig å fullføre. Det har tidvis vært 
krevende å holde oppe motivasjonen hos spillere og trenere når det innimellom har 
vært forbud mot både treninger og kamper. Det gikk hardt ut over de eldste jentene 
som brått fikk stopp i kampene i den nasjonale Bringserien sammen med Junkeren. I 
tillegg så fikk aldri J18 spilt ferdig Nord-Norgeserien som de lå an til å stikke av med 
seieren i. Vi har allikevel stått på og holdt treningene i gang når det har vært mulig 
frem mot sommeren og har også hatt tidlig oppstart på høsten.  Det har allikevel vært 
tøft når det vi trener mot, kamper og turneringer, i stor grad har blitt avlyst. Til tross for 
dette så har vi ikke merket noe frafall pga Covid-19 og har holdt oss på et stabilt nivå i 
forhold til antall utøvere.   

I inneværende sesong har vi 10 lag med i seriespill: J10, J11, J13, J14, J16, J20, G10, 
G11, G12, G15.  Samme antall lag hadde vi med i seriespill i vårsesongen. Det har 
vært veldig begrenset reisevirksomhet i forbindelse med seriekamper dette året, men 
vi har hatt lag som har vært i Lofoten, Narvik, Lødingen og Tromsø. I tillegg så har vi 
spillere fra 1.- 3.kl. som trener håndball og som fikk deltatt på minihåndballturnering på 
Rognan. Nytt av året er seriespill på kortbane for J/G10. Dette betyr 2/3 av full bane og 
heldigvis har vi klart å løse dette med det utstyret vi har. 

Inneværende sesong har vi klubbsamarbeid med Rognan på J20 der Valnesfjord står 
som ansvarlig for laget. Vi skulle også fortsette samarbeidet i 3.div damer, men denne 
serien fikk aldri lov til å starte opp. Vi har også prestasjon/partnersamarbeid med 
Junkeren, der Junkeren er prestasjonsklubb. Avtalen var tenkt for å gi våre beste 
spillere mulighet til å delta sammen med Junkeren i nasjonale serier som Bring J16 og 
Lerøy j18, samt 2.div damer. Dessverre ble alle disse seriene avlyst pga 
Koronarestriksjoner.                                                                                                                                 

Alle turneringer har blitt avlyst denne sesongen med unntak av Rognanturneringa i 
januar. Det har også vært store begrensninger i forhold til spillerutvikling gjennom 
NHF. Det har kun vært ei Fylkessamling på Mo der vi hadde med to utøvere.  
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Dette året har tilgangen på treningstid vært forholdsvis god, selv om vi har noen lag 
som må dele treningstid og noen lag som må trene i Fauske idrettshall pga manglende 
kapasitet i Valnesfjord flerbrukshall. Fauske Atletklubb har også stilt velvillig opp med 
sine lokaler og trenere ved behov.  

Vi har fortsatt tilgang på mange dommere i klubben og i tillegg har vi to 
dommerveiledere. Stort sett alle trenere i VIL håndball har trenerutdanning, noe vi er 
veldig fornøyd med. Vi er også tilfreds med at sonelederen for Salten, Svein Idar 
Hansen, tilhører Valnesfjord IL. Dette er positivt i forhold til påvirkning og 
informasjonsflyt inn mot NHF.                                                                                          
I juni ble undertegnede, Marita Olsen, overraskende tildelt NHF sitt hedersmerke i sølv 
under regionstinget i Trondheim. Dette deles ut til personer som har gjort en spesiell 
innsats på det aktive plan både sportslig og administrativt i NHF.   

Engasjerte trenere, foreldre og spillere har gjort at vi har berget oss gjennom denne 
vanskelige tida, selv om det fortsatt er dårlig med kamptilbud i sesongen 2020/2021. 
Vi er flinke til å inkludere alle og skape en positiv og sosial arena på treningene. Dette 
gjør at VIL håndball fortsatt er en populær idrett og den største i Valnesfjord idrettslag. 
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Verv / Trenere / Lagledere: 

Verv:  

Leder : Marita Olsen 
Nestleder: Svein Idar Hansen 

Trenere:  

Jenter 2001/2002 Marita Olsen, Kristin Sæther 

Jenter 2003/2004 Stig Wiik, Runar Olsen(lagleder)          
(vår) 

Marita Olsen, Kristin Sæther         
(høst) 

Gutter 2005/2006 Svein Idar Hansen, Knut Ingvaldsen, 
Matilde Hansen 

Jenter 2005 Kristin N. Jakobsen, Stig Rune Rørvik 
(vår)                                                
Trent sammen med G15 og J20 (høst) 

Jenter 2006 Kristin N. Jakobsen (vår), Jann-Hårek 
Lillevoll (høst), Stig Rune Rørvik 

Jenter 2007/2008 Therese Skagen, Jonny N. Jakobsen, 
Irene Hansen 

Gutter 2007/2008/2009 Vegard Dybvik, Øyvind Kristiansen, 
Gisle Hardy 

Jenter 2010/2009 Helga Rørvik, Lise Veimo, Andreas 
Olsen 

Jenter/Gutter 2011 Ole Ragnar Norheim Jenssen, Maren 
Solstad 

Jenter/Gutter 2012 Elisabeth Norheim Jenssen 
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 Ca.          Ca. antall aktive utøvere:                                                                                                  
Det er ca. 110 håndballspillere som deltar aktivt i seriespill. I tillegg så kommer de 
ca 20-30 utøverne fra Allidrett som trener håndball i deler av året.               

 

 

 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 

Treninger:            
Valnesfjord flerbrukshall                                                                                              
Fauske idrettshall 
Brytehallen 
 

Turneringer:        
Rognanturneringa 
 

Samlinger til NHF: 
Fylkessamling 
 

Seriedeltakelse:                                                                                                        
Nord-Norge serien: 10 lag                                                                                          
3.div. damer: Samarbeidsklubb til Rognan                                                               
Bedriftsserie damer: Treningskampserie                                                                                                                                                           
Bringserien: Partnerklubb til Junkeren 

 

  

Egne arrangement gjennom året: 

I 2020 har vi pga Covid-19 ikke fått arrangert så mange seriekamphelger i 

Valnesfjord flerbrukshall som vi skulle ha ønsket. Vi fikk arrangert en del kamper på 

begynnelsen og slutten av året, da det ellers har vært en del stopp i kampaktivitet. 

Arrangementene har krevd noe ekstra oppfølging i forhold til smittevern, men vi har 

hatt full kafedrift på alle arrangementene. Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger i 
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Deltakelse på andre arrangementer: 

 Seriekamper: Regional serie, Bringserie 

 Turneringer: Rognan 

 NHF Fylkessamling 

 

forhold til den flotte hallen vår og arrangementene, da vi alltid lager ei fin ramme 

rundt med presentasjon av spillere og målscore.  

 

 Gjennomført opplæring / kurs: 

Vi har ingen nye som har gjennomført trenerkurs og dommerkurs dette året. 

Årsaken er nok en kombinasjon av manglende kurstilbud og at vi har veldig mange 

trenere som innehar trenerkurs allerede. I skrivende stund så er 3 av våre dommere 

i gang med videreutdanning som dommer 2.                                                                                                            

 

Økonomi: 

Dette året har reisekostnadene vært lav da vi i svært liten grad har fått gjennomført 

reiser i forbindelse med seriespill. Turneringer har vært helt fraværende. Den største 

utgiften denne sesongen har vært påmeldingsavgift til seriespill i håndball. Ellers har vi 

brukt lite penger i forhold til antall utøvere.  

Vi har til vanlig gode dugnadsinntekter i forbindelse med kafèdrift på seriekamper, men 

dette har vært noe begrenset dette året. Det er positivt at vi i stor grad klarer å dekke 

opp med egne dommere på seriekamper og dermed sparer mye i kjøregodtgjørelse til 
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dommerne. Det er vi veldig fornøyd med! Det er kun til J20-kampene at vi ikke har 

egne kvalifiserte dommere.  

Det er vanskelig å sette opp et realistisk budsjett for håndball, da budsjettåret strekker 

seg over to sesonger.  

Viser for øvrig til regnskap for 2020. 

 

Innkjøp / investeringer gjort i sesongen: 

Det har blitt kjøpt inn noen håndballer og 2 stk agilitystiger denne sesongen. Vi har 
også kjøpt inn et nytt draktsett til det yngste laget. I tillegg så har vi brukt penger 
som vi fikk når vi vant Amfiprisen til å kjøpe inn 2 stk oppblåsbare treningspartnere. 

 

Materielloversikt: Håndballer, agilitystiger 3 stk, markeringskjegler 2 sett, 
fartsmåler, 2 stk oppblåsbare treningspartnere 

 

 

 


