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 Årsmelding for 2019 

Gruppe:  Håndball 

Skrevet av:        Leder Håndball (Marita Olsen) 

 

Sammendrag:  

2019 vil stå som et merkeår for Valnesfjord IL håndball. I februar åpnet nemlig 
Valnesfjord flerbrukshall som vi har ventet på så lenge. Den vil gi et betydelig løft for 
håndballen. Endelig har vi fått en egen hall til å spille hjemmekamper i. 
Åpningskampen, med full tribune, ble spilt mellom Valnesfjord J16 og Bodø (27- 22 i 
vår favør). NHF hadde for øvrig en flott presentasjon av vår nye hall på handball.no. 

Det er fortsatt stor aktivitet i Valnesfjord IL håndball. I inneværende sesong har vi hele 
10 lag med i seriespill: J10, J12, J13, J14, J16, J18-1, J18-2, G10, G11, G13. I tillegg 
så har vi spillere fra 1.- 3.kl. som har deltatt på minihåndballturneringer. Samme antall 
lag hadde vi med i seriespill i vårsesongen. Antall utøvere er ganske stabilt. I løpet av 
året så har vi hatt noe frafall av de eldste spillerne, men til gjengjeld så har 
rekrutteringa blant de yngste vært god. Det har i år vært spesielt gledelig med stor 
tilvekst av nye guttespillere.  

I vårsesongen vant J16 Toppserien for Nord-Norge og klarte også ha kvalifisere seg til 
NNM i Tromsø. Her endte de på en knepen andreplass etter finaletap i 
sluttsekundene.                                                                                                     
Inneværende sesong har vi klubbsamarbeid med Rognan på J18 og 3.div damer, der 
VIL har ansvaret for J18 og Rognan har ansvaret for damelaget. Vi har også 
prestasjon/partnersamarbeid med Junkeren J16, der Junkeren er prestasjonsklubb. 
Dette laget, med noen av våre spillere, har imponert ved å kvalifisere seg til 
Bringserien (nasjonal serie).                                                                                                                                 

De yngste lagene har deltatt på turneringer i nærområdet og de eldste lagene har 
deltatt på turneringer i Sandnessjøen, Trondheim og Fredrikstad. 

Enkeltutøvere har også utmerket seg dette året. Mange av våre spillere har vært tatt ut 
til Fylkessamlinger. Vi har også hatt en spiller med (og en reserve) på Regional 
landslagssamling i Trondheim.  
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Dette året har tilgangen på treningstid vært bedre enn noen gang, men vi har fortsatt 
noen lag som må trene i Fauske idrettshall pga manglende kapasitet i Valnesfjord 
flerbrukshall. Fauske Atletklubb stiller også velvillig opp med trener og lokaler en dag i 
uka.  

Tilgangen på egne dommere i klubben er fortsatt god. Vi har denne sesongen hele 14 
aktive dommere. Vi har to dommerveiledere. 

Alle lag i VIL håndball har trenere med trenerutdanning. I 2019 var det nok en trener 
som gjennomførte alle modulene for å bli Trener 1. 

Det er mye positivt som skjer i VIL håndball. Vi har mange engasjerte trenere som 
legger ned en formidabel dugnadsinnsats hver uke. I tillegg så er det god dugnadsånd 
blant håndballforeldrene. Vi har mange treningsvillige utøvere som brenner for idretten 
sin og vi har også rom for at alle får være med. Summen av 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 2002:           Marita Olsen, Kristin Sæther                                                                                                         

Jenter 2003/2004:  Stig Wiik (Lagleder: Runar Olsen) 

 Gutter 2005-2006:  Svein Idar Hansen, Knut Ingvaldsen, Matilde Hansen 

 Jenter 2005             Stig Rune Rørvik, Kristine S. Olsen, Dyveke Abrahamsen,                                            
Janne T. Paulsen 

Jenter 2006               Kristin N. Jakobsen, Kenny Nygård  

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

Gutter 2007/08/09     Vegard Dybvik 

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

Jenter/Gutter 2011:   Ole Ragnar Norheim Jenssen  

 

 Ca. antal Ca. antall aktive utøvere:                                                                                                  
Det er ca. 130 aktive håndballspillere               
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Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 

Treninger:            
Valnesfjord flerbrukshall                                                                                              
Fauske idrettshall 
Brytehallen 
Gymsalen på gammelskola  

 

Turneringer:        
Rognanturneringa 
BHK-turnering                                                                                                      
Ankenes Cup  
Sandnessjøen cup                                                                                            
Trondheim Cup  
Fredrikstad Cup  
Havmann Cup Mo  
Multikulde-Cup Tverlandet  

 

Samlinger til NHF: 
Trenerskole 
Fylkessamlinger 
Regional landslagssamling 

 

Seriedeltakelse: 

Nord-Norge serien: 10 lag                                                                                         
NNM i Tromsø: J16 
Toppserien for Nord-Norge: J16                                                                      
Bringserien: Som partnerklubb til Junkeren 
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Deltakelse på andre arrangementer: 

 Seriekamper: Regional serie, Toppserie og Bringserie 

 NNM i Tromsø: J16 

 Turneringer: Bodø, Rognan, Tverlandet, Trondheim, Fredrikstad, Ankenes, 

Sandnessjøen, Ankenes 

 NHF trenerskole, Fylkessamlinger, Regionalt landslag 

 

Egne arrangement gjennom året: 

Vi har arrangert mange seriekamphelger i Valnesfjord flerbrukshall i løpet av 2019. 

Det har vært full kafedrift på alle arrangementene og det har til dels vært ganske 

store arrangement. Vi er veldig fornøyd med fasilitetene i Valnesfjord flerbrukshall og 

nærheten til Klubbhuset. Det letter arbeidet i forhold til frakt av utstyr. Vi har fått 

gode tilbakemeldinger på arrangementene, da vi alltid lager ei fin ramme rundt med 

presentasjon av spillere og målscore.  

 

 

 Gjennomført opplæring / kurs: 

Dommerkurs:                                                                                                          

Dommer 1: Emilie Furnes, Maria Jakobsen og Helen Borrack           

Barnekampleder: Aron J. Hansen, Martin Harsvik, Franciska Paulsen, Sigrid Rørvik 

Dommerveileder: Svein Idar Hansen, Knut N. Ingvaldsen 
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Økonomi: 

Det er en stor utgift å melde på lag i seriespill i håndball. I tillegg så har det vært ekstra 

utgifter i forbindelse med reiser i Toppserien og Bringserien. Noen av reiseutgiftene er 

utgifter til turneringer og dette er tilbakebetalt i sin helhet under egenandeler. Ellers 

bruker vi lite penger i forhold til antall utøvere.  

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

seg over to sesonger.  

Vi har hatt veldig gode dugnadsinntekter i forbindelse med kafèdrift på seriekamper. Vi 

klarer i stor grad å dekke opp med egne dommere og dermed sparer vi mye i 

kjøregodtgjørelse til dommerne. Det er vi veldig fornøyd med! 

Viser for øvrig til regnskap for 2019. 

 

Innkjøp / investeringer gjort i sesongen: 

Det har blitt kjøpt inn en del håndballer denne sesongen. I tillegg så har vi kjøpt inn 3 
draktsett til de yngste lagene. 

 

Materielloversikt: Håndballer, agilitystige, markeringskjegler, fartsmåler 
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