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STYRETS ÅRSMELDING FOR
2018/2019

Årsmelding fra Styret 2018/19
I løpet av det året som har gått har det vært høy aktivitet i MHI Håndball. Styret har hatt møte ca. 1 gang pr.
måned, og utover det kommunisert mye på e‐post og telefon. Styret har i perioden bestått av Mari Skagestad,
Trine Krosshus Bessessen, Charlotte Borø, Stian Lindland, Margrethe Holte, Lene Aukland Heiberg og Kristian
Waage. Varamedlem, Eirik Leirgulen, har også deltatt på en del styremøter.
Markedsutvalget har jobbet godt i løpet av året. Den viktigste oppgaven har vært å videre føre eksisterende
sponsoravtaler samt å knytte kontakt med nye sponsorer for neste kolleksjon av klubbtøyet. Her at det blitt
gjort en god jobb. Spillerdraktene er nå mer eller mindre «utsolgt», mens det også er kommet inn en del nye
sponsorer på treningsjakken/genseren for den nye kolleksjonen av klubbtøy som alle medlemmer vil få høsten
2019.
Klubben har hatt mange lag på turneringer både i Norge og i utlandet. Også i år var deltakelsen på turneringen
til vår naboklubb, Holum, meget høy. Klubben anser turneringsaktivitet som veldig positiv og ønsker å fortsette
med å støtte dette fremover så lenge det lar seg forsvare økonomisk. Seniorlagene har denne sesongen at en
negativ utvikling resultatmessig. Både 4. divisjonslaget vårt ligger per dags dato nest sist på tabellen, men vi
satser på at vi kommer sterkere tilbake neste sesong. Den største utfordringen på det sportslige plan har vært å
få trenerkabalen til å gå opp. Sportslig leder, Charlotte Borø, har lagt ned en enorm innsats for at alle lagene
våre skal ha kompentente trenere rundt seg. Klubben er avhengig av at foresatte tar på seg treneransvar og vi
håper at viljen blant foresatte til å ta på seg slike frivillige oppdrag bedrer seg kommende sesong.
Også i år ble det arrangert håndballskole i høstferien. Denne gangen var det noe mer problematisk enn året før
da tilgjengeligheten av trenere var vanskelig. Pga usikkerheten i forhold til å få tak i trenere var det begrenset
markedsføring av håndballskolen. Kort tid før håndballskolen falt trenerkabalen på plass med hjelp av en del
velvillige voksne og ungdom i klubben. Antall deltakere var ca 70 barn og overskuddet ble ca kr 40.000, først og
fremst som en følge av god støtte fra byens næringsliv og mange dugnadstimer. Også i år fikk klubben positive
tilbakemelinger på arrangementet og håper og kunne gjenta arrangementet i 2019. Gjentagelse er dog
avhengig av at vi får på plass det sportslige (trenere) før sommeren.
Styret har i løpet av 2018/2019 jobbet videre med prosjektet «Klubbhuset» i samarbeid med regionen.
Hovedfokus i år har vært klubbdrift. I løpet av året har styret i den forbindelse tatt «temperaturen» for klubben
ved å sende ut spørreskjema til spillere og foresatte. Responsen var bra og tilbakemeldinger gode. Styret vil
utifra spørreskjemaet identifisere hvor det er rom for forbedring og vurdere tiltak. Andre aktiviteter som er
gjennomført i prosjektet er å opprette en digital platform for klubben, utarbeide standard mal for
trenerkontrakter til neste sesong, diskutere problematikker rundt frafall i ungdomshåndballen m.m.
Styret tok høsten 2018 beslutning om å arrangere 17. mai i Mandal for 2019. Dette vil selvsagt medføre en del
dugnadsarbeid for klubbens medlemmer i løpet av våren 2019, men også bidra godt til økonomien i klubben.
Den økonomiske situasjonen i klubben er god. I 2018 fikk klubben et resultat på kr 104.137, noe som er på nivå
med budsjett. Klubben har også en sunn balanse med en kontantbeholdning på ca kr 1,1 millioner. Til tross for
dette ser styret at inflasjon og et mer krevende sponsormarked i fremtiden vil kunne være krevende og vil
derfor fremme forslag til årsmøtet å ha en moderat økning av kontigenten. Klubben i 2018 også gjennomført
overgang til nytt økonomi system, Visma eAccounting, og i den forbindelsen tatt i bruk «Min Idrett» for

utsendelse av kontigenter. Her har vår nye kasserer, Mari Skagestad, gjort en formidabel jobb med å sett opp
systemet samt og integrere det mot «Min Idrett».
Klubben har en stabil medlemsmasse på ca 300 aktive medlemmer. Mange lag presterer bra på banen, men
like viktig er den en enorme idrettsgleden og engasjementet som vises av spillere, trenere og foreldre rundt
lagene. Styret takker alle de fantastiske trenere som legger ned en enorm innsats uke etter uke,
foreldrekontakter, spillere og andre frivillige i klubben for det bidraget de gir, noe som er hovedårsaken mange
trives med å spille håndball i klubben vår.
For styret
Kristian Waage
Leder

Årsmeldinger fra utvalg og
lagene for 2018/2019

Årsmelding fra Sportslig utvalg, 2018/2019
I år har vi testet ut håndballforbundet sitt "KLUBBHUS". Saker som blant annet er diskutert her som
gjelder sportslig utvalg er trenermentor, frafall, hallkapasitet, treningstider, dommere m.m. Mer
informasjon om hva KLUBBHUSET er finnes på forbundet sine nettsider. Vi har også hatt møter med
kommunen og regionen, samt andre parter i distriktet som arbeider med prosjekter som indirekte eller
direkte berører oss. To av representantene fra styret deltok juni 2018 på regionstinget i håndball i
Kr.sand. Det ble høsten 2018 gjennomført en spørreundersøkelse i klubben. Tilbakemeldingene fra
utøvere og foresatte er gjennomgått og arbeidet med.
Sportsplanen er gjort kjent for alle hovedtrenere (gitt påminnelse), samt oppfordret trenere til å dele
sportsplanen på egne facebook‐sider for å nå ut til flest mulig av de foresatte med hvordan vi ønsker at
klubben skal drives. Klubben er en 100% dugnadsbasert klubb, og det er viktig at alle (flest mulig) har
kjennskap til hvordan vi på best mulig måte jobber for idrettsglede, fellesskap, ærlighet og helse hos våre
utøvere. Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å bidra til fellesskapet slik at
arbeidsmengden kan fordeles på flest mulig.
Vi har også et mål om å sende trenere på trenerkurs. Vi ønsker at trenerne skal ha mulighet til å utvikle
seg faglig. Det er satt opp flere trenerkurs i løpet av sesongen. Trenerne får spørsmål om å delta når
det foreligger kurs i regi av håndballforbundet. Alle hovedtrenere har tilgang til LearnHandball. Dette er et
faglig oppdatert nettmaterialet som er utarbeidet av Bjarte Myrhol. Mange av trenerne er veldig fornøyd
med nettilgangen. Her kan trenerne hente ut enkelte øvelser, temaer eller hele treningsøkter. Det har
vært få trener på trenerkurs i 2018 og trenerne mener at LearnHandball er et bra nettsted, bruker
nettressursen i ulik grad. Det ligger også mye bra på nettsiden til håndballforbundet (www.handball.no).
I forbindelse med trenerkabalen har det vært en utfordring å få hovedtrenere til alle lag i løpet av
sesongen. I løpet av sesongen 2018 er det kontaktet 70 personer for å finne trener til et av
ungdomslagene. Det har heller ikke lyktes oss i år å finne ekstern trener til 5.divisjon. 5.divisjon har hatt to
spillende trenere denne sesongen, som i fjor. 4.divisjon har blitt delt mellom tre trener som har
gjennomført hver sin trening i løpet av uka. Når det gjelder de resterende lagene har alle lag hatt
hovedtrener og hjelpetrenere (har variert i antall i de ulike lagene).
Med vennlig hilsen,
Charlotte Borø
Sportslig leder

Årsmelding fra Markedsutvalget, 2018/2019
I løpet av 2018/2019 sesongen har vi hatt en god dialog med de etablerte sponsorene våre og har sikret
videreføring av flere kontrakter.
Videre har vi sørget for at åpne plasser på tøy etter utgående avtaler har blitt fylt opp og.
Markedsutvalget er i ferd med å utvikle en digital plattform for viktige dokumenter og skjemaer i klubben.
Eirik Leirgulen er mannen bak denne utviklingen og den vil vi nå se hvordan kan implementeres i driften.
MHI håndballskole ble arrangert i høstferien med god oppslutning med mange glade og fornøyde
deltakere.
Med vennlig hilsen,
Stian Lindland
Leder Markedsutvalget

Årsmelding fra Dommerkontakt, 2018/2019
Denne sesongen har det vært seks dommere som har vært godkjent for seriespill. To av disse ble godkjent
med dommer 1 våren 2018. I tillegg har vi hatt tre dommere som kun har dømt aktivitets‐ serie og
minihåndball.
Det har ikke vært noen fra MHI som har deltatt på barnekamplederkurs denne sesongen.
Det har til tider vært svært krevende å få dommere til de kampene som klubben skal ordne dommere til.
Derfor bør klubben forsøke å få flere som er godkjent for seriespill, og det må meldes på nye som kan
tenke seg å være barnekampleder.
Det må i kommende sesong utdannes flere dommere, både barnekampledere og seriedommere. Det er
også viktig at det blir flere voksne som engasjerer seg i dommerne.
Med vennlig hilsen,
Bente Eriksen
Dommerkontakt

Årsmelding for Jenter/Gutter 6, 2018/2019
Vi har hatt et flott år med 1.klassingene. Vi startet høsten med totalt 24 flotte jenter og gutter. Det har vært
noen utskiftinger underveis i året. Nå er vi 31 spillere‐ det er gøy!
Jeg har vært heldig å ha med meg Hege Kjær som hjelpetrener. Etterhvert som antall barn har økt, har vi fått
litt assistanse av et par foreldre.
Fokuset på treningene har vært variert lek med ball. Målet er å skape litt ballkontroll og så mye håndballglede
vi kan.
Barne begynner å knytte bånd, og et er en livlig gjeng som gjør seg klar i garderoben på ime skole hver onsdag.
Takk for et fint år!
Eli Åse

Årsmelding fra Jenter/Gutter 7, 2018/2019
Vi er nå 33 jenter og gutter som trener i Mandalshallen hver tirsdag
Jeg er hovedtrener, men har med meg 3 ekstra voksne: Ragnhild Madland, Morten Vatne og Nadia
Damkås.
Fokus på treningene er å ha det gøy, ballek, ballkontroll,høy aktivitet, kontroll på kroppen,
konsentrasjon og fokus ifht å ta imot beskjeder og instrukser. Vi prøver å lære inn noen basisøvelser
ifht kast, mottak, stafetter ol.
Vi har gjort et par sosiale ting itillegg, som treff på isbanen og aking på Lysthuset.
Vi deltar på turneringer som ringen/regionen arrangerer. Til nå har vi spilt 3 stk og skal være med på en
i mars. Vi var også med på cup i Holum iseptember.

Mvh Kaja Westermoen Hovstøl

Årsmelding Jenter/Gutter 8 ‐ 2018/2019
Vi har hatt nok et flott år med 3.klassingene. Laget har bestått av totalt 23 barn, med noe utskiftninger
underveis. I år som i fjor, var vi med på Sparebanken Sør cup i Holum. Et flott arrangement som starter
sesongen for barna våre. Det var mye idrettsglede denne dagen og det var noen brede smil hos
spillerne da medaljene ble delt hederlig ut. Videre har vi deltatt i miniring, hvor det har vært kamper
to helger før jul, og så langt en etter nyttår.
Jeg har vært så heldig å ha med meg Kaja Westermoen Hovstøl. I tillegg har vi også to hjelpetrenere
fra j14, Sandra Michelle Scholz og Malin Jensen. Dette er til stor hjelp for oss, og til stor fornøyelse hos
barna.
Fokuset på treningene har i stor grad dette året vært å kjempe om ballen. Vi har hatt mye småspill
med dette fokuset. I tillegg har vi øvet inn finter og hoppskudd, samt selvsagt øvet mye på generell
ballkontroll. Målet er å skape så mye håndballglede vi kan!
Vi har møttes på skøytebanen og i akebakken i tillegg til i idrettshallen, for å lage gode
vennskapsbånd.
De er en herlig og livlig gjeng, som virkelig har funnet tonen sammen.
Takk for et flott år!
Eli Åse

Årsmelding fra Jenter 9, 2018/2019
Denne sesongen er første året vi kun er jenter, 36 flotte, sterke og positive jenter .
Vi var 27 jenter i starten i august, og er nå som sagt oppe i 36 stk.
Trenerteamet er Aina og Hans med uvurderlig god hjelp fra Amanda og Stine frajenter‐13
Vi er 5 lag, fordelt på to puljer. 2 lag i ei pulje, og 3 lag i andre puljen . Vi skal ha totalt 7 aktivitetsdager
på hver pulje gjennom sesongen.
Vi startet sesongen med turnering i Holum, som er andre året på rad. Flott opplegg, og hyggelig at det er
så nærme slik at vi tar mange tilskuere som heier på våre jenter .
Med en så pass stor gruppe er det selvsagt også litt sprang mellom ferdighetene. Både fordi det
kommer nye til, men også fordi jentene utvikler seg ulikt. Dette syns vi går veldig fint, og vi har fokus på
at alle jentene skal ta utvikle seg i sitt tempo. Utfordringen ligger nok mest i å løfte de som har kommet
lengst, da de ikke har det samme behovet for hjelp. Dette er noe vi skal ha større fokus på gjennom
våren.
Alt i alt, en fryd å være trenere for disse håpefulle 9 og 10 åringene!

Aina og Hans

Årsmelding fra Gutter 9, 2018/2019
Vi begynte med 7‐8 gutter i august og noen frafall har det vært, men også mange ( 5 gutter) nye har
begynt det siste halvåret så nå er vi oppe i 10 gutter født i 2009. Har også hatt med 2 gutter født i 2011
på treningene.
Ellers har vi vært med på sparebanken cup (Holum) også er vi med iaktivitetserien med 2 lag nå etter
nyttår før nyttår var det bare ett lag i aktivitetserien.
Vi har også vært verter for ett arrangement i mandalshallen.

Hilsen
Tomas hjortland

Årsmelding fra Jenter 10, 2018/2019
Sesong 2018 har MHI JlO bestått av 28 spillere.
Trenerteamet har bestått av Lotta Hansen, Wendy Nylund og Johan Magne Støle, samt at Åshild
Mønsås Syvertsen har bistått på kamper.
Vi deltok på Quart‐cup' en i Kristiansand fra 24. ‐ 26.04.2018

Årsmelding fra Jenter 11, 2018/2019
Trenere: Trine Birkeland og Tone E. Kvinen ‐Lindland
Jente 11 trener to ganger i uken, tirsdager kl. 1815‐1930 i Mandalshallen og torsdager fra kl. 1700‐
1800 på Ime.
Vi har 20 barn på laget pr. i dag.
Vi har bra fremmøte på treningene, selv om flere av jentene er turnjenter og bytter annenhver uke
(på tirsdag) mellom turn og håndball.
Vi har deltatt i aktivitetsserien med 2 lag i øvet gruppe.
Vi rullerer spillerne hele tiden på lagene ‐ slik at alle får spille sammen med alle.
Lagene våre fungerer bra på kamp, og foreldre er flinke til å stille opp som heiagjeng.
Det å spille kamper er veldig gøy !!
Cuper:
Vi har meldt oss på Bø Sommerland cup i år. Så vi ser veldig fram til helga 14‐ 16juni.
Vi skal også spille en turnering hos Giv‐Akt lørdag 4.5.19
Treningene:
Vi trener mye på forskjellige øvelser med ball, og spiller gjeme litt kamper på slutten av noen
treninger. I år har vi fortsatt å øve på flere finter og skudd. Lek med ball til oppvarming.
Det er gøy å se at ungene utvikler seg i løpet av året. Vi har fått flere nye spillere i år. Ferdighetene på
spillerne er selvfølgelig på forskjellig nivå, noe vi tar hensyn til på treningene og legger til rette for
individuelle tilpasninger.

Sportslig hilsen Trine og Tone

Årsmelding Jenter 12, 2018/2019
J12 består av 28 jenter fordelt på 2 gjevne lag, som i år har spilt i breddeserien . Og nå på tampen av
serien ligger de på 1. Og 2. Plass.
Vi har hatt stor fokus på fart, finter og bevegelse uten ball. Har vært stor og god utvikling og det har
vært mye idrettsglede. En stor og motivert gjeng som elsker håndball og er veldig lærevillig. Og himla
god stemning både på og av banen.
Hovedtrener
Silje Wigemyr

Årsmelding Jenter 13, 2018/2019
Hovedtrenerer: Tomas Vågestad Hjortland og Ingunn Fladlid
Hjelpetrener: Camilla Urås
Foreldrekontakter: Camilla Flikka Stussvik og Hellek Rue
J13 er i dag 30 spillere. 6 Av disse kom fra Holum i løpet av høsten. Vi har 2 lag påmeldt i
breddeserien. På kamper har Ingunn Fladlid ansvar for MHI 1 og Tomas Vågestad Hjortland for MHI
2. Lagene er delt inn i Blomdalen og Vassmyra, men vi deler, bytter og hjelper hverandre. Vi har også
hjulpet J14 på kamper når de mangler spillere.
Vi har 2 treninger i uka. Mandager fra 20.00 til 21.30, noe som egentlig er litt i seneste laget, men
det fungerer bra. Torsdager har vi halltid fra 17.00 til 18.00, etterfulgt av styrketrening i ganga.
Vi meldte på 2 lag til Troll cup. Dette var en cup uten overnatting. Jentene koste seg på cup.
Før jul hadde vi en flott avslutning på Ime Skole. Vi så håndballkamp og spiste pizza.
Våren 2019 skal vi på treningsleir til Danmark sammen med G13 laget. I år har vi valgt å dra på tur
uten dugnad. Vi er 29 påmeldte jenter til turen.
Vi har hatt en flott sesong med både tap og seire.
Vennlig hilsen Tomas Hjorland og Ingunn Faldlid.

Årsmelding Gutter 13, 2018/2019
Vi er en fin guttegjeng med 16 gutter. Det er godt oppmøte på treninger som vi har 2 ganger i uken.
Denne sesongen spiller vi A‐ puljen. Det er også startet med sonetrening i Kr Sand for ‐05 guttene.
Vi har vært på Dyreparken cup i august og Troll cup i november. I mai skal vi reise på ny treningsleir til
Nørresundby i Danmark sammen med J13 . Vi har en fin foreldregruppe som er flinke til å møte opp
på kamper og er innom og ser på treninger.

Trine og Trine

Årsmelding Jenter 14, 2018/2019
Trener: Siw Helene Hansen
Hjelpetrener: Kjetil Tellefsen
Antall spillere august: 14
Antall spillere per dd.: 12
1.

Startfasen

Når vi startet å trene jentene like før sommeren 2018, var det en ganske splittet gruppe jenter hvor
ikke alle trivdes . Jentene slet med kast og mottak, var veldig ulike i nivå og de «gode» følte de fikk lite
ut av treningen mens de «dårligere» følte de ødela alt.
En av jentene sluttet før sesongstart grunnet trivsel og hendelse som hadde skjedd før sommeren .
Hovedfokuset til meg og Kjetil var derfor på å få alle til å føle seg som en del av laget, jobbe med
holdninger og treningsfokus på trening.
2.

Progresjon:

Utover høsten 2018 så vi tydelig forbedring på kast og mottak ved å innføre kastekonkurranser og
straff. (Straff som i styrkeøvelser). Jentene har også blitt etter vårt syn en mer samlet gjeng som er
blitt flinkere til å heie på hverandre og forstå det at den som er nest sist på ballen bør være like glad
for et mål som blir scoret som selve målscoreren. Samt at forsvarssamhold er blitt bra. Enkelte av de
«dårligere» har blitt bautasser i forsvar etter mye rugbyoppvarming på trening.
Fokuset kan variere fra trening til trening, spesielt mandagstreningene (rett etter skolen) merkes det
at fokuset og det å komme på trening for å bli trent er sterkere enn på torsdager hvor de kanskje er
mer fokusert og er der for å trene.
Kondis er fortsatt et problem da jentene unnasluntrer eller ikke jogger ordentlig på
oppvarmingshalvtimen før trening i hall.
3.

Aktivitet og treningskvalitet:

Prøver å bruke «Learn Handball» til hver trening og for å hente inspirasjon til hver trening for å
variere.
Har den siste perioden jobbet en del med å innføre litt kondisøvelser også i hallen for å få kondisen et
par hakk opp.
4. Planen videre:
Tror jentene er klare for flere sesonger, men for min del tror jeg ikke tiden strekker til ... Det er en
veldig herlig gjeng og jeg tror absolutt det er best for jentene om noen uten relasjon til dem, som
foreldre, trener dem. Vi planlegger litt ett par cuper denne våren, men vanskelig å foreldre til å stille
opp.
Tenker også å starte med klister etter endt sesong for å øve inn teknikker mot kommende sesong.

Veldig stolt av jentene og den forbedringen de har vist, samt at de har blitt betydelig bedre på
ferdigheter og er en annen klasse når de gir alt og er fokusert. Samholdet er blitt helt snudd på hode
og de er mer sammesveiset.
Tror mange av jentene også kan tenke seg å delta på dommerkurs kommende sesong. Har vært en
glede og god erfaring å trene dem så langt denne sesongen.

Årsmelding Jenter 15, 2018/2019
Jente 15 består av 14 flotte jenter. På våren hadde vi en tur til Sønderjyske cup som ligger i Aabenraa i
Danmark. Der møtte vi lag fra Danmark og Nederland. Jentene spilte kjempe bra, og vi manglet bare 3
mål, for å gå til A finalen. Det var 3 lag på samme poengsum. Dette var en flott cup, hvor alle kampene
foregikk i samme hall. Skolen vi lå på, og gang avstanden var på 10 min. Jentene ønsker å reise ned i år
også. Så får vi se hva vi får til.
Vi ønsker å reise på cup der i år også.
Vi startet opp i august med litt variert med spillere på treningene, da nesten alle forberdte seg til
konfirmasjonen som var siste helga i august og første helga i september. Etter det, har frammøte vært
stabilt. Vi trener 3 ganger i uka. Mandag i Holumshallen, tirsdagen sammen med 02‐erne, hvor jeg og
Trine Lauen‐Pedersen har delt på ansvaret og fredag sammen med damene. Hatt litt utfordring når
noen av treningstidene er de samme som fotballen, musikken, jobb og sonetreningen. Men vi har
funnet en fin balanse og har inntrykk av at alle er fornøyde med løsningene vi har kommet fram til.
I hele fjor jobbet vi veldig med det mentale. Det å holde seg til oppgavene, og beskjeder som blir gitt fra
sidelinja. Denne nøtta som var det store problemet i fjor, har de i år løst. På kampene kan de ligge med
3‐5 mål bak, men stresser ikke men fortsetter å gjøre arbeidsoppgavene sine. Dette har dermed
resultert i at de til nå har vunnet 8 av 8 kamper. Har kjørt 4 treningskamper med de, som er kjempe god
trening i jobben videre for neste år. Treningen med damene har gjort at de er blitt flinkere til å se
hverandre og mulighetene i spillet. Dette er andre året, at de trener med damene. Vi håper vi kan få det
til neste år også, men da ikke en fredag. Vi har også kjørt fast med løping før treningen på tirsdagen, og
det har de fått opplevd at de har hatt igjen for. De tar de fleste lagene på kondisjonen. De er
treningsvillige og flinke til å ta vare på hverandre og inkludere hverandre på trening, kamp og cup. Det
er rett og slett en fantastisk flott gjeng .
Denne sesongen har jeg fått hjelp av Siri på teninger og 1 kamp. Tusen takk!
Jeg fortsetter som trener neste sesong for jente 03.

Lisbeth Flesjå
Trener

Årsmelding Jenter 16, 2018/2019
J16 er en fin jentegjeng på 6‐7 stykker som trener 2‐3 dager iuken. Vi trener sammen med J15 og 5.div denne
sesongen og vi spiller kamper med 5.div. J16 var på Trollcup inovember og vi skal til Spania på Granollers cup i
Barcelona i juni 2019.

Trine Lauen‐ Pedersen

Årsmelding Damer 4. divisjon, 2018/2019
Trener: Kjell Arild Haddeland, Ove Håkonsen og Grethe Gjertviksten
Antall spillere august: 16
Antall spillere per dd.: 14

1.
Startfasen
Sesongen startet med dialog før sommeren med aktuelle spillere hvor det ble enighet om at to treninger i hall
og en felles intervalltrening var det mest ideelle for alle parter. Det var mye tendenser til «en og en» jobbing i
angrep og lite «flyt». Oves ansvar var å få i gang mer enkle
«plass skifter» som gjorde det lettere for laget å samarbeide og skape muligheter for hverandre i angrep. Kjell
Arild skulle ta med seg en del av de treningene til Ove i sine treninger, samt ha mer spill, mens Grethe primært
fokuserer på kondis.
2.
Progresjon
Utover høsten har det gått litt i berg og dalbane etter hvor mye som blir overført til kamper på det som blir
kjørt på trening, men det blir stadig bedre. Keepere på trening har vært en veldig stor mangel, da de sånn sett
har vært tilstede 1‐2 treninger ila HE LE høsten. Det har også mot jul og over nyttår vært ganske dårlig
treningsoppmøte, mye til dels pga. et par skader, men også pga. russetid og det har vært en litt tøff periode
med en del tap. Ellers er det en kjerne som alltid stiller.
3.
Aktivitet og treningskvalitet
Oves kunnskap er helt enorm og hver spiller setter veldig pris på det! Slik kvalitet på trenere burde det være på
et damelag. Kjell Arild sitt enorme engasjement er helt utrolig og Grethe sin omsorg og gode kondistrening er
også helt enorm. Har vært tendenser til mye fjas og ukonsentrasjon blant spillerne, men det er blitt tatt opp i
plenum og mobil er også blitt forbudt fra oppvarming til kampslutt.
Når laget er i «siget» og gjør som de skal er det et helt enormt talent og drive i gjengen! Veldig moro at mange
også tar turen for å heie spillerne frem!
4.
Fremover
Det er nok en tanke å ta med seg til neste sesong at kanskje dame 5.div og 4.div bør trene sammen, mye for å
få flere spillere på trening som gjør at treningskvaliteten blir betydelig høyere. Samt at det også kan være en
ide at det gjøres uttak til 4. og 5. div kampene. Noen er kanskje «stammen» på det ene og det andre laget, men
at man faktisk må gjøre seg fortjent til de ulike divisjonene og kampene. Tror også det vil gi trenere mer
motivasjon til å holde treningene.

Årsmelding Damer 5. divisjon og Veteran, 2018/2019
Årsrapporten for 5 div. og veteranene blir slått i sammen da veteranlaget også er 5 div.
5div.
Vi har tatt til oss de som er født i 02 (som egentlig er J16, hvis vi hadde hatt lag). Dette gjorde at vi på 5 div,
faktisk kunne stille lag. Vi har gjennomsnittlig vært 12 stykker på treningene på mandagene. Det har vært en
fantastisk gjeng med godt voksne spillere og de unge, og det har fungert veldig bra. Vi håper at de unge
fortsetter i klubben til neste år også
Fredagene har vi ikke vært like mange, noen ganger bare 2 stykker, men heldigvis så har J15 vært sammen med
oss på de treningene. Dette samarbeidet har fungert utrolig bra, og vi håper at vi til neste år, kan få 1 trening
sammen med de.
Vi ønsker oss 2 treninger i uka til neste år.
Treningsdagene og tidene har ikke vært gunstige i år. Mandag kveld i Holumshallen 2030‐2200, og fredag 1715‐
1845. Ingen har hatt mulighet for å ta en laghelg, og vi som trenere kan aldri reise vekk en helg. Og nå har vi
hatt denne fredagstreningen i alt for mange år. Nå er det på tide at noen andre tar over.
Veteranene:
Vi var 14 stykker som trente sammen og reiste av sted på Veteran NM i Stavanger siste helga i oktober. Der
stilte vi med ett lag i J40 klassen. Vi kom til sluttspillet, og vi tapte bare 2 kamper. Det var mot Selbu og NTNU,
som var de som ble nummer 1 og 2 i J40 klassen.
Dessverre ble noen av veteranene skadet, men vi håper at de nå løpet av våren er klare for litt lek med ball
igjen.
Vi ønsker i år og reise til Veteran NM i Trondheim som er 24‐27 oktober. Påmelding for dette er alt 1 mai.

Lisbeth Flesjå og Siri‐Therese Hansen
Trener 5div og Veteranlaget

Årsmelding HU, 2018/2019
MHI Hu er et lag for psykisk utviklingshemmede i alle aldre. I dag er vi 19 spillere, og ei som er interessert i å
begynne. Dette året har vi fått to nye spillere, så vi øker stadig.
Vi trener hver onsdag i flerbrukshallen fra kl. 19‐20 og har fokus på lagspill, håndballglede og øver på en del
trekk. Vi trener mye på å ha fokus på ball, og at vi må bli litt tøffere i dueller, men mest er gleden av å spille
håndball og det å være sammen i fokus.
Jeg har med meg Sandra Gjertviksten som assistenttrener, som er veldig positivt. Dette gir meg muligheten til
litt mer kvalitet på treningene. Vi har mange forskjellige utgangspunkt hos spillerne, slik at vi kan dele inn i
grupper.
Vi spiller håndball i Vest‐ og Aust Agder. I serien møter vi 7 andre lag en gang i måneden. Der har alle lag en
hjemmekamp hver der alle lag møtes og spiller to kamper hver.
Hvert år er det landsturnering, noe vi prøver å komme oss med på. I denne sesongen var vi i Bergen. En flott
turnering. I år er det i Stjørdal, og på grunn av lang vei, blir det vanskelig å få til tur, men vi håper å få det til.
Hvert år får vi julebord av Marna Cafe. Dette til stor stas for alle.
Til sommeren har vi sommeravslutning. Som regel har vi gjort dette i samspill med hele MHI, men vi ser at når
det er så mange som kommer på avslutninger, blir det litt i meste laget for mitt lag. Det var hyggelig når det
bare var med de eldste, og de elsker å spille mot de andre lagene, men i fjor, når alle lagene var til stede på en
gang, opplevde jeg det som stressende for mitt lag. Vi tar nok en egen avslutning om det blir slik i år også, men
en super avslutning var det på alle måter.
En herlig gjeng og trene, og jeg gleder meg til å starte på mitt 14 år som trener for dem til høsten.
Hilsen Sissel

REGNSKAP 2018

Mhi Håndball
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Beløp i NOK

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Resultatregnskap

Akk. Jan 2018 - Des 2018

Akk. Budsjett

Akk. avvik budsjett

Akk. Jan 2017 - Des 2017

Akk. avvik foreg. år

Driftsinntekter
Salgsinntekt
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
Sum Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
3401 Annen stotte PU

21 500

21 500

21 500

3920 Medlemskontingenter

333 211

280 000

53 211

318 650

14 561

3940 Egenandeler

298 890

170 000

128 890

161 290

137 600

56 100

70 000

-13 900

77 250

-21 150

2 500

-2 500

3941 Håndballskole
3942 17. mai arrangement
3948 Lotterier, bingo etc
3961 Grasrot-andel

25 948

20 000

5 948

18 440

7 508

3962 Bingo Sor

63 439

60 000

3 439

56 632

6 807

3963 Enjoy

63 800

65 000

-1 200

66 825

-3 025

116 087

125 000

-8 913

127 395

-11 308

55 000

55 000

168 000

-113 000

bonus

96 916

95 000

1 916

3970 Reklame Hall

73 500

60 000

13 500

59 500

14 000

3971 Reklame drakter

45 000

50 000

-5 000

52 500

-7 500

3972 Reklame Genser/Jakke

20 000

20 000

3964 Refusjon Turneringer (LAM)
3965 Salg/provisjon, G-sport
bonus
3966 Annen stotte
3968 Salg/provisjon, G-sport

3973 Klubbkort

96 916

20 000

7 000

-7 000

7 000

-7 000

62 882

60 000

2 882

73 013

-10 131

Sum Annen driftsinntekt

1 332 273

1 137 000

195 273

1 208 995

123 278

Sum Driftsinntekter

1 332 273

1 137 000

195 273

1 208 995

123 278

3990 Diverse inntekter

Driftskostnader
Varekostnad
Vareforbruk

Utskriftsdato: 07.01.2019, 18:31:11
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Mhi Håndball
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Beløp i NOK

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Resultatregnskap
Akk. Jan 2018 - Des 2018

Akk. Budsjett

Akk. avvik budsjett

Akk. Jan 2017 - Des 2017

Akk. avvik foreg. år

-539 686

-350 000

-189 686

-377 660

-162 026

-39 600

-47 000

7 400

-46 800

7 200

logo etc

-28 232

-15 000

-13 232

4003 Serieutgifter PU

-10 800

4050 Trenergodtgjorelse

-69 250

-40 000

4061 Trenerutgifter

-26 395

4062 Dommerutgifter

-27 439

4000 Turneringsutgifter
4001 Enjoy-Egenandel
4002 Medlems.for, trykking av

4080 Utgifter Håndballskole

-28 232

-10 800

-8 362

-2 438

-29 250

-33 995

-35 255

-30 000

3 605

-31 700

5 305

-40 000

12 561

-49 504

22 065

-15 163

-40 000

24 837

-37 862

22 699

-756 565

-562 000

-194 565

-585 883

-170 682

-756 565

-562 000

-194 565

-585 883

-170 682

5000 Lonn/honorarer

-27 000

-24 000

-3 000

-21 000

-6 000

Sum Lønn og annen godtgjørelse

-27 000

-24 000

-3 000

-21 000

-6 000

-27 000

-24 000

-3 000

-21 000

-6 000

6300 Leie lokaler

-68 974

-70 000

1 026

-31 320

-37 654

Sum Kostnad lokaler

-68 974

-70 000

1 026

-31 320

-37 654

Sum Vareforbruk
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
Lønn og annen godtgjørelse

Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Kostnad lokaler

Leie maskiner, inventar o.l.
6420 Leie datasystemer

-2 396

-2 396

-2 396

Sum Leie maskiner, inventar o.l.

-2 396

-2 396

-2 396

Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres
6500 Utstyr, isposer, tape,div

-10 157

-15 000

6550 Drakter

-39 000

-40 000

6560 Rekvisita

-16 162

4 843

-17 945

7 787

6545 Datautstyr

6570 Treningstoy
Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres

1 000

-39 000

-16 162

-16 162

-98 086

-80 000

-18 086

-297 134

199 049

-163 405

-135 000

-28 405

-315 079

151 674

Fremmed tjeneste
6700 Revisjons og
regnskapshonorarer
Utskriftsdato: 07.01.2019, 18:31:11

-5 500

-5 500

-5 500
Side 2 (5)

Mhi Håndball
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Beløp i NOK

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Resultatregnskap
Akk. Jan 2018 - Des 2018

Sum Fremmed tjeneste

Akk. Budsjett

-5 500

Akk. avvik budsjett

Akk. Jan 2017 - Des 2017

-5 500

Akk. avvik foreg. år
-5 500

Kontorkostnad, trykksak o.l.
6800 Kontorrekvisita (Res)

-3 000

3 000

-8 000

-4 890
-235

235

-20 000

20 000

-3 820

3 820

-12 890

-31 000

18 110

-6 952

-5 938

6940 Porto

-910

-2 000

1 090

-1 300

390

Sum Telefon, porto o.l.

-910

-2 000

1 090

-1 300

390

oppgavepliktig

-2 000

2 000

Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

-2 000

2 000

-22 460

-20 000

-2 460

-16 862

-5 598

-837

-1 800

963

-1 260

423

6810 Datakostnad

-12 890

6820 Trykksaker
6860 Moter, kurs, oppdatering etc.
Sum Kontorkostnad, trykksak o.l.

-2 897

2 897
-12 890

Telefon, porto o.l.

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
7140 Reisekostnader, ikke

Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7301 Sosiale tilstelninger
7302 Frukt cuper
7320 Reklamekostnader

-1 406

-2 000

594

-1 406

-24 703

-23 800

-903

-19 528

-5 175

7400 Kontingent krets, forbund

-157 148

-130 000

-27 148

-164 102

6 954

Sum Kontingent og gave

-157 148

-130 000

-27 148

-164 102

6 954

bedriftsforsamlingsmoter

-1 738

-6 000

4 262

-3 242

1 504

7710 Årsmote

-1 659

-1 000

-659

-600

-1 059

Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
Kontingent og gave

Annen kostnad
7700 Styre- og

7770 Bank og kortgebyrer

-610

-610

-610

7798 Annen kostnad,
fradragsberettiget

-3 575

-50 000

46 425

-56 865

53 290

Sum Annen kostnad

-7 582

-57 000

49 418

-60 707

53 125

-443 509

-450 800

7 291

-598 988

155 480

-1 227 073

-1 036 800

-190 273

-1 205 871

-21 202

Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader

Utskriftsdato: 07.01.2019, 18:31:11
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Mhi Håndball
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Resultatregnskap

Beløp i NOK

Akk. Jan 2018 - Des 2018

Akk. Budsjett

Akk. avvik budsjett

Akk. Jan 2017 - Des 2017

Akk. avvik foreg. år

Driftsresultat

105 200

100 200

5 000

3 124

102 076

8040 Renteinntekter, skattefrie

432

500

-68

451

-19

Sum Annen renteinntekt

432

500

-68

451

-19

432

500

-68

451

-19

-1 495

-700

-795

-697

-798

Finansinntekter og Finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt

Sum Finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
8150 Annen rentekostnad
Sum Annen rentekostnad

-1 495

-700

-795

-697

-798

Sum Finanskostnader

-1 495

-700

-795

-697

-798

Netto finansposter

-1 063

-200

-863

-246

-817

Periodens ordinære resultat før skatt

104 137

100 000

4 137

2 878

101 259

Periodens ordinære resultat etter skatt

104 137

100 000

4 137

2 878

101 259

Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster

104 137

100 000

4 137

2 878

101 259

2 878

-2 878

2 878

-2 878

Overføringar og disponeringer
8960 Overforinger annen
egenkapital
Sum Overføringar og disponeringer

Utskriftsdato: 07.01.2019, 18:31:11
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Innkomne forslag og saker –
trenermentor

Innkomne forslag og saker
Organisasjon ‐ trenermentor
MHI Håndball har, som andre idrettsklubber, utfordringer i forhold til frafall i årsklassene for
ungdom. Trenerkompetanse er således veldig viktig for å forebygge dette. For å jobbe med denne
problemstillingen ønsker styret å knytte til seg en håndballfaglig person som kan veilede trenerene
samt å holde noen felles treninger på tvers av årskullene. Det kan være nødvendig å kompensere
denne personen økonomisk. Årsmøte anmodes derfor å gi styret mandat til å jobbe en slik løsning
inkldert en evetuell økonomisk kompensasjon. Nivået på en eventuell økonomisk kompensasjon er
ikke definert, men vil bli vurdert i forhold til kompetanse, tenkt arbeidsmengde og selvsagt innefor
forsvarlige øknomiske rammer for klubben. Fullmakten foreslås til å gjelde frem til årsmøtet i 2020.

På vegne av styret,

Kristian Waage
Leder

Kontigenter for 2019/2020

Forslag kontigenter 2019/2020
MHI Håndball har ambisjon om å holde kontigentene i klubben på et moderat nivår for tilrettelegge
for at flest mulig kan være med i klubben. Nivået på kontigenten har vært uforandret over flere år.
Styret mener at tiden nå er inne for å gjøre en en moderat økning (+ 100 kr) på kontigenten for å
sikre forsvarlig drift i fremtiden. Årsaken til dette er for å kompensere for inflasjonen samt at klubben
opplever at sponsormarkedet er mer krevende nå enn tidligere. Nivået på kontigenten vil fremdeles
være lav i forhold til andre klubber i Mandal.
Forslag for kontigenter for 2019/2020 sesongen er som følger

Årsklasse
6‐7 år
8‐11 år
12‐14 år
15 år ‐ Senior
HU
Veteran
Støttemedlem

Kontigent 2018/2019
600 kr
800 kr
1.300 kr
1.500 kr
1.500 kr
500 kr
200 kr

Kontigent 2019/2020
700 kr
900 kr
1.400 kr
1.600 kr
1.600 kr
600 kr
200 kr

BUDSJETT 2019

Mhi Håndball
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Beløp i NOK

Resultatregnskap

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Akk. Budsjett

Akk. Jan 2018 - Des 2018

3920 Medlemskontingenter

350 000

333 211

3940 Egenandeler

300 000

298 890

70 000

56 100

Driftsinntekter
Salgsinntekt
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
Sum Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
3401 Annen stotte PU

3941 Håndballskole
3942 17. mai arrangement

21 500

240 000

3943 Egenandel Vipers
3948 Lotterier, bingo etc
3961 Grasrot-andel

20 000

25 948

3962 Bingo Sor

60 000

63 439

3963 Enjoy

75 000

63 800

120 000

116 087

55 000

55 000

bonus

40 000

96 916

3970 Reklame Hall

60 000

73 500

3971 Reklame drakter

50 000

45 000

3972 Reklame Genser/Jakke

20 000

20 000

3964 Refusjon Turneringer (LAM)
3965 Salg/provisjon, G-sport
bonus
3966 Annen stotte
3968 Salg/provisjon, G-sport

3973 Klubbkort
60 000

62 882

Sum Annen driftsinntekt

3990 Diverse inntekter

1 520 000

1 332 273

Sum Driftsinntekter

1 520 000

1 332 273

Driftskostnader
Varekostnad

Utskriftsdato: 18.03.2019, 23:54:50
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Mhi Håndball
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Beløp i NOK

Resultatregnskap

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Akk. Budsjett

Akk. Jan 2018 - Des 2018

-530 000

-539 686

-39 600

-39 600

-40 000

-28 232

Vareforbruk
4000 Turneringsutgifter
4001 Enjoy-Egenandel
4002 Medlems.for, trykking av
logo etc
4003 Serieutgifter PU

-10 800

4050 Trenergodtgjorelse

-45 000

-69 250

4061 Trenerutgifter

-30 000

-26 395

4062 Dommerutgifter

-30 000

-27 439

4080 Utgifter Håndballskole

-40 000

-15 163

-754 600

-756 565

-754 600

-756 565

5000 Lonn/honorarer

-24 000

-27 000

Sum Lønn og annen godtgjørelse

-24 000

-27 000

-24 000

-27 000

6300 Leie lokaler

-70 000

-68 974

Sum Kostnad lokaler

-70 000

-68 974

6420 Leie datasystemer

-3 000

-2 396

Sum Leie maskiner, inventar o.l.

-3 000

-2 396

-15 000

-10 157

-80 000

-39 000

Sum Vareforbruk
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
Lønn og annen godtgjørelse

Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Kostnad lokaler

Leie maskiner, inventar o.l.

Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres
6500 Utstyr, isposer, tape,div
6545 Datautstyr
6550 Drakter
6560 Rekvisita
6570 Treningstoy

-18 000

-16 162

-300 000

-98 086

-413 000

-163 405

6580 Idrettsutstyr
Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres

Utskriftsdato: 18.03.2019, 23:54:50
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Mhi Håndball
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Beløp i NOK

Resultatregnskap
Akk. Budsjett

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Akk. Jan 2018 - Des 2018

Fremmed tjeneste
6700 Revisjons og
regnskapshonorarer

-5 500

Sum Fremmed tjeneste

-5 500

Kontorkostnad, trykksak o.l.
6810 Datakostnad

-12 000

-12 890

Sum Kontorkostnad, trykksak o.l.

-12 000

-12 890

6940 Porto

-500

-910

Sum Telefon, porto o.l.

-500

-910

-30 000

-22 460

-1 000

-837

Telefon, porto o.l.

Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7301 Sosiale tilstelninger
7302 Frukt cuper
7320 Reklamekostnader

-1 500

-1 406

-32 500

-24 703

7400 Kontingent krets, forbund

-150 000

-157 148

Sum Kontingent og gave

-150 000

-157 148

Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
Kontingent og gave

Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
7500 Forsikringspremier

-5 000

Sum Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

-5 000

Annen kostnad
7700 Styre- og
bedriftsforsamlingsmoter

-2 000

-1 738

7710 Årsmote

-1 000

-1 659

7770 Bank og kortgebyrer

-1 000

-610

-5 000

-3 575

7798 Annen kostnad,
fradragsberettiget
Sum Annen kostnad
Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

Utskriftsdato: 18.03.2019, 23:54:50

-9 000

-7 582

-695 000

-443 509

-1 473 600

-1 227 073

46 400

105 200

Side 3 (4)

Mhi Håndball
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Beløp i NOK

Resultatregnskap

Organisasjonsnr. 979317298
Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Akk. Budsjett

Akk. Jan 2018 - Des 2018

8040 Renteinntekter, skattefrie

500

432

Sum Annen renteinntekt

500

432

500

432

-500

-1 495

-500

-1 495

-500

-1 495

Finansinntekter og Finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt

Sum Finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
8150 Annen rentekostnad
8155 Rentekostnad
leverandorgjeld
Sum Annen rentekostnad
Sum Finanskostnader
Netto finansposter

-1 063

Periodens ordinære resultat før skatt

46 400

104 137

Periodens ordinære resultat etter skatt

46 400

104 137

Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster

46 400

104 137

Utskriftsdato: 18.03.2019, 23:54:50

Side 4 (4)

INNSTILLING FOR VALG FRA
VALGKOMITEEN

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYTT STYRE I MHI 2019/2020

LEDER:
Kristian Waage

Nyvalgt 1 år

NESTLEDER:
Mari Skagestad

Nyvalgt 1 år

SEKRETÆR:
Margrethe Holte

Ikke på valg

STYREMEDLEM:
Lene Aukland

Ikke på valg

STYREMEDLEM
Beate Braadland

Nyvalgt 2 år

STYREMEDLEM
Frode Hodne

Nyvalgt 2 år

STYREMEDLEM:
Trine Bessesen

Ikke på valg

VARAMEDLEM:
Eirik Leirgulen

Ikke på valg

VALGKOMITEEN:
Hilde Smith

Leder – Ikke på valg

Hildegunn Øverlie

Ikke på valg

Hanne Cathrine Skaar

Nyvalgt 2 år

De som går ut er følgende:
Charlotte Borø

Nestleder

Stian Lindland

Styremedlem

Karianne Hauge

Valgkomitee

Valgkomiteen
MHI Håndball
27.03.2019

