Årsberetning for Håndballgruppen 2019

Gruppens styre har bestått av:
Leder:
Sportslig leder:
Kasserer og medlemsansvarlig:
Dugnads- og arrangementsansvarlig:
Sekretær:
Materialforvalter:
Øvrige styremedlemmer:
Ressurspersoner utenom styret:
Kiosk- og arrangementsansvarlig:
Dommerkontakt:
Web og sponsoransvarlig:

Ingrid Wiik Larsen
Sølvi Gjennestad
Linda Thon
Anette Nilsen
Ann Karin Sørhaug
Irene Moskvil
Nina Ek og Maiken N. Rønning

Tove Engedalen
Ingrid Glad Bratvold
Henning Bragge

Vear håndball er frivillig foreldredrevet klubb. Vi er stadig avhengig av engasjerte frivillige
trenere, lagledere og foreldre som tar ulike verv samt dugnadsånd. I tillegg er vi avhengig av å
utvikle dommere både i barnehåndball og høyre nivå samt veiledere.
Håndballstyret har i 2019 avholdt 10 styremøter. Vi har arrangert 4 mini og
aktivitetsturneringer i Vearhallen i tillegg til seriekamper. Vi har i tillegg hatt vår første
Nissecup. Vi arrangerte i august idrettsdag sammen med Vear IF og øvrige grupper (klatring,
discgolf, fotball og idrettsskolen). Representanter fra styret har deltatt på Fylkestinget og
Temakonferanse i regi av Norges håndballforbund. Vi har tilbudt trener og dommerkurs samt
utviklet ny barnekampveileder. Vear håndball har 9 aktive dommere inkludert 2
barnekampdommere. I tillegg har vi en dommerobservatør og barnekampveileder. Vear IF
håndball har 81 aktive medlemmer i utgangen av 2019.
I 2019 har Vear If håndball følgende lag:
J/G 8, G10 (samarbeidslag med Sem IF), J10, G11, J11, J13, J14 (samarbeid med Tønsberg
Turn og J15 (samarbeid med Tønsberg Turn). Vi har i tillegg hatt et tilbud til J/G 6/7 med
varierende oppmøte men ikke registrert lag.
Medlemskontingent:
Aktive utøvere under 19 år: 150 kr
Aktive utøvere over 19 år og støttemedlemmer/andre medlemmer: 200 kr
Treningsavgift:

Utøvere under 11 år: 1250 kr
Fra og med 11 til og med 15: 1550 kr
Utøvere over 16: 1850 kr

Kommentarer til 2019
Vear IF Håndball har hatt en nedgang i antall medlemmer grunnet at våre at flere av våre
eldste spillere meldte overgang til andre lag da vi ikke hadde nok spillere til å opprettholde
laget på Vear. Noen spillere valgte å slutte i forbindelse med samarbeid med Tønsberg Turn
av samme årsak. Vi opplever jevn tilstrømning av yngre spillere og har nå rene gutte- og
jentelag i flere årskull. Vear IF håndball samarbeider med Sem IF og Tønsberg Turn for å gi
et alderstilpasset tilbud.
Håndballgruppen har opparbeidet seg en stabil økonomi og har aktiv jobbet med inntekter via
sponsorer dugnader og midler via søknader. Håndballgruppen har i henhold til gruppens
målsetning latt opptjente midler komme de aktive medlemmene til gode. Vi har minimalt med
utestående fra medlemmene i form av treningsavgift for sesongen 2019/20.
Håndballgruppens styre måtte reorganisere seg da sportsligleder og materialforvalter selv
valgte å trekke seg innenfor valgt periode. Nåværende styre er stabilt og har fungert bra.
Styret består av erfarne, positive og løsningsorienterte styremedlemmer som håndterer de
ulike oppgavene på en betryggende og god måte. Samtidig som vi parallelt jobber med å få
inn egnede ressurser til overlapping av verv før neste valg. Styret har også hatt Henning
Bragge som en ressurs i styret uten at han er formelt valgt inn. Henning har jobbet systematisk
med nye sponsoravtaler til Håndballen og bidratt på arrangement. De fleste lag er representert
i styret. Vi opplever derfor en god og tett dialog med trenere og lagledere. I tillegg har vi
jobbet aktivt med rekruttering samt finne ny sportslig leder. Ved årsmøte i 2020 skal det
velges ny leder, sportslig leder og web og sponsoransvarlig. Fungerende sportslig leder Sølvi
Gjennestad og sekretær Ann Karin Sørhaug velger å gå ut av styret etter eget ønske. Øvrige
medlemmer ønsker å fortsette.
Mini- og aktivitetsturneringer arrangert i 2019 ble gjennomført på en utmerket måte. Disse
turneringene samt hjemmekamper i seriespill er i dag en av våre hovedinntektskilder. Takk til
Leif Walther Bolkesjø Brandt som stiller opp som speaker og DJ ved våre arrangementer. Det
er med på å skape god stemning og engasjement.
Vear har i tradisjonen tro hatt dugnad under Vestfold Maraton som også er en viktig
inntektskilde til klubbkassen. Våren 2019 solgte medlemmer blomster fra Gjennestad gartneri.
I tillegg til dette er det utført andre dugnadsaktiviteter som har gitt inntekter til klubben og
lagene, deriblant kiosk/cafe under Tønsberg kommunes midlertidige møteplass på Vear
(Kiwi).
Vear Håndball har sammen med Vear IF inngått ny klubbavtale. Vi har avtale med Ditt
Klubbhus, Revetal og vår kolleksjon er nå HUMMEL. Dette har medført et arbeid av
kartlegging av behov for nye spillerdrakter. Styret har jobbet aktivt med å søke midler til
utskiftning av nye drakter og er godt i gang med å fornye og supplere utstyr til både spillere

og trenere. Vi har i tillegg gått til innkjøp av etterlengtet utstyr til hall og trening med
økonomisk støtte fra hovedstyret. Vear IF Håndball har også opprettet egen side på Facebook.
Nytt denne sesongen er at vi i tillegg til trening i Vear hallen har 1,5 time treningstid på
Oslofjord Arena. Annet nytt for sesongen er Vear IF idrettsdag som ble arrangert i august
sammen med hovedstyret og de andre gruppene. En vellykket og godt besøkt dag der man
kunne prøve seg ut i ulike aktiviteter. I tillegg arrangerte vi Nissecup i desember som ga
håndballglede, engasjement og en fin avrunding av året. J 13 har vært viktige og ivrige
bidragsytere til arrangement der de har stilt opp som dommere, trenere og lagledere for de
yngre barna.
Under årets Idrettsgalla i november var Vear håndballen representert da «vår egen» ildsjel,
Tove Engedalen, ble tildelt hedersmerke i gull for sin mangeårige og uunnværlige innsats i
Vear IF håndball.
Vear IF håndball består av mange engasjerte foreldre, trenere, lagledere og andre ressurser
som bidrar frivillig til å bevare og utvikle håndballen i nærmiljøet. Viktige og nødvendige
ressurset vi aldri kan få mange nok av.
Undertegnede er veldig fornøyd med den jobben som er gjort denne sesongen og retter en stor
takk til alle frivillige trenere, lagledere, styremedlemmer og foreldrene som har bidratt til en
god sesong.

Vear, 10. februar 2020

Ingrid Wiik Larsen
Leder Vear IF Håndballgruppe

Vedlegg:
Årsberetning fra lagene
Budsjett og regnskap

ÅRSRAPPORT J8
Trenere:
Else-Margrethe Furuseth
Foreldrekontakter:

Katrine Matre Bjerkøy

Martin Larsen Fagervold
Spillere: 11 spillere
Treninger: Onsdager, Vearhallen kl. 18-19
Seriespill: Nei
Cuper/turneringer:
Aktivitetsturneringer: Oktober, November, Desember spilt i 2019, påmeldt i Januar, Februar, Mars og
Mars 2020. Laget er påmeldt i klasse J08 i nivå uøvet. Det planlegges også deltakelse på messecup og
Slottsfjellcup.
Sosialt:
Barna fungerer bra sammen som lag, men vi har noen utfordringer med småkonflikter. Det har vært
fokus på å bygge opp det sosiale samholdet, samt å etablere en kultur for å delta fullt ut når man er på
trening, så vel som i turneringer. Språkbruk, holdninger og respekt jobbes kontinuerlig med, både
mellom barna og i relasjon spiller-trener. Dette har båret frukter og vi ser en positiv utvikling. Her er
også foreldre tett involvert. Det har vært avholdt foreldremøte felles for jentene og guttene der det
overnevnte har vært diskutert. Videre er det fra trenere og lagledere formidlet at det forventes at hvert
barn har en voksenperson med seg på turneringer. På ordinære treninger er foreldre tilstede ved
behov/ønske. Dette ble møtt med forståelse fra det store flertall.
Kommentarer:
I 2019 har laget vokst noe og vi har nå 11 spillere på laget. Tidligere har det vært noen utfordringer
med få spillere på turneringer, men med de nyeste tilskuddene er dette nå sjeldent et problem.

ÅRSRAPPORT G8 2019
Trener: Hilde Figved Stål
Foreldrekontakt (lagleder): Henrik Luteberget
Spillere: 8 (7 gutter og 1 jente)
Treninger: Onsdager kl 18-19 i Vearhallen.
Seriespill: I/A
Cuper/turneringer: Aktivitetsturneringer månedlig fra oktober – mars, planlegger med
ytterligere 2 cuper i år, Slottsfjellcup i april og Messecup i mai som avslutning på sesongen.
Sosialt: I utgangspunktet fungerer barna veldig bra sammen, vi har noen utfordringer knyttet
til at guttene og jentene trener sammen, og med totalt 20 barn på det meste så blir det noen
konflikter. Dette er gjerne konflikter som blir tatt med fra skolen, men ikke mer en
håndterbart. Noen barn er mindre modne en andre og trenger tettere oppfølging fra foreldrene,
i den forbindelse har vi blitt enige mellom trenere og lagledere på både G08 og J08 om å
anstendig be foreldre følge opp sine egne barn når det kommer til de dager vi spiller
turneringer. Dette har møtt noe motstand fra enkeltpersoner som ønsker å utebli fra
kampdagene av flere (personlige) grunner.
Kommentarer: Sesongen begynte med et relativt stort frafall av spillere fra sesongen før.
Dvs. vi var 3 gutter i august. Vi fikk derfor med oss en jente, samt en tilflytter tilførte laget et
minimum for å kunne spille miniturneringer denne sesongen. Vi har i ettertid fått inn 3 nye
spillere samt har enda en som potensielt vil bli med videre. Selv om det er et jentelag i samme
årsklasse, så har spilleren selv ytret ønske om å fortsette å spille med guttene. Rent sportslig
sett er dette nok mer riktig nivå for henne, samt at treningene er felles og derav anser vi
hennes interesser som ivaretatt best mulig.

ÅRSRAPPORT J10
Trenere:
Bjørn Ormestad

Tim Christoffer Rühmling

Foreldrekontakter:
Tim Christoffer Rühmling

Karina Rühmling

Spillere: 16 (født I 2009/10)
Treninger: Onsdag 1800-19:30, mulighet for å trener med J11 tirsdager kl 17-18.30
Seriespill: nei
Cuper/turneringer: Aktivitetsturnering hver måned, representert med to lag.
Sosialt: Avslutning med pizza ved sommerferie
Kommentarer: I år har vi trent på Oslofjord Arena. En fantastisk arena, men lite egnet for barneidrett
ettersom det er en stor hall og ikke har nødvendig utstyr tilgjenglig samt at det medfører at barna må
kjøres til trening fremfor å sykle eller gå.

ÅRSRAPPORT 2019 G10
Trener: Elisabeth Rivera Berland
Foreldrekontakt (lagleder): Henrik Luteberget
Spillere: 9 spillere – 3 tilhørende Sem If og 5 Vear IF (8 gutter og en jente)
Treninger: Mandager kl 18-19 og torsdag kl 17-18:30 i Vearhallen.
Seriespill: I/A
Cuper/turneringer: Aktivitetsturneringer månedlig fra september – mars, meldt opp til Slottsfjellcup
i 2020 som i 2019, planlegger med ytterligere 2 cuper i år, Messecup i mai og avsluttende cup i Bø i
juni.
Sosialt: Både spillere og foreldre har en veldig fin dynamikk i gruppen. Vi er et samarbeidslag mellom
Sem og Vear så håndballen er den ene arenaen der enkelte får møtes ila uka. Ellers er samspillet
mellom foreldre, trener og lagleder i skrivende stund meget godt.
Kommentarer: Vi har hatt et frafall av spillere i år, 3 spillere som var med i fjor er borte, samt 2
gutter som var innom fikk vi ikke til å fortsette (fotballen krever mye treningstid er primærgrunnen).
Vi har derimot vært så heldige å kunne rekruttere en jente som har spilt håndball tidligere, samt at det
er ei jente til som har spilt tidligere som gjerne vil være med, men ønsker ikke å spille for jentelaget på
sitt nivå. For G10 er ikke dette noe problem mtp antall spillere vi har, samtidig er vi klar over at når
barna blir 12 så inntreffer visstnok andre regler som hindrer denne miksen av jenter inn på guttelag. Vi
har dialog med disse barna sine foreldre og vi oppfatter at de handler i tråd med barnas egne interesser
og ønsker. På den måten anser vi at laget opprettholder en god verdi som at håndballen er for alle som
vil være med!
Vi har et godt samarbeid med Sem, skulle selvfølgelig ønske oss en mulighet for treningstid i
Semsbyhallen som passer trener og spillere, men halltid er en begrenset resurs. Sem har likevel vært
meget generøse hva angår støtte til avslutning sist sesong og dekker slottsfjellcup for laget, noe som er
med på å bygge gode relasjoner samt at spillerne som representerer Sem føler seg ivaretatt på en god
måte.

ÅRSRAPPORT J11
Vi er 8 spillere på laget. Vi trener tirsdager kl. 17:00-18:30 i Vearhallen. Har også vært et par
jenter fra J10 på våres treninger, samt en gutt fra G10. Fint med flere på treningene da vi er
litt få. Vi har også hatt mulighet til å trene sammen med J10, på Brundstad, for de som ønsker
det. Har vært èn spiller på laget vårt som har trent noe med J13, for ytterligere utfordringer.
Vi er stort sett 8-10 spillere på treningene. Skulle gjerne vært flere, men fungerer greit når alle
er på trening. Nytt for oss denne sesongen er aktivitetsserie, som vi syns er bra. Vi spiller i
pulje B. Resultatene har vært jevne (8 seiere, 2 uavgjort, 2 tap), og jentene syns det er gøy å
spille. Ved behov (èn gang) har vi spurt J10 å delta på kamp.
På trening fokuserer vi forsvar- og angrep, pasninger, og ellers aktiviteter som utføres med
ball.
Trener er Kristine M. Ødeskaug
Nina Mørk er lagleder, og som også er på treningene.
Vi skal meldes oss på Bø-Cup til sommeren.

ÅRSRAPPORT 2019 G11

Trenere:
Joachim Møller

Tine J Knive

Lagleder
Anna Skobba
Spillere: 18 spillere
Treninger: Trener 2 dager i uka. Mandag 19-20 og tirsdag 18-30-20.
Seriespill: Før nyttår hadde vi et lag i g 12b og gutter 11A. Dette ble litt for tøft så etter nyttår
har vi et i g11a og et i g11b.
Cuper/turneringer: Vi har deltatt i Slottsfjell cup. I april 2020 skal vi delta i Quart-cup i
Kristiansand. Vi stiller her med 2 lag.
Sosialt: Kick off med trening og pizza. Overnatting i hallen
Kommentarer: Vi har vært en stabil gjeng på 17 gutter. Et nylig comeback så nå er vi 18. Vi
har to 2007 gutter som spiller på disp.

ÅRSRAPPORT J13
Trenere:
Jon Egil Ek
Frode Undseth
Foreldrekontakter: Tina Brunsvik (lagleder)

David Ofte

Spillere: J-13 består av 11 spillere født 2006 og 5 spillere født 2007
Treninger:
Jobbet mye med holdninger og innsats på treninger og kamp.
Kollektivt
Fokus på vurderinger og grunnspill i angrep. Forsvar er det samhandling mellom spillere, fotarbeid,
taklinger og blokkeringer.
Individuelt
Skudd, finter og satsninger.
Fysisk
Styrke (basis) og løp 1 gang i uken. Stor fremgang

De fleste ligger på over 85% oppmøte. Start sett bare sykdom som gjør at folk blir hjemme.
Seriespill: Vear 1 spiller i A-serien og består av 11 faste spillere. Iblant får noen spillere fra Vear 2
«spille opp» på Vear 1. Vear 2 spiller i C-serien og består av 5 faste spillere + spillere fra Vear 1 som
bytter på.
Cuper/turneringer: Laget deltok på Storhamar cup i mai 2019 og fikk 2. plass. Laget skal delta på
samme cup våren 2020.
Sosialt: Storhamar cup, Juleavslutning med treningskamp mot «Nye Veardamene» (trimmen) og
grøt/sosialt i kafeteriet. Overnatting i klubbhuset med pizza og frokost januar 2020.
Kommentarer: Foreldregruppen hadde foreldremøte med lagleder og trenere våren og høsten 2019.
Laget har hatt 2 pantedugnader, salg av julegavepapir, salg av kake/saft/kaffe utenfor Kiwi (i regi av
kommunen). Det er planlagt loddsalgdugnad i uke 9 2020 +++

