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STYRETS ÅRSBERETNING
Medlemsutvikling
Medlemstallet ved årsskiftet var 361 hvorav ca. 46 var frivillige (oppmenn/trenere. Vi har et snitt pr årskull på 24,
og alle alderstrinn har store nok tropper for å kunne stille minimum et fulltallig lag. Et unntak fra dette, da vi
mangler lag på et alderstrinn. Rekrutteringen er stabil for klubben, men vi mistet deler av -02 laget grunnet
uenighet fra trener/oppmann teamet ift. rød tråd.
Organisasjon og administrasjon
Det er blitt avholdt 7 styremøter i 2017/2018. Arbeidsfordelingen i styret har fungert på en bra måte. Utvalgene
har også bestått og fungert , for neste år blir det viktig å få inn nye krefter som tar dette arbeidet videre. I tillegg til
styret og utvalg har det blitt opprettet en arbeidsgruppe i forhold til ny hall og mulighetene der. Denne gruppen
har gjort et strålende grunnarbeid, de 2 ledere i Viking og Hinna har levert søknad om halltid og nå fortsetter
arbeidet med HFO og SFO planene.
Representasjon
I året som er gått har Hinna Håndball vært representert i ulike sammenhenger i forbindelse med møter hos
Idrettsrådet, Håndball alliansen , Stavanger Kommune, Klubb ledermøter og ved Regionstinget.

Generelt fra innsiden i styret
Årets frivillige personer i styret ble konstituert i mars 2017. Dette styret består av 8 representanter samt 1
spillerrepresentant. Utvalgene som opprettet satte umiddelbart i gang arbeidet , og har fått gjort mye i løpet av
året. Jobben med utvalgene er ytterligere forvaltet , ny felles turnering er valgt (Stord)og sponsorgruppen har klart
å close noen avtaler, den viktigste med Sparebanken Vest slik at Hinna er Uego klubb.
Det vil bli forholdsvis store endringer i styret for neste sesong i og med at Leder og nestleder går av sammen med
2 1 medlem. Leder går over i Sportslig Utvalg og bidrar inn i styret på styremøter og klubben sikrer med det
kontinuitet.
Dugnadsarbeid er obligatorisk for enhver spiller eller foresatte for at klubben skal ha en forsvarlig økonomi.
Dugnadsarbeidet i Hinna Håndball har i inneværende sesong blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, selv
om ikke alle har deltatt like iherdig har vi kommet i mål med de dugnadsoppgaver vi har påtatt oss som klubb.
Hinna Håndball er avhengig av inntektene og alle de som stiller opp og gjør en dugnads innsats. Resultatet av vår
felles dugnad er at vi kan tilby håndball for våre håpefulle, støtte lag under reiser etc. Vi som dugnadsarbeidere
må ta ansvar, og utføre oppgavene vi blir tildelt for at Hinna Håndball skal eksistere på dette nivået.
Internettside
Det er gjort et godt arbeid med nettside, og den ser nå presentabel ut. Det er fremdeles klubbens mål at nettsiden
i tillegg til å være informasjonskilde også skal bli mer levende med flere innlegg fra lagenes prestasjoner. Hinna
Håndball sine sponsorer skal få mulighet for eksponering på nettsidene. Vi er ikke helt i mål med informasjon og
nyhetsflyten, men jobber med en plan for mer ressurs til dette arbeidet.
Økonomi
Klubbens økonomi er sunn og nøktern. Inntekter for 2017 var kr 2 118 007-, og samlede utgifter kr 2 283 649,-.
Etter finansposter på kr 133 183,- gir dette et balansert underskudd på kr 133 183-,-. Omsetningen er med dette
på fjorår nivå, men under budsjett. Det er det vanskelige markedet som gir lavere sponsorinntekter enn ønsket og
reduserte kiosk inntekter i forbindelse med ombygging. Uego inntekter kompenserer noe av dette. Kostnader er
økt med 166 000,- i hovedsak knyttet til økte lønnskostnader 67 000,- og økt aktivitet/utstyr 55 000,Budsjett for kommende sesong er laget og en gjennomføring etter dette vil sikre Hinna Håndball en fornuftig drift
også kommende sesong. Vi holder resultatet +/- 0 og beholder en viss egenkapital som sikrer oss mot
likviditetsmangel i de svakeste periodene.
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Medlemmene i Hinna Håndball har for inneværende år vært pliktoppfyllende med tanke på innbetaling av
medlemskontingent og Enjoy innbetalinger. Medlemskontingent, kiosksalg, sponsorinntekter og dugnadsarbeid er
dominerende på inntektssiden.

Sportslig
Sesongen 2017/2018 har vært veldig positiv for de fleste av våre lag. Klubbens mål for A laget var å kjempe om
opprykk til 1 divisjon. VI ligger på 3 plass bak kvalifiseringsplass med 5 kamper igjen å spille .
3 divisjonslaget har hatt en strålende sesong og ligger på en 3 plass med 4 kamper igjen. Vi opprettholder dermed
det sportslige tilbudet neste sesong. I tillegg har det vært mye bra resultater i aldersbestemt og mye gode
håndball opplevelser. Samarbeidet med Sola Håndball vært positivt for det sportslige tilbudet i klubben. Flere av
våre spillere har fått prøvd seg med de beste. Inspirerende for våre unge spillere. Mange av våre spillere har også
vært svært viktige i en god Lerøy-sesong sammen med Sola Håndball og Staal- det samme gjelder for Bring. I begge
serier ligger vi etter 2 runder i bunnstrid etter en tøff start, men det er flere knepne tap og muligheter for
forbedring. .Vårt tilbud til de yngre som nærmer seg A-lags håndball viser altså godt igjen. På J 20 hadde vi med et
lag i NM sammen med Sola og Staal- og denne gangen ble det hakket bedre enn fjoråret med NM finale i Oslo
Spektrum.Espen var lagleder for dette laget med Sola, og også her var det flest spillere fra Hinna. Meget sterk
prestasjon, og bare litt høye skuldre og en noe svak dommer prestasjon hindret gull. Vårt 5 divisjonslag er intakt
og har hatt en bra sesong, 5 plass så langt med 3 kamper igjen og hang på 4 plassen. Den største idrettsgleden
kommer kanskje fra vårt fantastiske HU lag. Fantastisk innsats og godt trener og oppmann arbeidet gjennom
mange år har gitt store og gledelige resultat. Styret og HU hadde et møte for å lage et enda bedre og
inkluderende samarbeid, og dette har allerede gitt positiv effekt blant annet med pausekamp for HU i 2
divisjonskamp. En god opplevelse for spillere, klubben og tilskuere.
Hinna Håndball har meget gode trenere og oppmenn , og innsatsen fra disse er uvurderlig. Nøkkelen til fremtidig
suksess for Hinna Håndball går gjennom det arbeidet som legges ned av disse og av andre frivillige. Hinna Håndball
har et renomme som en veldrevet klubb og har tatt viktige beslutninger basert på våre verdi ord og bakgrunnen i
den rød tråd. Vi har vært Uego.
Sportslig utvalg junior vil igjen fra starten av neste sesong gi et tilbud til 12-15 åringene om deltakelse på
dommeraspirantkurs. Utvalget har forsøkt i inneværende sesong å tilby trenerkurs/aktivitetskurs for dem som
måtte ønske det. Klubben har ikke hatt god respons på disse tilbudene. Det oppfordres sterkt til trenere og
oppmenn og bidra til å rekruttere fremtidige dommere, da vi ikke klarer å nå kretsens minimumsantall for
dommere. Dette påfører klubben bøter. Dommerkontakt for Hinna Håndball er Torbjørn Hinna.

Utfordringer
Hinna Håndball ønsker fortsatt å øke rekruttering fra mini nivå og oppover i aldersklassene.
Det er viktig å kunne tilby to nivåer på hvert årskull oppover i tenårene, slik at både medlemmer som vil satse mye
på håndball og de som har andre interesser som de vil bruke tid på, har et tilbud i Hinna Håndball. Det er et mål å
opprettholde minst 20 spillere pr årsklasse slik at det blir praktisk mulig å få dette til.
Også for senior lagene ønsker vi en bredde i tilbudet. I år har vi hatt tilbud om spill i 2, 3. og 5. divisjon. På kort sikt
bør vi kunne mønstre seniorlag som spiller i 1, 3 og 4 divisjon. Samarbeid med Sola Håndball skal gi våre mest
ambisiøse spillere en mulighet for å spille seg inn på øverste nivå. Dette vil matche klubbens ambisjon og strategi.
Det er vesentlig at vi beholder de mange og gode trenerressursene klubben har, samt at vi utvikler og knytter til
oss nye. Rekruttering/oppfølging av nye dommere er viktig. Likedan er det avgjørende at foreldre og eventuelt
andre frivillige påtar seg verv i klubbens styre og utvalg.
Sist, men ikke minst er det viktig å sikre klubben en stabil og forutsigbar inntekt, som står i forhold til ambisjoner
og aktiviteter.
En stor takk til spillere, lagledere, sportslig utvalg, styre, sponsorer og andre som bidro til aktiviteter og støttet
Hinna Håndball i 2017/2018. Deres engasjement, innsats og samarbeid er helt avgjørende for trivsel og moro i
Hinna Håndball.
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8. Fastsettelse av kontingent
Klasser

Beløp, NOK

Mini

700

J9

950

J10

950

J11

950

J12

1200

J13

1200

J14

1200

J15

1200

J16

1350

J17

1650

J18

1650

Damer

1650

HU-lag

1350

Veteran

650

Støttemedlem

400

Nye spillere som begynner etter 31.12. betaler halv kontingenten.

9. Innkomne saker
Ingen

Valg
Hinna håndball velger sine representanter på generalforsamlingen hvert år. Representantene som blir valgt inn i
styret sitter normalt for en periode for 2 år.
Sittende styre i Hinna håndball:
Laila Neverdahl
Trine K. Olsen

Leder
Nestleder

Sportslig Utvalg
Går ut
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Torbjørn Hinna
Ragnhild Bjelland
Torgeir Torgersen
Bjørn Kristensen
Gro Lundemo
Thale Vignes
Marit Bru
Tom Fanuelsen

Økonomi
Medlemsnett
Nettansvarlig
Sponsor
Sekretær

Ikke på valg, passivt medlem
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Spillerrepresentant
Gjenvalg
Gjenvalg
Går ut

Nye kandidater
Ane Marte Hausken
Ronny Sigbjørnsen

Leder

Valg

Valg av revisor

Ronny Sigbjørnsen

Valgkomite
Styret for 2017/2018

Hinna håndball ønsker styrerepresentanter lykke til med vervet for 2018. Avtroppende styremedlemmer takkes
for god innsats for klubben.
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Årsrapporter

Side 6

ÅRSRAPPORT FOR HINNA HU-LAG – SESONGEN 2017/2018

HU LAGENE HAR TRENINGSTID HVER ONSDAG I JÅTTÅHALLEN FRA KL. 18:00 – 19:00
DE HAR FRA HØSTEN 2017 FÅTT 3 TRENERE, JANNE AMDAL , SIW TOVE TOFTE NITTER OG NY AV ÅRET,
IDA HELGESEN. DISSE TRE UTFYLLER HVERANDRE HELT UTMERKET; OG HAR ET FORBILLEDLIG
FORHOLD TIL ALLE SPILLERNE. HVER OG EN BLIR IVARETATT PÅ BESTE MÅTE.
VI BESTÅR AV 2 MIXET LAG. ET 1 LAG, OG ET 2 LAG. JEVNE LAG. VI TOPPER INGEN LAG.
VI HAR PR. DAGS DATO 31 MEDLEMMER, SOM ER FRA 13 – 60 ÅR. EN GOD DEL AV MEDLEMMENE ER
NOK DET VI KAN KALLE «ELDRE» , OG DET HAR VÆRT VIKTIG Å FÅ REKRUTTERT EN DEL YNGRE SPILLERE,
NOE VI HAR KOMMET GODT I GANG MED. DET BLIR MED JEVNE MELLOMROM SENDT UT SKRIV TIL
SKOLER OG BOFELLESSKAP OM TILBUDET VÅRT.
ALLE STØTTER OG PASSER PÅ HVERANDRE. MOTTOET VÅRT ER Å HA DET GØY PÅ BANEN SAMMEN , OG
AT ALLE ER INKLUDERT.
BRA OPPMØTE BÅDE PÅ TRENING OG KAMPER.
SPILLERNE HAR VELDIG FORSKJELLIGE NIVÅ, MEN VI PRØVER OG GJØRE DET BESTE UT AV DETTE. VI
HAR ALLSIDIGE TRENINGER, OG PRØVER UT FORSKJELLIGE ØVELSER, SLIK AT ALLE FÅR NOE UT AV
TRENINGEN. DET VAR DERFOR KJÆRKOMMENT Å FÅ EN NY TRENER , IDA HELGESEN . DETTE GJØR AT VI
BEDRE KAN TA VARE PÅ , OG UTVIKLE HVER ENKELT SPILLER SINE FERDIGHETER.
VI SPILLER TURNERING 3 HELGER FØR JUL, OG 3 HELGER ETTER JUL. DET ER SLIK VI HAR SERIEN VÅR.
I SERIEN DELTAR DISSE LAGENE: ÅLGÅRD, VIKING, SANDNES, KLEPP, KOLNES, HAVØRN OG HINNA.
21. – 24 SEPTEMBER VAR VI PÅ TRENINGSTUR TIL FJERRITSLEV I DANMARK. VI BOR DA PÅ ET
VANDREHJEM SOM ER TILKNYTTET FLOTTE TRENINGSHALLER OG SVØMMEBASSENG. TRENERNE HADDE
LAGET ET KJEMPEFLOTT TRENINGSPROGRAM; OG ABSOLUTT ALLE ER MED PÅ TRENINGSØKTENE.
LAGENE VÅRE HADDE 3 KAMPER MOT ET DANSK LOKALT LAG PÅ LØRDAGEN, OG DET VAR STOR
STEMNING i HALLEN, 1 SEIER, 1 UAVGJORT OG 1 TAP; ET RESULTAT ALLE KUNNE VÆRE STOLTE AV.
LØRDAGSKVELDEN BLE AVLUTTET MED FEST OG DISCO. KAN TRYGT SI AT DET VAR EN SLITEN; MEN
LYKKELIG GJENG SOM REISTE HJEM FRA DANMARK.
NÅ GLEDER ALLE SEG TIL LANDSTURNERINGEN I BERGEN FRA 7. -9. SEPTEMBER 2018.
MOTTO FOR GJENGEN: «HÅNDBALL ER GØY, OG SAMMEN DRAR VI LASSET»
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HINNA Jenter 18 Årsrapport 2018
Status – miljø/trivsel og utfordringer/tilbakemeldinger
Jenter 00/99 har en stabil stamme på 17/19 spillere + hospitering. Laget har over lengre tid hatt
et godt miljø og en høy sportslige satsning.
- Treningsmessig har man i denne sesong endret tilbudet, og en har et noe mer strukturert
samarbeid med dame treningene. Likevel har målet vært at alle skal få utfordring på sitt nivå, og
man tenker skadeforebyggende.
Spillergruppen har en engasjerte og dedikerte utøver gruppe som VIL mye. Dette er noe som
gjenspeiler seg i kartleggingsskjemaet som ble sendt ut i desember på vegne av klubben. Med
dette håper vi blir tatt i betraktning når Hinna som klubb skal velge sportslig strategi nå som det
blir en overgang mellom aldersbestemt til seniorhåndball.
- Mengden sosiale tilstelninger har vært noe færre dette året enn tidligere, blant annet da jentene
har lange dager på skole (størstedelen av jentene går på idrettslinjer med lange skoledager/uker),
samt flere treningsarenaer på tvers med damer rekrutt og dame bredde.
- Jentene har gitt tilbakemeldinger om ønsker på mer hjelp til integrering inn mot den allerede
etablerte dame stallen, som jentene oppfatter består av flere sterke sosiale grupperinger både
sosialt og ikke minst grupperinger på treninger.
Inn mot seniornivå gir jentene også tilbakemeldinger om et ønske om mer stabilitet omkring
uker og treninger, eventuelt endringer og laguttaket. De opplever dette som lite forutsigbart, noe
som gjør håndballen mer tidkrevende.
Tilslutt har de ønsker omkring økt fysisk trening når deres tid som seniorspillere nå kommer.
Samt ønsker de en fortsettelse på teknisk krevende treninger på fredager med for eksempel Rune
Knutsen. Kanskje dette kunne vært tema treninger for spillere fra 18 til 20 år (Lerøy – NM 20).
- Til slutt må det trekkes fram at det er kun 1 jente født i år 2000 i klubben, dette vil kunne være
avgjørende for neste års rekruttering til seniorhåndball. Desto viktigere å beholde jenter født i
1999.
Trenere:
Marte Arnesen – Hovedtrener
Lars Daniel Kirkemo – Fysisk trener
Siri Hoven – Oppmann
Rune Knutsen – Lerøy Trener
Trine Kjønø Olsen – Oppmann
Espen Særvoll, Kjetil Strand, Tone Skartveit, Arne Jakobsen - Dametrenere
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HINNA Jenter 16 Årsrapport 2018
Status – miljø/trivsel og utfordringer/tilbakemeldinger
Jenter 01 har en stamme på 11 spillere fra Hinna, 6 spillere fra Sola og 5 spillere fra Staal
Jørpeland + hospitering. Laget har et godt miljø og har arbeidet inn mot en høy sportslige
satsning over to sesonger nå. Med denne satsningen har laget i løpet av denne tiden gått fra
breddenivå til regionsnivå.
- Treningsmessig har man i denne sesong endret tilbudet, og en har et noe mer strukturert
samarbeid med J18. Spillergruppen har en spredning av engasjerte og dedikerte utøver gruppe,
likevel har målet vært at alle skal få utfordring på sitt nivå, og man tenker skadeforebyggende.
- Mengden sosiale tilstelninger har vi hatt fokus på da vi er større grupper med mange arenaer
fra mange lag. Dette må vi helt klart fortsette med og vi ser på som et behov.
Trenere:
Marte Arnesen – Hovedtrener
Lars Daniel Kirkemo – Fysisk trener
Lisa Sigbjørnsen – Oppmann

Seriespill -

-

-

J16 region har som ambisjoner å komme til Bringserien. Det har vi klart! I denne
målsettingen har vi vært avhengig av hjelp av sentrale jenter i 2002 og et godt samarbeid
med Staal Jørpeland. Her fyller vi opp med 14 jenter som oppleves som dedikerte og som
ønsker å utvikle seg i håndball.
J16 bredde har som ambisjoner å ligge blant topp 5, og ligger per nå på 3 plass. Her
fyller vi opp med jenter som trenger flere delmål for å nå sine mål og/eller jenter som
ikke nødvendigvis ønsker å satse håndball, men er med mer for det sosiale.
J18 bredde blir brukt som en hospitering arena for jenter som står i Hinna, som er
dedikerte og ønsker å utvikle seg i klubben.
Bringserien har som ambisjoner om å ligge opp mot midten av tabellen. Bring Stallen
består av 20 jenter, hvor 16 stk er Hinna jenter..
- Tilbakemeldingene her ligger i manglende samspill grunnet færre samspill økter på
bakgrunn av at det er en gruppe med mange arenaer fra mange lag. Dette vil gå utover
prestasjonene.
Samarbeid: Vår opplevelse trenerteam og spillegruppe er at samarbeidet med Sola har
vært greit, men lite å spille på av ressurser og utøvere. Samarbeidet med Staal opplever
vi som positivt hvor vi får styrket utøver gruppen og utviklet jentene.
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Turneringer
Haslum Cup, i starten av sesongen meldte vi på to lag på to forskjellige nivåer. Her arbeidet vi
med delmål og fikk møte mange nye lag. Vi tok med oss gode opplevelser og pokal i
B-sluttspill. En turnering som anbefales!
Stord Cup, Vi ønsker en avsluttende turnering på sesongen som kan styrke samspillet. På
oppfordring av klubben enten vi med Stord Cup.
Foreldre
Vi har en liten gjeng med engasjerte foreldre, som trør til når det er behov. Med dette pleier vi å
ha ikke noe problemer med å skaffe sjåfører, folk til å stille på dugnad, ta vakter i sekretariatet
etc.

Side 10

HINNA Jenter 15 Årsrapport 2018
Status – miljø/trivsel og utfordringer/tilbakemeldinger
Jenter 15 hadde 18 jenter i klubben ved sesongstart. Laget hadde et godt sosialt miljø, men en
spredning i holdninger av Hinnas ”røde tråd” og klubbens ungdomssatsning. Grunnet denne
spredningen og andre utfordringer, var sesongen preget av jenter som sluttet og/eller valgte å
kun forholde seg til utøver gruppen over J01 og deres trenerteam.
Desember 2017 valgte det daværende trenerteamet å trekke sitt trenerverv fra klubben med
umiddelbar virkning. De totale konsekvensene av denne sesongen ble at 4 jenter sluttet på
håndball, 5 jenter byttet klubb (sammen med det daværende trenerteamet) og klubben beholdt 9
jenter i denne aldersgruppen.
Aldersgruppen består nå av 3 jenter som utgjør stammen i Bring gruppen, 2 jenter som er med i
Bring Stallen og aldersbestemt, samt 4 jenter som spiller kamper kun på aldersbestemt nivå.
Med dette måtte klubben og det nye trenerteamet gjøre endringer både i en treningshverdag og
kamptilbud.
- Treningsmessig har man i denne sesong endret tilbudet, og en har et noe mer strukturert
samarbeid med aldersgruppene over og under. Dette har vært viktig og ikke minst avgjørende,
her har J14 og trenerteamet hatt stor betydning og ikke minst verdi!
- Den gjenværende spillergruppen har en spredning av ferdighetsnivå og målet har vært at alle
skal få utfordringer og mestring på sitt nivå, og at man tenker skadeforebyggende. Med dette så
vi oss nødt til å trekke regionslaget i J15, men beholde J15A serie og melde på et lag J15B serie.
- Mengden sosiale tilstelninger har vi nå økt fokus på da jentene opplever at det er mange jenter
og flere arenaer som de nå forholder seg til. Dette må vi helt klart fortsette med og vi ser på som
sterkt behov.
Samarbeid: Vår opplevelser er at spillergruppen er i gang med et godt samarbeid med både med
utøver gruppen over og under. Vi har en felles trening på mandager, som har hatt stor verdi!
Videre må vi også i en stor ære til J14 og deres trenerteam, for deres velvilje til å hjelpe, bidra
og utvikle. De har vært fantastiske her!
Trenere:
Marte Arnesen – Hovedtrener
Lars Daniel Kirkemo – Fysisk trener
Tidligere trenere:
Rune Marki – Hovedtrener
Sverre Dahle – Hjelpetrener
Charles Hein – Oppmann
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Seriespill -

-

-

-

J15 region hadde som ambisjon om å hevde seg i serien. Men da det hadde gått halvveis
lå laget på nedre del av tabellen med 3 seire. Som nevnt tidligere har dette laget nå blitt
trukket. samarbeid med Staal Jørpeland. Her fyller vi opp med 14 jenter som oppleves
som dedikerte og som ønsker å utvikle seg i håndball.
J15 A har som ambisjoner om å ligge opp mot midten av tabellen. Dette er noe vi ser
som realistisk, men noe utfordrende grunnet nye konstellasjoner i spillergruppen. Men vi
gleder oss til å arbeide mot dette målet. Her fyller vi opp med jenter som trenger flere
delmål for å nå sine mål, jenter som er dedikerte og ønsker å utvikle seg i klubben, samt
som en samspill arena for både J15 og j14.
J15 bredde meldte vi opp for å kunne tilby mer til jentene som ønsker mer med
håndballen, og/eller jenter som ikke nødvendigvis ønsker å satse håndball, men er med
mer for det sosiale. Samtidig som vi bruker denne arenaen for å fremme et samspill med
aldersgruppen under. som trenger mer brukt som en hospitering arena for jenter som står
i Hinna, som er dedikerte og ønsker å utvikle seg i klubben.
Bringserien har som ambisjoner om å ligge opp mot midten av tabellen. Bring Stallen
består av 20 jenter, hvor 3 jentene i denne aldersgruppen utgjør stammen i Bring
Gruppen.

Turneringer
Petter Wessel Cup, Gjort med tidligere trenerteam
Lokal beach-håndball turnering, Gjort med tidligere trenerteam
Falk Eliteturnering, Gjort med tidligere trenerteam
Haslum Cup, i starten av sesongen meldte vi på to lag på to forskjellige nivåer. Her arbeidet vi
med delmål og fikk møte mange nye lag. Vi tok med oss gode opplevelser og pokal i
B-sluttspill. En turnering som anbefales!
Stord Cup, Vi ønsker en avsluttende turnering på sesongen som kan styrke samspillet. På
oppfordring av klubben enten vi med Stord Cup.
Foreldre
Vi har en bra gjeng med engasjerte foreldre, som trør til når det er behov. En foreldregruppe som
inneholder mye ressurser. Med dette pleier vi ikke å ha problemer med å skaffe sjåfører, folk til
å stille på dugnad, ta vakter i sekretariatet etc.
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Jenter 14 (J03) Sesong 2017/2018

Antall spillere/utvikling:
I 03 spillergruppa er det pr i dag 17 jenter fra fordelt på 5 skoler i områdene Sola, Ullandhaug, Kristianlyst, Hinna
og Gausel.
Siden før jul har 03 gruppa regelmessig trent sammen med jenter i 02 gruppa. Dette fungerer fint, og 02 jentene
gir et veldig godt bidrag sosialt og sportslig til gruppa samlet.
Trening:
Spillergruppa har trent godt gjennom hele sesongen, og har tilbud om 3 økter på parkett og 1 fast fysisk økt med
Lars Kirkemo pr uke. Det har generelt vært godt oppmøte på trening.
Sentral i treningsarbeidet har vært videreutvikling av teknikk, styrke og skadeforebygging, koordinasjon og
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bevegelighet samt enkle spillsystemer.

Samarbeid:
Vi har videreført samarbeidet med 04 gruppa fra forrige sesong. 2004 spillere har deltatt fast på våre 03 treninger
og denne sesongen har også 04 spillerne også deltatt på noen av 03 kampene.
Siden før jul har 03 gruppa regelmessig trent sammen med jenter i 02 gruppa, og jentene har også felles kamp
arena i Jenter 15 Bredde og Jenter 15 A seriene.
Antall lag pr årstrinn:
Vi har ingen fast inndeling i lag, men tar ut lag for kamp til kamp fra spillergruppa.
Totalt vil 03 gruppa samt spillere fra 02 gruppa spille ca 50 seriekamper denne sesongen. Spiller sammensetning
for de enkelte kampene varierer gjennom sesongen.
Turneringer/ seriespill
Seriespill
Følgende lag påmeldt i seriespill denne sesongen;
ett lag i 14 A serie
ett lag i 14 Bredde serie (frem til jul ½ serie)
ett lag i 15 Bredde serie (fra nyttår ½ serie)
Spillere fra 03 har også bidratt på J15 A serie laget samt J15 Region
Turneringer:
Vi deltok med to lag på Sandnes Sparebank cup i september.
I tillegg planlegger vi deltakelse med ett lag både på Kongeparken cup i april og på Stord håndballfestival i mai.

Målsetting og resultater:
Dette har vært en utfordrende sesong for 03 gruppa, og vi har hatt utfordringer med å få ut potensialet til jentene
i kampsituasjon.
Likevel har alle spillerne har hatt en god utvikling av tekniske ferdigheter, og spill forståelsen har også økt i gruppa.
Spillerne viser god utvikling, og stor treningsvilje og dette vil etter hvert også vise igjen i kampsituasjon.
Endring før jul med introduksjon av tett samarbeid og inkludering av noen 02 spillere i 03 spillergruppa har vært
positivt for det sosiale og også den sportslige rammen rundt gruppa.
Status trenere/oppmenn/ foreldre gruppe:
Vi har et godt team rundt jentene, og her inngår oppmann, trener team og sosial komite samt en aktiv
foreldregruppe.
Lars Kirkemo har ansvar for fysisk økt med jentene fast 1 gang i uken.
Marte Arnesen har også som trener for 02/01 gruppa hatt en rolle som trener inn mot 02/03 gruppa. Marte har
blant annet høyt fokus på å få til god integrasjon av jentene i disse spiller gruppene og har vært veldig viktig for å
legge grunnlaget for de gode relasjonene som nå er i ferd med å etablere seg på tvers av 03 og 02 og 01 gruppene.

Sosial komite:
Organiseringen av sosiale aktivitetene veldig viktig oppgave, og styrker det sosiale samholdet mellom jentene.
Tusen takk til en engasjert foreldregruppe som bidrar inn i forhold til sosiale aktiviteter og dugnader, men som
også er tilstede som heiagjeng på tribunen med bjeller og heiarop i både medgang og motgang!
Oppmann & trenerteam:
Gjennom sesongen har vi vært følgende personer i Oppmann & trenerteamet:
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Oppmann: Lisa Sigbjørnsen
Trenere: Tone Skartveit, Sofie Skartveit (miljø trener) & Åse Spjeld

Årsrapport Hinna Håndball jenter 2004
Hinna Jenter 2004 har i sesongen 2017/18 bestått av to lag i A serien for Jenter 13, og ett lag i
Breddeserien Jenter 14. I tillegg overtok vi et lag fra Hinna Jenter 2003 i Breddeserien, som vi har hatt
halve sesongen. Til sammen har vi vært 25 spillere gjennom sesongen.
Vi har før sesongen prøvd å sette sammen to mest mulig jevne lag siden begge lag ble meldt opp i
A-serien, og vi har hatt en åpen påmelding til å delta på laget i 14-års serien. Sesongen har vært
vekslende i 13-års serien ved at ett lag ligger midt på tabellen, og ett på nedre del av tabellen. Vi er
veldig fornøyd med å ha greid å hevde oss bra i 14 års serien.
Tom Fanuelsen, Christian Fougner, Erik Andersen og Rikard Nilsen har hatt treneransvaret denne
sesongen. Fredrik Feyling har fungert som oppmann. Teamet har fungert meget godt. Vi har hatt tre
treninger, i Jåttåhallen, Hetlandshallen og Gautesetehallen. Vi har fortsatt opplegget vårt der vi i tillegg
til de vanlige ball treningene også har en dag med styrketrening/bevegelighetstrening i forkant av
treningen.
I tillegg til egne treninger har en del av jentene også hospitert på 2003-jentenes fredagstreninger.
Vi hadde i høst med et lag i 14-års puljen i Sandnes Sparebank cup, og vi skal våren 2018 være med på
Hana Cup, og felles turneringen for Hinna Håndball; Stord Cup.
Målsettingen vår er at ingen av jentene skal slutte før ungdomsskolen er ferdig, og vi ønsker oss en god
og bred stamme med spillere der spillerne utvikler seg uansett sine ferdigheter.

Årsrapport for Hinna Jenter 2005
Sesongen 2017/2018 er det 23 jenter på laget. Flere spillere har kommet til i år hvilket er gledelig. Vi
trener to dager i uken i Jåttåhallen hvorav en økt er på 1 time og en økt på 1,5 timer. 1 dag i uken er det
kondisjonstrening ute. Vanja Alves er hovedtrener. Oppmann er Hans Petter Skjølås. Vi har foreldre som
hjelpetrenere som bidrar. I tillegg har Kicki Hegreberg hatt ansvar for sosiale aktiviteter. I denne
sesongen har Rebekka Frankrig og Silje Dahl hatt hovedansvar for treningene og lagledelse. De spiller
selv aktivt på jenter -99 i Hinna og går siste året på Jåttå Videregående med fordypning idrett. De har
bidratt veldig positiv både sportslig og sosialt.
Vi har denne sesongen spilt med 1 lag i breddeserie og 1 lag i øvet serie. Noen spiller fast øvet og noen
fast bredde, mens en annen gruppe har rullert alt etter hvordan de utvikler seg. Laget i øvet serie har
møtt stor motstand denne sesongen så overgangen fra fjorårets breddeserie ble større enn forventet.
Likevel klarer jentene ha en positiv innstilling og spillerglede . Fokus er å forbedre seg fra kamp til kamp
samt ha individuelle mål.
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Laget har deltatt i flere turneringer som Sparebanken cup, Troll cup, Kåsen romjulscup og er meldt på
Kongeparken cup samt Stord Håndballfestival i pinsen. Troll cup ble særlig vellykket med gode sportslige
resultat hvor begge lag spilte seg til A- sluttspill og det ene røk ut i semifinalen. Vi hadde leid hytter i
Søgne og hadde mye kjekke aktiviteter som bidro til samhold i laget.
Vi har ellers hatt felles aktiviteter med julegrøt og VM kamp. I tillegg skal vi starte med kveldsmat etter
trening tirsdager.
Laget har samarbeid med -04 jenter hvor utvalgte jenter rullerer med å trene 1 dag hver 2. uke. Videre
har de bidratt i kamper når det har vært behov for det. Likeså har -06 jentene deltatt i våre kamper når
det har vært behov.
Denne sesongen har vi tatt i bruk Spond som kommunikasjonsverktøy og det har gjort planlegging av
både treninger og kamper mye lettere. Kan anbefales på det sterkeste.
Foreldremøte avholdes 2 ggr i sesongen med godt oppmøte.
Plan for kommende sesong er å melde på 2 likeverdige lag i breddeserie og ha 1 lag i øvet serie. Vi
ønsker halltrening 3 dager i uken. Videre vil vi fortsette delta i lokale og utenbys cuper. Vi har som
målsetning å ha minst en cup utenbys pr sesong med overnatting. Kommende sesong vil Rebekka og
Silje starte med studier så Vanja Alves har da hovedtrener ansvar. Det er behov for flere trenere som
stiller på trening. Foreldregruppen kan til en viss grad bidra, men hjelp utenfra blir viktig og det må
adresseres til klubben. Treningene forberedes med støtte av Learn Handball og ellers treningstips fra
Håndballforbundet. I tillegg vil vi videreføre det gode treningsopplegget til Rebekka og Silje.
Vanja Alves, Hovedtrener Jenter 2005
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Årsrapport for Jenter 2006

ANTALL SPILLERE OG LAG
Siden sesongstart i høst har vi økt antall spillere fra 25 til 27 spillere. Også i år deltar vi
i aktivitetsserien, nå med 3 lag, samt et øvet lag, der spillere fra våre 3 faste lag rullerer
på øvet lag.

TRENERE/OPPMANN
Vi er 2 faste trenere som deler på treneransvaret, og som er lagledere ifm. kamper. Navn
på trenere:

- Atle Sivertsen (hovedtrener)
- Stig Magnussen (også oppmann)

TURNERINGER
I tillegg til seriespill i Aktivitetsserien, deltar vi på Stord Cup med 2 lag denne sesongen.

MÅLSETTING
Vi ønsker at flest mulig skal være med lengst mulig. Det viktigste er deltakelse og viljen
til å prøve og lære, og derigjennom skape gode opplevelser på håndballbanen.
I seriespillet har vi denne sesongen opplevd en merkbar heving av individuelle
ferdigheter og bedret samhandling i laget.

MILJØ OG TRIVSEL
En egen sosial komite bidrar til møteplasser også utenfor banen, og er en viktig
bidragsyter til et godt og inkluderende miljø i spillergruppen, Det gjenspeiler seg også
når vi spiller kamper, der alle deltar og heier på hverandre.
Mvh Stig
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Jenter-07 Sesongen 2016/2017

Treningene startet opp igjen i august 2017. Vi startet sesongen med en kick off i Hetlandshallen en
lørdag, og det var en veldig kjekk dag, både sportslig og sosialt. Vi har hatt treninger i Jåttåhallen
mandager og onsdager, i tillegg til en kondisjonstrening på torsdager. I sommerhalvåret har vi
løpetrening rundt Vannassen, og noen av jentene er oppe i 12-14 runder på en time. Men det aller
kjekkeste er at jentene setter seg individuelle mål, og øker antall runder hele tiden. I vinterhalvåret er vi
inne i Hetlandshallen og bruker tribunen/scenen til ulike øvelser. Vi er 18 jenter denne sesongen, og har
et veldig godt oppmøte på treningene.
Hovedfokuset denne sesongen har vært på å opprettholde treningsgleden og ha fokus på
håndballferdigheter som skudd, finter, forsvar- og ankomstspill. Vi har gått over til spill på stor bane, og
har hatt fokus på denne overgangen.
Vi har hatt to lag i jenter 10-serie og 2 lag i jenter 11, breddeserie. Vi er svært fornøyde med innsatsen i
disse kampene, og har ikke tapt en eneste kamp i jenter 11-serien. Spillerne har blitt fordelt i de ulike
årsklassene, og alle har fått prøve seg i begge seriene.
I april skal vi delta på Kongeparken cup, og i mai skal vi delta på Stord cup. Disse to turneringene gleder
vi oss veldig til.
Vi har en herlig gjeng med jenter, og vi har også en flott foreldregruppe som stiller opp på dugnad. Vi i
trenerteamet gleder oss til mange flere sesonger med jentene på 07-laget.
Vi gleder oss til neste sesong og håper vi får tre treninger i hall pr uke. Vi vil melde lag opp en klasse til
neste år også. I tillegg vil vi reise på Dyreparken cup og håper også på Petter Wessel cup.
Disse har vært med i trenerteam og støtteapparatet siden oppstart av laget høsten 2013: Terje Larsen
(hovedtrener), Merete Gjøse (trener) og Thale Vignes(trener), og i tillegg har vi hatt med oss Anett Veen
Tjelta som oppmann denne sesongen også.
Med vennlig hilsen
Thale Vignes, trener for j-07.
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Årsrapport Jenter 08

Jenter 2008 er 22 spillere. Vi har en veldig bra oppslutning på treningene og gruppen har en fin framgang
fra i fjor. De nye spillerne som kom inn i år har kommet fint inn i gruppen. Spillerne på laget kommer fra
Jåtten, Vaulen, Kvalaberg og Auglend skole. Laget har tre lag med i seriespill og hvert lag har spilt 7
kamp dager med tre kamper per dag.
Det er 5 trenere på laget og alle stiller på trening så sant de har mulighet.
Målsettingen for året er å ha intensive treninger med mye tempo for å skape glede rundt håndballen. I
tillegg har fokuset vært på individuell utvikling(skudd, finter og tempo) Dette skaper et godt miljø og god
trivsel som en igjen kan se på oppmøteprosenten over hele sesongen.
I april skal laget være med på Quart Cup (Kristiansand) . Dette har vært en fin inspirasjon for gruppen
gjennom hele sesongen.

Årsrapport Hinna Håndball - jenter 2009
Det er per 22.02.2017 registrert 22 spillere for Hinna Håndball jenter 2009.
Hovedtrener for laget er Kristine Fister, som sammen med 3 hjelpetrenere rullerer på å gjennomføre
treninger hver mandag på Hinna Ungdomsskole kl 19-20 og hver tirsdag i Jåttåhallen kl 17:30-18:30. De
er flinke på å planlegge og lage gode treninger for jentene. Det kjøres et program og trenere er flinke til å
ta med seg nye ideer fra kurs og egne erfaringer.
Hjelpetrenere er som følger:
●

Birgitte Husberg, Bjørgulf Eidesen, Jone Idsøe

Oppmann: Marie Sømme Ellefsen
Det har med tiden blitt en veldig kjekk og sammensveiset gruppe. Jentene har blitt godt kjent og har det
veldig bra sammen som lag. Det er også god kontinuitet i spillergruppen – få jenter som har sluttet og
flere kommet til siden fjorårets sesong.
Det har blitt arrangert 3 turneringer i ring 12 så langt i sesongen 17/18. Siste turnering arrangeres av
Brodd i Storhaughallen 17.mars. Etter dette er jenter 09 påmeldt Kongeparken turnering som arrangeres
20-22 april, og som var en stor suksess i fjor.
Vi arrangerte selv en turnering i Hetlandshallen før jul. Dette ble gjennomført med glans, og med stort
engasjement fra hele foreldregruppen. Kiosksalg var kun i regi av dugnad og egen bakst/innkjøpte varer.
Vi hadde gode inntekter og hadde håpet å beholde dette beløpet internt i laget til deltakelse på
turneringer/andre kjekke sosiale bidrag. Det er den eneste muligheten vi har til å spare opp noen kroner
som kun går til eget lag, basert på egen innsats.
Det planlegges et sosialt arrangert ila våren. Opplegg og dato er ikke helt satt foreløpig.(hadde en liten
juleavslutning for jentene siste trening før jul).
Det ble i høst utlevert og solgt to Enjoy bøker av jentene på 2009 laget. Dette virker som har fungert ok.
Stavanger, 22.02.2017

Marie S Ellefsen
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Årsrapport for jenter 2010

1. Antall spillere.
ca 34 (kommer stadig nye til)
2. Antall lag i turneringer.
ca 8
3. Status trenere/ oppmenn.
Trener: Katrine Almås
Trener: Henrik Wigestrand
Trener: Merete Skjelten Tveit
Trener: Randi Dykesteen
Trener: Mari Kvaløy
Oppmann: Tonje Skålevik

4. Turneringer.
Miniturnering, 2 kamper høst og 2 vår. Ønsker å delta i Kongeparken cup neste år.
5. Målsetting.
Å finne en hovedtrener som kan lage målsettingene.
6. Miljø og trivsel.
Godt miljø generelt, mange som kjenner hverandre fra skolen, men også kjekt at det er 3 skoler
(Jåtten, Vaulen og Kvaleberg) representert og jentene blir kjent med mange nye på treningene.
7. Eventuelle utfordringer.
- Vi har et stort lag og gymsalen på Hinna skole er for liten.
- Vi mangler en hovedtrener som kan lage en mer langsiktig plan og ta det håndballfaglige
ansvaret fremover.
↵
for Hinna jenter 2010
Tonje Skålevik, Oppmann
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Årsrapport Hinna Håndball - jenter 2011

Det er per 08.03.2017 registrert 25 spillere for Hinna Håndball jenter 2011. Ca. 15 stykker møtte opp på
første trening og vi har hatt et jevnt tilsig av nye spillere utover i sesongen.
Hovedtrener for laget er Birgitte Husberg, som sammen med 2 hjelpetrenere (Stian Lima og Simon
Øverås) rullerer på å gjennomføre treninger hver mandag på Hinna Ungdomsskole kl 17-18. Det er ellers
god hjelp av andre foreldre til å gjennomføre treningene, og stå på poster. Det er laget et bra opplegg for
gode og effektive treninger, og det virker som alle jentene trives godt på treningene. Vi har ikke hatt noe
frafall i spillergruppen.
Oppmann er Tone Ferstad.
Det har blitt arrangert 3 turneringer for Ring 9 i regionen så langt i sesongen, i regi Stavanger IF, Forus
og Gausel IL og Hundvåg HK. Siste turnering skal vi selv arrangere i Hetlandshallen 18.mars. Der er det
påmeldt 174 spillere fordelt på 32 lag.
Bortsett fra dugnad som vi skal ha ifm. håndballturneringen, har vi vært med og solgt Enjoy-bøker i høst,
1 stk. per registrerte spiller som var overkommelig for de fleste.
Stavanger, 08.03.2017
Tone Ferstad

Årsberetning 17-18 Hinna Damer C

C-lagsstallen har denne sesongen bestått av ca 10 damer. Vi har i tillegg hatt en del J18-spillere med oss
på treninger og kamper.
Resultatmessig har dette vært en ganske bra sesong. Vi fortsatte der i slapp i fjor og sesongen startet
bra, med et lag som hadde blitt mer samspilt siden i fjor. Vi ligger for øyeblikket på 5. plass av 11 lag,
med to kamper som gjenstår å spille, så en plass opp på resultatlista kan være innen rekkevidde.
Vi har trent en gang pr uke i Gautesete Idrettshall. Arne Jakobsen har vært vår trener. Selv om det er
masse håndball kunnskap i laget, er det alltid bra å ha med noen som tar litt ledelse og styring, og man
har alltid noe nytt å lære.
Miljøet på laget er veldig bra. Jentene er en fin mix fra 18 år og opp til 45 ++. Det er moro på trening og
kamp, og jentene backer opp hverandre på beste måte. Det har vært veldig bra å ha med 18-jentene,
både for dem og oss. De unge er kjappe og teknisk gode, mens vi ‘gamle’ har mye håndball kompetanse
og rutine å bidra med. Dette er en god blanding, og vi har lært mye av hverandre. Det virker som de
unge trives på laget, og flere av jentene har hatt en fin utvikling.
I tillegg til seriekamper, har en del av damene deltatt på Veteran-NM, som denne gangen ble arrangert i
Trondheim. Vi stilte med 1 lag i 40-årsklassen. Med en stall bestående av 9 spillere kom vi ikke lenger
enn til gruppespillet. Det skortet nok litt på samspill, det er hardt å holde flyten og tempoet en hel kamp
når man ikke er spiller sammen til daglig. Men turnering er moro, uansett alder!

Gro Lundemo
Oppmann
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Årsrapport Hinna Dame , 2 Divisjon

Pr dags dato har vi 17 damespillere (1 har sluttet fra i fjor og 1 meldt overgang til Sola).
I tillegg til damespillere har vi hatt med oss flere J18 spillere som har hatt god utvikling og vært med på både
trening og kamper.
Trenerteamet består av Espen Særvoll (hovedtrener), Kjetil Strand og Tone Skartveit. Oppmann er Anne Zillo
Osland.
2. div laget er blant topp 3 i serien og vi er fornøyd med det. Det har vært svingende prestasjoner, men mange
spillere har hatt god utvikling.
Vi var på treningsleir i Danmark i sommer med spillere fra både dame, J18 og J16. Det var en fin tur både
sportslig og sosialt.
Det er godt miljø i gruppen og det er en fin gruppe både treningsmessig og på tur/reiser.
Målsetting for neste sesong avhenger litt av hvordan det blir med klubbsamarbeid videre men innenfor topp 3.
Utfordringer denne sesongen har vært klubbsamarbeid med Sola, men dette har også bidratt til en bra
plassering på tabell og suksess på J20 med finalespill
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Driftsutvalget

Denne sesongen har vært litt spesiell med tanke på kioskdrift siden hallen bygges om. Vi har hatt provisorisk
kiosk ved 2 div kamper, miniturneringer ol, men ser frem til neste sesong hvor ny kiosk skal stå klar. Etter
påske starter planleggingen av kioskdriften (i ny hall)for neste sesong hvor vi skal dele driften med Viking HK.

Jenter 10(07) arr juleavslutningen 2017. På bakgrunn av tilbakemeldinger er vi blitt enige om at
juleavslutningen 2018 arr av det enkelte lag.
Jenter 13(04) har ansvar for sommeravslutningen i år, dato kommer.

Hinnas HU lag hadde turnering i Jåtten Idrettshall i vår. Hinna ved Jenter 05 hadde ansvar for kiosksalget
under denne turneringen. Gode tilbakemeldinger!

Under Kongeparken cup 20-22 April skal det spilles endel kamper i Hetlandshallen. Vi stiller med kiosk,
ansvaret for dette er gitt jenter 04.

Turneringsutvalget:

Medlemmer:
Turneringsutvalget består av fire medlemmer (vi mistet et i fjor vår, da datteren sluttet å spille håndball) som
har vært med siden starten. Vi har hatt 3-4 møter, ellers kommuniserer vi på mail.

Bente Torsteinbø (J99)
Jon Sakarias (J08)
Otto Waage (J03)
Trine Kjønø Olsen, leder (J99 - Styremedlem)

I fjor var det første gang Hinna hadde en felles turnering. Turneringen i fjor ble Våg Cup i Kristiansand. De
lagene som reiset ned hadde det veldig kjekt og vi fikk positive tilbakemeldinger ang en felles turnering.
Det ble ytret ønske om å finne en turnering en annen plass en Kristiansand, da mange lag reiser der på egen
hånd gjennom sesongen på turnering eller seriespill (region serien).
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Lagene fikk i høst valget mellom Fredrikstad Cup eller Stord Cup,begge i pinsen. Valget falt på Stord Cup.
Felles turneringen er beregnet på J10-J16. I år reiser alle lag bortsett fra J16 pga liten respons. Felles
bussavgang fra Hetlandshallen fredag 18 mai og retur mandag 21 mai.

Felles turneringen er kommet for å bli.

For jentene som spiller i mini og første året i aktivitetserien er Kongeparken Cup deres felles turnering. Dette er
en turnering som er hjemmehørende i Stavanger.

Leder av turnerings utvalget går av i vår, utvalget er avhengig av nye medlemmer eller må innlemmes i et
annet utvalg.

Sponsorutvalg:

Se eget vedlegg
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