
Årsmelding OIL Handballgruppa 2009  
 

Styret for 2009 har bestått av: Leder:               Robert Nilsen  Kasserer:          Hildegunn Mjøs  

Skriver:             Vibeke Olsnes  Styremedlem:    Anne Grete Drange  Styremedlem:    Heine 

Tjoflot Styremedlem:    Tove Bratland Styremedlem:    Lars-Erik Haga Styremedlem:   Kjersti 

Kleppe (Trenerkontakt)    Valgnemd: Håndballgruppen har ikke hatt egen valgnemd i 2009. 

Det ble besluttet på årsmøtet at foreldrekontaktene skulle sørge for minimum 1 kandidat fra 

hver foreldregruppe til styret.  

  

Administrasjon: Styret har i driftsåret 2009 stort sett gjennomført ett styremøte hver 

måned(med unntak av feriemnd.)  

  

Medlemstall: Håndballgruppen har etter siste telling 103 medlemmer (dvs. en halvering fra 

2008).   

  

Deltagelse i cuper: I tillegg til seriespill, har de fleste lagene deltatt på cuper: Vårspretten, 

Voss Cup, Julecup og felles tur til Førde hvor J13 og J 14 var med i Førde Cup. Jenter 14 

gjorde en fin prestasjon i Førde og kom på en tredjeplass i denne cupen.  

  

Trenere: I løpet av 2009 har vi hatt disse trenerne: Åge Gjøstein, Kjell Gjøstein, Steffen 

Gjøstein, Hanne Gjøstein, Åshill Fredriksen, Veronika Birkeland, Anne-Mette Christensen, 

Jorunn Alme, Terje Lone, Kjersti Kleppe, Hege Kallekleiv Nilsen, Ina D. Olsen, Elin Kleppe, 

Sigrid Borge og Susann Torgersen.  

  

Dommer:  Det har ikke vært noen håndballdommer tilknyttet OIL i 2009. På sikt vil dette 

forhåpentligvis endre seg siden vi nå satser på å innføre obligatorisk dommerkurs for alle i 

årsklassen 14 år.   

  

Serien:   I dag har vi fem lag med i serien. Det er J9, J10, J12, J13 og J14. Vi hadde meldt på 

7 lag, men når sesongen startet måtte vi trekke G10 og J 15 på grunn av for lite oppmøte av 

spillere. Det som allikevel har vært ett lite lyspunkt er at Frida Jakobsen på J14 ble tatt ut på 

en regional landslagssamling.   

  

Kampavviklinga i hallen går greit.  Foreldrekontaktene har gjort en god jobb med å skaffe 

foreldre til arrangementene, og foreldre har vært flinke til å stille opp. Vi kan nevne spesielt 

Hafo-turneringen og miniturneringen som ble avviklet på en god måte.      

  

Styret vil derfor takke alle som har vært med å utføre små og store oppgaver for 

håndballgruppen i året som har gått.    

 

Robert Nilsen , leiar 


