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ÅRSMELDING SESONGEN 2016/2017

Styret i HKTrøgstad97 har bestått av:

Leder: Christine Aannerud
Nestleder/ Sportslig leder: Richard Jorud
Sekretær: Anne Raknerud Westby
Kasserer: Nina Taraldsen
1.styremedlem: Hege Dahl Zezanski
2.styremedlem: Helle Skrattalsrud

Møter:
Det er avholdt 8 styremøter i inneværende sesong.

Deltakelse på andre møter/ samlinger har vært:
Møter med samarbeidsklubbene Askim og Eidsberg (hovedvekt på samarbeidet mellom klubbene),
Idrettsrådmøter, fordeling av treningstider og aktivitetsmidler, samt årsmøte.

Det har vært 6 deltakere fra klubben på barnekampleder kurs og 1 deltaker på trener 1 kurs.

Medlemstall/rekruttering:
Medlemstallet i klubben er nokså stabil. Medlemstallet er nå 241 mot 284 i forrige sesong. (Dette tallet er inkludert

16 trenere/ oppmenn og 21 medlemmer i styret og undergruppene, men ikke inkludert trener/ oppmenn i samarbeidet med Askim og
Eidsberg)

Det har vært god deltakelse på håndballskolen, men vi ser at etter sammenslåingen av Båstad og Skjønhaug,
har mange fra Båstad falt fra. Det er nå totalt 27 deltakere på håndballskolen mot 54 i fjor.
Det er en nedgang på 50%.
Det bør gjøres en vurdering på hva årsaken er til at såpass mange unger har falt fra ifra Båstad for å se på tiltak.
I fjor var det 16 deltakere fra Båstad, nå er det nesten igjen.
Det har ikke vært håndballskole i Havnås. Som foregående år gjør man en vurdering på om det kan være
grunnlag for dette, og om det kan være lettere å vurdere andre fritidstilbud i Havnås dersom ikke
håndballskole.

Økonomi:
Økonomien i klubben er veldig bra. Egenkapitalen er sterk også i inneværende sesong. Klubbens gode økonomi
er et resultat av godt arbeid, både fra lagene, 5.dagsfestkomiteen, Kidz cup komitéen, styret og
økonomigruppen.
Det har vært en god styrking av inntekter på Smaalenene Cup og Kioskinntekter for inneværende sesong.
Smaalenene Cup har forbedret seg på inntektssiden med hele 31% mot fjorårets sesong!
Kioskinntektene er økt med hele 67%. Sistnevnte er forbedret grunnet gode og innskjerpede rutiner i kiosken,
god kontroll på innkjøp av nye varer som er attraktive og øker inntekten. Dette til tross for at det ble valgt å
stenge kiosken i ukedagene utenom arrangement. Det er videre opprettholdt stramme rutiner for
kassaoppgjøret.
Tidspunkt for tilsynsvakt/ kioskvaktene er utvidet frem til 21.30 for å dekke inn bedre kontroll i hallen.
Det er videre gledelig å se at grasrotstøtten til håndballgruppa holder seg stabil fra fjoråret.
Økningen i drifts-og aktivitetsstøtte gjenspeiles i økning av LAM midler ifbm søknad om støtte til
rekrutteringstiltak

Vi opprettholder de innskjerpede rutinene for lagsøkonomien. Klubben disponerer alle lagskontiene, og beløp
utbetales først når de benyttes. Dette skjer ved at lagene sender mail til kasserer med beskrivelse av formålet
beløpet skal benyttes til.
Vi opprettholder vedtaket fra fjoråret og lar lagene som jobber inn dugnad få beholde hele inntekten på
dugnadsjobben. Det har tidligere vært slik at når lagene hadde tjent opp sin dugnadspott for året, og de fikk inn ekstra dugnadsjobber,



så skulle de betale 20% av disse ekstra inntektene til klubben. Styret syntes ikke dette er riktig ettersom det tar fra lagene motivasjon for å
få inn ekstra dugnadspenger til laget.

Investeringer:
Det er ikke gjort noen vesentlige investeringer denne sesongen med unntak av satsningen inn i samarbeidet
med Askim og Eidsberg.

SAMARBEID MED EIDSBERG OG ASKIM:
Vi er nå snart ferdig med vår første sesong i samarbeidet med Askim og Eidsberg.
Målsetningen med samarbeidet er at sammen er vi best, og overordnet misjon er at vi skal «ha flest mulig til å
spille lengst mulig».

Bakgrunn og formål med samarbeidet:

Klubbene har inngått et samarbeid for lag fra 16 til senior, på både gutte -og jentesiden. Det er et felles ønske
om å forene de gode kreftene under visjonen «Sammen er vi gode».

Samarbeidet skal sikre et variert og godt håndballtilbud for spillere som spiller i disse klassene. Det skal skapes

gode treningsmiljøer både for de som ønsker å trene mye og de som har håndball som en sosial arena.

Samarbeidet skal sikre god kontinuitet i alle klasser og forebygge at spillere faller fra før de når seniornivå.

Aldersbestemte klasser fra 16-18 vil være et satsingsområde for samarbeidet.

Samarbeidet mellom klubbene bygger på retningslinjer for klubbsamarbeid i Norges Håndballforbund.
Samarbeidet er drøftet og godkjent av klubbstyret i alle tre klubber.

Klubbene er likeverdige parter hva angår økonomiske og sportslige forhold. Kostnader, inntekter og bidrag i
forbindelse med arrangementer, kamper, trening mv. fordeles i tre like store deler.

Klubbene har inngått et samarbeid om sammensatte lag for G18 og senior, både herre og damelag.

Klubbene har et partnerklubbsamarbeid for J16, G16 og J18.
HK Trøgstad er prestasjonsklubb og HK Eidsberg og HK Askim er partnerklubber i samarbeidet.
Rollen som prestasjonsklubb kan byttes mellom klubbene hvert annet år.

Profilering:

Navnet på alle tre klubber skal fremkomme og brukes aktivt i alle sammenhenger. Dette gjelder i profilering,
avtaler, informasjon og omtale. Dette skal sikre at samarbeidet fremstår og driftes etter likeverdsprinsippet.

Unntatt fra dette er der hvor regelverket fra Norges Håndballforbund krever at kun navn på prestasjonsklubb
skal benyttes.

Organisering:

Det er et samarbeidsutvalg bestående av 6 representanter. Hver klubb representerer ved leder og sportslig
representant.

Sponsor:

Klubbene viderefører egne sponsoravtaler. Hovedsponsoravtaler til alle klubber brukes på drakter. Eidsberg

Sparebank, Askim og Spydeberg Sparebank og Trøgstad Sparebank er alle positive til samarbeidet og profileres

likt på drakter.

Avtalen er i første omgang gjeldende for to år.

Kostnadsmessig så er det budsjettert at HK Trøgstad skal ta en andel på 1/3 av kostandene i samarbeidet og

tilsvarende inntekter i tilknytning til treningsinntekter. Dette reflekteres i regnskapet til samarbeidet.

HK Trøgstad har ansvaret for regnskapsførsel og konti i samarbeidet som følge av at vi er prestasjonsklubb.



NY HALLFLATE:
Vi er heldige som bor i ei bygd i en kommune med politikere som virkelig tar ansvar når det gjelder barn og
unge innen kultur og idrett! Det bør vi alle ta innover oss og sette stor pris på.
Vi venter i spenning på å få ta i bruk den nye hallflaten i løpet av utgangen av mars!

Arrangementer:
Gjennomføring av kamper i hallen:
Arrangementer i hallen har blitt gjennomført på en god måte. Utfordringen kom da lydanlegget sviktet!
Kommunen så utfordringen og har bestilt nytt musikkanlegg.
Nå er det viktig å videreføre og sikre god stemning rundt arrangementene. Det blir videreført egne vakter for
musikk og i enkelte kamper speaker.
Klubben bør sikre en god totalopplevelse på arrangementene.

Det var en stor suksess når herrelaget kjørte et movember arrangement i hallen!
Det ble arrangert på hjemmekampen mot Oslostudentene 18.november. Herrelaget ønsket å ha fokus på
menns helse og ha en intern konkurranse innad i laget.
Publikum ble oppfordret til å gi den summen de ønsket for å se kampen, minimum inngangsprisen.
Alle inntektene ble donert til movember saken, Menns helse og Kreftforeningen.
Det var loddsalg, spiker under kampen målet var å fylle Trøgstadhallen smekkfull. Og langsiktig tenke at dette
vil bidra til mer publikum fremover på andre hjemmekamper.
Totalt ble det samlet inn kr. 9.193,- som ble donert fra Herrelaget til kreftsaken og menns helse.

Det er fortsatt noen uregelmessigheter fra regionskontoret når det gjelder dommere som er blitt sendt langveis
fra for å dømme en kamp i hallen og ekstrakostnader tilknyttet dette når enda et nytt dommerpar møter for å
dømme kampen etter (hvor de også har lang reisevei). Dette fører til noe som oppfattes som «unødvendige»
kostnader for klubben. Klubben melder dette nok en gang til regionskontoret.

Smaalenene Cup:
Smaalenene Cup ble arrangert for 8.gang og hadde 165 lag som deltok i cupen, samme antall deltakende lag
som i 2016.

Omsetningen endte på 1.139.534,-, noe som var en økning på 122.134,- fra 2015.
Overskuddet ble 467.128 mot kr. 474.000 i 2015.
Vår dugnadsinnsats resulterte i kr. 96.206,- mot kr. 73.680,- i 2015, noe som gir oss en økning på kr. 22.526,-
mot fjoråret!

Pris pr dugnadstime ble redusert fra kr. 298,- i 2015 til kr. 266,50 i 2016, likevel klarer vi å få en økning i vår
dugnadsinnsats. Årsaken til dette er økningen i antall dugnadstimer som jobbes inn for klubben, som igjen gjør
at vi tar vår fortjente andel av potten.
HKTrøgstad er flinke til å selge inn cupen/ dugnadsjobbing til foreldre i god tid før cupen starter.

Tusen takk til deltakerne i styret og spesielt styringsgruppen, som har klart å skape en veletablert cup, og som
bidrar til gode penger for arrangørklubbene, ikke minst takk for at man har tatt grep og gjort en meget god
jobb for å få med flere deltakende lag, noe som gir direkte økte inntekter i kassen.

Kidz Cup:
Det deltok 8 lag fra klubben og totalt 45 lag på cupen som ble holdt i Trøgstad.
Cupen er en suksess, og samler mange håpefulle barn med foreldre/ besteforeldre. Cupen er et cup-samarbeid
med 4 av naboklubbene og er et veletablert tilbud og en god rekrutteringsarena.
Overskuddet totalt på cupen er stabil mot fjoråret.
Regnskapsmessig ser det ut til å være en stor økning, men årsaken til dette er at det ble tilbakeført inntekter
fra fjoråret inn i dette års regnskap.
Takk til cup-komitéen og alle medhjelpere som gjør en god jobb ifbm cupen.



5-dagsfest:
Årets 5-dagsfest ble igjen godt gjennomført, og antall betalende endte på ca 740 mot 860 stk året før.
Dette var en nedgang på 14%.
Billettprisen har vært det samme i år som i fjor med pålydende kr. 350,- for inngangen.
I 2017 vil det være 30 år med 5-dagsfesten. Dette kan være den siste festen i Trøgstadhallen. Årsaken er at det
kreves en stor dugnadsinnsats både fra fotballen og håndballen for å holde dette arrangementet. Når vi ser at
det i tillegg er en nedadgående trend med inntekter, så vil det kunne være andre tiltak håndballen vil kunne se
på for å dekke inn denne inntekten.

Scantrade/ G-sport avtalen:
Det er en 5 årsavtale som går til utgangen av 2017.
Sponsorpakke fra Scantrade har en verdi på årlig kr. 40.000,-, og tilleggsavtalen med G-sport Mysen innebærer
gode rabatter på håndballrelatert utstyr.

Klubbens hjemmeside:
Nå er det en helt ny oppdatert hjemmeside og som vil være enklere og oppdatere. Målsetningen med
hjemmesiden, er at denne skal inneholde viktig og relevant informasjon integrert med Facebook siden vår.
Facebook skal ikke være klubbens hjemmeside, men er nødvendig for å gi mer oppdatert og detaljert
informasjon til medlemmene om hva som skjer i nær fremtid.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som bidrar til å drifte HKTrøgstad97, herunder laglederne, oppmenn, dommere,
styremedlemmer, samt deltakende undergrupper og støttefunksjoner.
Dere gjør alle en viktig og nødvendig jobb for klubben vår!
Tusen takk for innsatsen!

Christine Aannerud
Leder



Håndballsesongen 2016/2017
Det nærmer seg nå slutten på denne sesongen.
Sesongen avsluttes på tradisjonelt vis med Glasscup siste helg i april.

Vi har denne sesongen hatt 3 aldersbestemte guttelag og 7 aldersbestemte jentelag, i
tillegg har vi hatt mange flotte deltakere på håndballskolen som denne sesongen endelig
har fått treningstid i hallen.Disse har deltatt på vårt lokale svar på Loppetassen, som er
Kidzcup og har totalt 4 turneringshelger.

Våre egne lag spiller alle i nivå 2 og de fleste lagene ligger godt opp på tabellene.
Noen av våre lag har vært med på Indre Østfold Reisebyrå cup, der får lagene bryne seg
på både nivå 1 og 2 lag, der har det vært noe varierende resultater.

I januar 2016 ble vi sammen med Askim og Eidsberg enige om et samarbeid fra 16 og
opp til senior på herre og kvinnesiden, vi så at vi ikke ville klare å stille lag på flere av
trinnene, og et samarbeid var derfor nødvendig.
Vi var usikre på hvor stor utfordring det ville by på, men det har gått over all forventing.
Mottoet vårt i samarbeidet er: Flest mulig lengst mulig.
Det har blitt formet slik at de som vil satse har mulighet til det, og de som vil spille
håndball og trene to ganger i uka, har muligheten til det.
Seniorlagene våre er i skrivende stund trygt plassert i 3 divisjon.
18års lagene våre i nivå 1 fikk prøve seg i Lerøy mot noen av Norges beste 18års lag,
Guttene røyk ut i første runde, mens jentene gjorde det veldig bra og gikk videre til runde
to der de røyk ut.
Vi har et nivå 1 lag og nivå 2 lag på både G/J16 og 18.
På senior har vi lag i 3og 4 divisjon, vi har også et damelag i 6divisjon.

Denne sesongen har vi hatt Trude Karlsen som keepertrener, hun har brukt mye tid på
hvert enkelt lag og har blitt godt kjent med keeperne våre, hun har er en meget bra ressurs
for klubben vår og det har også gitt gode resultater.

Våre dommere har som alltid gjort en kjempeinnsats for klubben.
Vi har heller ikke i år hatt problemer med å stille nok dommere.

Den største begrensningen for klubben er som vanlig: treningstid i hallen. Nesten alle
våre lag ønsker seg flere treningstimer enn de har, og vi håper at kommunen løser dette
om ikke alt for lenge, det trenger hele idrettsmiljøet i kommunen vår.

Vi må takke våre trenere og oppmenn som gjør en kjempejobb for klubben vår og i
tillegg er meget gode ambassadører for fair play som Hk Trøgstad står for.



Sportslig utvalg takker alle som stiller opp for klubben gjennom hele sesongen. Det
gjelder trenere, oppmenn, dommere, spillere og foreldre/foresatte!

Tusen takk!

Sportslig Utvalg
Lene Gangnes, Ståle Frøshaug, Eva Klethagen og Richard Jorud



















Forslag til valg årsmøtet 2017

Styre:
Leder Tore Berli 1 år
Nestleder Per-Chato Zezanski 2 år
Kasserer Nina Taraldsen 1 år
Sekretær Helle Skrattalsrud 1 år igjen
1. styremedlem (leder økonomigruppa) Hege Dahl Zezanski 1 år
2. styremedlem Joe Richard Muskaug 2 år
Varamedlem: Christine Aannerud 2 år

Sportslig utvalg:
Per-Chato Zezanski (leder) 2 år
Ståle Frøshaug 1 år igjen
Eva Klethagen 1 år igjen
Lene Gangnes 1 år igjen

Kiosk/hallvakt:
Ina Lybæk (vaktlister) 1 år
Tove Mjærum (kiosk) 1 år igjen

Økonomigruppa:
Hege Zezanski (leder) 1 år
Joe-Richard Muskaug 2 år
Liz Damlien 1 år
Anne Frøshaug 1 år igjen

Arrangement:
Rikke Ness Billing (vaktlister) 1 år
Hanne Britt Borud (kasse) 1 år

Dommerkontakt:
Heidi Tøndel 1 år

Revisor:
Elin Hansen Bjørnstad 2 år
Anne Grethe Spjudvik 2 år

Materialforvalter:
Wenche Aaser Torp 1 år

Representanter til idrettstinget:
Leder + eventuelt en som velges av styret.


