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Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Leif Steinar Simonsen 

Nestleder: Nina L Gabrielsen 

Dommer kontakt: Kenneth Simonsen 

Sekretær:  

Styremedlem(mer) Morten Refsnes 

Cecilie B Boyer 

Varamedlemmer: 

 

Andre:  

Daglig Leder Helge Nesheim har deltatt på de fleste gruppemøtene 

Trener koordinator Bjørn Malmo har deltatt på de fleste gruppemøtene 
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Gruppens arbeid 
Styremøter/møter 
Det er avholdt 5 styremøter hvor ca 10 saker er behandlet. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Store deler av styre arbeidet har i år gått med på å planlegge og legge til rette for diverse 

utfordringer med tanke på Corona situasjonen. 

Vi har i 2020 fått på plass trener koordinator og brukt noe tid på det, har også sett på 

muligheter for en treningsapp for og forenkle jobben for trenere, men valgte og ikke gå 

for denne da vi føler at trener koordinator kan gjøre denne jobben bedre.  

Styret og trenere har deltatt på de obligatoriske møtene igjennom 2020, de fleste av disse 

på teams. 

Dommere har også vært diskutert en del på styremøtene da vi sliter med rekruteringen 

her. 

 

Budsjett har vært vanskelig i 2020 da ingenting ble normalt, gruppen er vel bra i pluss, men 

tallene er ikke representative for en normal sesong. 

 

Aktivitet 
Der har vært god aktivitet blant håndball lagene når det har vært åpent for kamper og 

treninger. Det ble jo en brå slutt på sesongen i Mars 2020 og det gjensto da en del kamper 

for de fleste lag. FLIK holder et bra nivå i alle aldersgrupper når det gjelder håndball, vi har 

mange jevne lag opp til 14 årsalderen da vi begynner å spille litt mer med A og B nivå, etter 

hva trenere og spillere ønsker. 

Det er lag og tilbud til alle aldersgrupper, men vi sliter med og holde rene årsklasser i 

guttelagene, her må vi mikse 2-3 årskull for og klare og stille lag. 

Vi sliter også med dommere rekrutering i håndballen, det er et håp at vi i løpet av 2021 kan 

finne en person som kan hjelpe dommer kontakten med og få gang på rekruteringen av 

dommere. De fleste dommere faller fra i 15-16 årsaldere, så det er en stor utfordring 

Treninger 
Gruppen når de målsetninger vi har satt oss, men det har vært vanskelig for trenere og få 

den treningen de ønsker på spillere pga mange nedstengninger og avbrudd i treninger. 

For alle over 20 år har det vært veldig begrenset med treninger, og det er en frykt for at vi 

kan miste litt spillere blant voksne. 

 

Andre forhold 
Corona har som nevnt vært en stor utfordring, den korte stunden vi hadde kamper så 

fungerte det i år meget bra med dugnaden, og det var lite klager fra foresatt på oppsatte 

dugnader. 

 Sluttord 

Vi håper at 21/22 sesongen kan bli mer «normal» og at vi kan få gang på voksenidretten 

igjen. 
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Sign: Leif S Simonsen 


