
Årsmelding KIL handball 2017/2018. 

Tusen takk til alle spillere, trenere, dommere, foreldre/foresatte og alle andre som har bidratt i 
sesongen 2016/2017 og som bidrar i sesongen 2017/2018 

Lag og trenere denne sesongen: 

Minihåndball Astrid øie Johansen, Signy Tangen, Tilde 
Lauten 

Gi 0/Ji 0 Jane Nordstrand, Pål Remi Kornerud 
J12 Margareth Hammer, Andreas Marø 
G12 Mats øren, Nina Hamre 
J16 Margareth Hammer, Andreas Marø, Siv 

Tove Arnøy 
G16 Kirsti Fjær 
Damer Dma Arnø 
Herrer Kirsti Fjær 

Tillitsvalgte denne sesongen: 

Styret økonomigruppa: Valgkomiteen: 
Leder: Evy-Line Waagø Anita Kjekshus Kjell Ove Skillingsås 
Nestleder: Fredrik Furre Amund Ku! Tone Iren Eide 
Kasserer: Gjertrud Olsen Pål Tangen  
Sekretær: Anette øie Johansen Bente Ramfjord  
Styresmedlem: Margareth 
Hammer  

Hanne Heimsvik 

Vara i: Andreas Marø Hege Bakken  
Vara 2: Tone Storøy Sund  

Iår har økonomigruppa blitt delt i to. En med ansvar for arrangementer i hallen, og en med 
ansvar for dugnader, dopapir salg øl. Dette har fungert godt. 

Aktiviteter: 
Det har vært mye aktivitet både på hjemmebane og bortebane denne sesongen. Det har stort 
sett vært godt med publikum under arrangementene i hallen. Vi ser at det lønner seg å ha flere 
kamper på samme dag, da det blir solgt mye fra kiosken. Dame- og herrekampene trekker 
særlig mye folk. 

Både J14 og J16 deltok på Møbelringen cup i Sandnessjøen i slutten av vårsesongen. G14 og 
Gi 6 deltok på Cup i Trondheim. 

Det ble holdt felles avslutning i Nærøyhallen for alle spillerne. Salg av enkel mat og drikke. 
Det ble i år ikke spilt kamper mellom lagene i år, kun premieutdeling. Dette fungerte også 
greit. 

Opplæring og rektrutering: 



I høst var det 6 stk som deltok på barnekamplederkurs. De samme seks deltok også på 
dommer i -kurs. Dette er veldig bra, siden vi har manglet noen dommere i en periode. 

Det har i år ikke vært noen lag for J1O, G14 og J14, pga for få spillere. Dette er veldig synd og 
noe styret børe jobbe med i kommende sesong. 

Det har ikke vært målvaktstrening år. Dette er det flere lag som savner og noe som vi må 
forsøke å få på plass til neste sesong. 

Nærøyhallen: 
Sammarbeidet i med kommunen har fungert godt. Det har nå kommet tråløst internett i hallen 
da alle kamprapporter nå skal fører LIVE på Ipad. Vi har hatt noen startvansker med dette, 
men føler nå at vi har kommet godt igang. Det har blitt uttført en tilstandsrapport på 
Nærøyhallen, som ikke var positiv. Den viste at hallen hadde en kostnad på 24,5mill. 

Formidling av informasjon: 
Vi har vært dårlige på å formidle informasjon på Kolvereidil.no. Dette skal vi forbedre. Dame 
og herrelaget har vært flinke til å reklamere for sine kamper, og herrelaget har også promotert 
for andre kamper i hallen den helga de har kamp. 

Økonomi: 
Viser til regnskapet. 

Buss/skyss og reiselengde: 
Grensa for å få innvilget buss er også i år 20m1I. Mange lag reiser langt for å spille kamper, 
noe mange synes er problematisk. 
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