Årsmelding Håndballgruppa

Rekruttering og Frafall

2016

Kvinner
Menn
Sum

6 - 12 år
110
105
215

13 - 19 år
89
46
135

2017

Kvinner
Menn
Sum

112
79
191

-24

Endring 2016 - 2017:

20 - 25 år
4
6
10

26 -> år
10
9
19

Total
213
166
379

83
42
125

2
4
6

10
9
19

207
134
341

-10

-4

0

-38

Det er et jevnt tilsig av nye spillere også opp i aldersgruppene, men også en god del frafall. Veldig mange av spillerne spiller både
håndball og fotball, og en del av frafallet kan begrunnes i økt treningsmengde i fotball og problemer med å kombinere begge deler.
Det har i de siste årene vært stor vilje blant trenere fra begge hold for å legge til rette for begge deler, men enkelte velger å
prioritere kun en idrett når de begynner på ungdomskolen. Vi ser en antydning til at frafall til fotball fra håndball er størst blant
guttene, mens det blant jentene ofte er omvendt.
Vi burde være mer obs på frafall knyttet til økonomi. Men denne gruppen kan være vanskeligere å oppdage. Dette er en utfordring
som vi må jobbe med fremover.

Påmeldte lag sesongen 2016-17
Det er påmeldte lag på de fleste alderstrinn og nivå. Følgende lag er påmeldt i inneværende sesong:
• Menn sr
2 divisjon
• Kvinner sr
3 divisjon
• Gutter 18
Breddeserie
• Gutter 16
A-serie
• Jenter 16
A-serie
• Gutter 15
Breddeserie
• Jenter 15
Breddeserie
• Jenter 14-1
A-serie
• Jenter 14-2
Bredde
• Jenter 13-1
A-serie
• Jenter 13-2
Bredde
• Gutter 12-1
Øvet
• Gutter 12-2
Bredde
• Jenter 12-1
Øvet
• Jenter 12-2
Bredde
• Jenter 11-1
Øvet
• Jenter 11-2
Bredde
• Gutter 10-1
• Gutter 10-2
• Jenter 10-1
• Jenter 10-2
• Gutter 9-1
• Gutter 9-2
• Jenter 9-1
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•
•
•
•

Jenter 9-2
Gutter 08
Jenter 08
Mini 6-7 år

-

Samarbeid med andre klubber
Det har vært et utstrakt samarbeid med andre klubber i region, dette for å gi et bredes mulig tilbud til spillere ungdom og senior
nivå.
Dette samarbeidet fordeler seg partnerklubb og sammensatte lag:
Jenter 15 – Sammensatt lag med Hundvåg for spill i Regionserien.
Gutter 15 – Eksklusiv avtale med Viking for utlån av en spiller.
Jenter 16 – Sammensatt lag med Mil for spill i breddeserien.
Gutter 16 – Sammensatt lag med Sola for spill i breddeserien.
Jenter 18 – Partner klubb samarbeid med Sola for spill i den landsdekkende Lerøy serien samt Grundig Ligaen.
Damer – Sammensatt lag med Mil
Herrer – Sammensatt lag med Mil
Erfaringer fra det ulike samarbeidet varier noe, men trekker i positiv retning og bør bygges videre eller utvides. Spesielt er det viktig
å trekke frem samarbeidet med Mil som viktig for å utvikle håndballen i Ryfylke. Når det gjelder det sportslige er vel samarbeidet
med Sola det mest suksessrike.

Sonesamlinger/bylag/regionslag/
To spillere var med på bylaget, Ingrid Haukali og Emma Walaunet. De var med på Bylaget Stavanger som vant turneringen 2016,
turneringen ble spilt i Trondheim. Rikke Reianes, Amalie Larsen, Lisa Hovland, Ida Finnebråten og Martha Barka har deltatt på
sonesamlinger for jenter født 1999. Rikke og Martha har i tillegg deltatt på samlinger for Regionslag og regionale landslagssamlinger
tillegg har spillere fra 13 år og oppover deltatt på sonesamlinger.

Klubbskifte
Det har vært en del klubbskifter blant spillerene:
• Kaia Melberg til Hundvåg
• Emma Walaunet til Hundvåg
• Fanny Vervik til Sola
• Ine Melberg til KSI
• Lisa Hovland til Hinna
• Nora Gravdal Ulriksen fra Sola
• Ine Pedersen fra Sola
• Tiril Holst fra Sola
• Mats Jansen fra Sola
• Stian Beyer Olsen fra Mil

Turneringer
Umbro cup: årets høydepunkt for mange. Lag fra 10år-16 år deltar. 10-11 åringer spiller uten sluttspill, fra 12år spilles det med
sluttspill. Dette er en turnering som er felles for alle. Dette er en sosial turnering som de fleste Staal lagene prioriterer. Veldig mange
foreldre er også med her.
J15 vant finalen i A-sluttspillet i 2015.
Håndballgruppa betaler cupavgift for inntil to turneringer i året. Etter dette må lagene dekke cupavgift selv.
Utover Umbro, er det flere lag som har deltatt på Dyreparken cup, Petter Wessel, Sandnes Sparebank cup og Kåsen
Romjulsturnering. Staal Jørpeland Håndball viser igjen i de fleste av disse turneringene med gode resultater i sluttspillet.

Trenerkurs/opplæring
Det var forsøkt arrangert trener 1 kurs tidlig i sesong, men dette ble kansellert p.g.a. manglende interesse.
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Fra april ble det engasjert en trener utvikler. Han er Polsk og har utdannelse som trener innen håndball samt fysisk trening. Fra
Høsten 2016 har han hatt to kvelder i hallen der trenere har fått gode innspill på øvelser og utvikling av håndballspillet.
Trenerutvikler har ambulert rundt på alle lag og nivåer for å nå og bistå alle trenere. På nyåret 2017 har han meldt en del frafall og
videre engasjement er usikkert. Dette er en veldig bra modell og andre muligheter bør undersøkes.

Dommere
Klubben har i dag 16 dommere som dømmer på ulike nivå fra aktivitet serie til seniorspill. Det bør legges vekt på å rekruttere flere
dommere.

Diverse fra håndballgruppa:
Trening/Styrkerom
Det er avsatt et eget rom i Strandahallen for styrketrening. Rommet er tatt i bruk, men det utestår noe innredning samt innkjøp og
montasje av noe utstyr. Det er av største interesse å få dette mest mulig komplett slik at en kan få utvide tilbudet til spillere på alle
aldre og nivå.
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Vedlegg
01 - Årsrapport - Mini - 2016-17
02 - Årsrapport - Gutter 8 - 2016-17
04 - Årsrapport - Gutter 9 - 2016-17
06 - Årsrapport - Gutter 10 - 2016-17
11 - Årsrapport - Jenter 12 - 2016-17
13 - Årsrapport - Jenter 13 - 2016-17
14 - Årsrapport - Gutter 14 - 2016-17
15 - Årsrapport - Jenter 14 - 2016-17
17 - Årsrapport - Jenter 15 - 2016-17
18 - Årsrapport - Gutter 16 - 2016-17
19 - Årsrapport - Jenter 16 - 2016-17
22 - Årsrapport - Herrer - 2016-17
23 - Årsrapport - Damer - 2016-17 - rev a
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