
Årsmelding Nærbø IL, håndball 2020 

Sportslig utvalg har bestått av følgende: 

Trond Knutsen 

Magne Mæland 

Hilde S Helland til juni 

Livar Enåsen til juni 

Solveig Flåten 

Siri U Vigre til juni 

Glenn Eriksen 

Jorunn O Salte fra juni 

Harald Kvia fra juni 

Hilde Høiland fra august 

Jan Tore Bredesen fra juni 

 

Sportslig utvalg har hatt 10 møter og behandlet 44 saker. I tillegg er det brukt mye tid på en ny 

sportsplan for håndballen, denne var klar i oktober. 

2020 har vært preget av Covid-19 men av de viktigste sakene til sportslig utvalg har vært å sikre nok 

trenere, påmelding serier, turneringer, lage ny sportsplan og følge opp protokoller ifbm. Covid-19 og 

strenge smittevernregler. Inntektsbringende tiltak som håndballskuler, basar som dette året ble 

gjennomført som livesending på facebook, toalettpapirsalg, salg av enjoykort og fyrverkeri. I tillegg 

har vi hatt dugnad i kiosk som i år har vært veldig begrenset grunnet lang periode med stengt hall. 

Vi har måttet avlyse den planlagde festen for frivillige i håndballen. 

Sportslig. 

Våre lag gjør det godt lokalt, regionalt og nasjonalt. Men vi har grunnet pandemien ikke hatt økning 

på aktive spillere. Noe av grunnen er at vi ikke har hatt kamptilbud for senior bredde. Vi hadde ca 

700 aktive spillere før aktivitetene stengte ned i mars. 

Herrelaget har for første gang spilt seg til cupfinale i NM senior, en finale de tapte for Elverum. 

Jesper Kverme, Even Penne, Lars Eirik Larsen, Peder Hennestad Skjevrak, Mads Helgesen, Elias 

Bodsberg, Vetle Runde Eriksen, Marius Olseth, Sander Bore, Lars Thomas Line, Torger Edland, Jesper 

Edland, Alvar Haugseng, Herman Langeland Knudsen, Tord Lea Knutsen, Live Krag,  Sindre Heldal og 

Andreas Haugseng har deltatt på samlinger med yngre landslag samt rekruttlandslag. 

Vi har denne sesongen klubbsamarbeid med Sandnes HK på herresiden og Bryne HK på dame. 

 

Trond Knutsen representerer Nærbø som styreleder i Norsk Topphåndball. 



Magne Mæland (leder) og Henrik Lode (medlem) representerer Nærbø i Norges Håndballforbund 

Region SørVest sin kontrollkomite 

Håndballen har ca 15 aktive dommere, Anne Kathrine Edland gjør en god jobb med å rekruttere nye 

dommere. Rekrutteringsarbeidet har vært litt mer utfordrende i 2020 av naturlige årsaker. Vi har ca 

20 klubbdommere i tillegg til de aktive. 

Økonomi. 

Håndballgruppa er godt fornøyd med det økonomiske resultatet i 2020, her viser vi til rapport fra 

hovedstyret.  

 

Oppsummert. 

2020 har vært ett utfordrende år grunnet Covid-19, men vi er utrolig takknemlig for alle våre frivillige 

som har gjort det som står i deres makt for å opprettholde aktivitetsnivået til tross for alle 

begrensinger. 


