Årsmelding 2021 fra ungdomsstyret
BHKs ungdomsstyre har bestått av:
•
•
•
•
•
•

Styreleder: Kjetil Vik
Nestleder: Helge Høgsæt
Kasserer: Trine Blokhus Amundsen
Styremedlem: Torbjørn Trane Jensen
Styremedlem: Linda Gade Thronæs, leder FU
Styremedlem: Liv Randi Flatøy

Ungdomsstyret har hatt 4 styremøter i 2021.

Medlemmer/Treningsgrupper
Ungdomsavdelingen har 10 treningsgrupper i aktivitet, 14 lag påmeldt i seriespill regionalt, 2
treningsgrupper i håndballskolen og 1 treningsgruppe for Tilrettelagt håndball. I tillegg har vi
rekrutteringsprosjektet «Velkommen til Håndballen» sammen med IK Junkeren, Grønnåsen IL og
Innstranda IL.
BHK-U har ved utgangen av 2021 219 medlemmer, 127 ungdommer registrert i seriespillende lag,
hvorav 53 jenter og 74 gutter. I TH-laget er det 16 spillere mens håndballskolen og VTH består av ca
80 barn.

Seriespill
Sesongen 2020/2021 skulle det vært avholdt Regionsmesterskap i Tromsø (april 2020). Pga Covid-19
ble dette avlyst. Det samme var tilfelle for de fleste serier (Regionalt/Nasjonalt) BHK-lagene deltok i –
avvikling av seriekamper stoppet helt opp i januar 2021. På dette tidspunkt hadde BHK-U lag i de
fleste regionale serier. Nasjonale serier (Lerøy-/Bringserien) ble avlyst for sesongen 2020/2021.
Seriespill Regionalt startet opp igjen høsten 2021. Påmelding denne sesongen var lavere enn forrige
sesong, og vårt eldste guttelag (G20) måtte delta i TrønderEnergi-serien (med samtlige kamper på
bortebane i Trondheim) for å få et tilfredsstillende kamptilbud. Kampavvikling har vært utfordrende
– flere kommuner har hatt restriksjoner knyttet til reise til/fra kommunene, stengte haller og direkte
kampforbud pga lokale smittevernregler.
Vi hadde også lag påmeldt til Nasjonale serier til 2021/2022-sesongen. G16 kvalifiserte seg for spill i
Bringserien og har spilt 3 serierunder i denne serien, Kvalik og første runde ble spilt i Bodø Spektrum.

Spillerutvikling Regionalt/lokalt
Spillerutvikling i regional regi har vært et vanskelig tema også dette året. Alle regionale
spillerutviklingstiltak ble avlyst med virkning fra 12.03.2020. Noen tiltak ble tatt opp igjen høsten
2021, men fremdeles er aktiviteten sporadisk. Oppfølging av spillere nord for Saltfjellet er fremdeles
vanskelig, dog har det vært en bedring siden forrige sesong. Men det er ingen tvil om at utviklingen

går sakte – spillerutvikling i regi av Region Nord har stort fokus og suverent best tilbud rundt
Trondheimsområdet.
Administrative oppgaver
Ungdomsavdelingen har gode rutiner mht oppdatering av medlemslister, en viktig jobb for til enhver
tid ha kontroll på medlemmene/gruppene våre. Likeså rutiner og oppfølging av betaling av
kontingent og treningsavgift. Dette gir resultater. De fleste medlemmene i ungdomsavdelingen og
håndballskolen har betalt for inneværende sesong, men dette er dessverre et tidkrevende arbeid. I
forbindelse med omlegging til nytt datasystem i NIF og NHF har det vært mye ekstra arbeid for styret
i U-avdelingen også dette året.
Terminlistearbeid tar også uforholdsmessig mye tid. Sesongen 2021-2022 var i starten minst like
krevende som tidligere sesonger. I og med at tilgang til haller i Bodø er begrenset er det et stort
puslespill å få satt terminlister som gjør at bl a tilreisende lag kan spille kamper i Salten uten å reise
til/fra Salten mange ganger pr sesong. I tillegg er mangel på dommere et tiltagende problem –
spesielt i eldre aldersklasser. Diverse sentrale/kommunale Covid19-restriksjoner gjorde ikke arbeidet
enklere, og avslutning av denne sesongen blir hektisk for mange lag.
Økonomi
Økonomisk ble 2021 et positivt år. De mest uforutsigbare kostnadene er knyttet til reiser og er den
største utgiftsposten. I og med at regnskap føres pr kalenderår (og ikke pr sesong) vil terminlistene
ha stor innvirkning på årsregnskapet. 2021 er gjort opp med et markert overskudd for BHK-U. I
hovedsak skyldes dette redusert reiseaktivitet både våren og høsten 2021. En del av våre tapte
inntekter på arrangementer ble kompensert via diverse tiltaksordninger for frivilligheten.
Kontingent/Treningsavgift og dugnadsarbeid vil i 2022 utgjøre hoveddelen av inntektene.
Dugnader
Driften av Ungdomsavdelingen er dugnadsbasert. Det er gjennom dugnad arbeidsoppgavene løses
(trenerinnsats, gjennomføring av kamper …) i tillegg til at fellesdugnadene gir inntekter til drift av
ungdomsavdelingen. Ut over fellesdugnadene har de enkelte lag egen dugnad styrt av
foreldrekontaktene. Viktige dugnadsbidrag kommer nå hovedsakelig fra:
•

BHK-lotteriet

•

Kantinedrift ungdomsarrangement og seniorkamper

•

Salg av dopapir (evt andre varer som kan gi god fortjeneste)

BHK-U vurderer kontinuerlig dugnader som kan gi inntekter til klubben og lagene.
Holdningsarbeid og verdier
Fokus på hvordan vi opptrer på håndballarenaen, både som spillere, dommere, lagledere, publikum
og arrangører er viktig i vårt holdningsskapende arbeid. Alle spillere, trenere og ledere som opptrer
på vegne av BHK, hjemme eller borte, skal følge våre prinsipper og verdier – fokus på ”Fair Play”
opprettholdes.
Trenere
Klubben har gode trenere på alle nivå. Alle lag har voksne trenere og det er stort sett to eller flere
trenere i hver treningsgruppe. Rekruttering av trenere er et stadig pågående arbeid.

Politiattest for trenere ble innført etter pålegg fra Norges Idrettsforbund i 2009. Arbeidet med
oppdatering av politiattester pågår kontinuerlig.
Dommere
Klubben har denne sesongen relativt få aktive dommere. Flere deltok på dommerkurs i regi av Region
Nord i 2021. En stabil dommerstamme er viktig for å få avviklet kampene, utfordringen er å få
dommere til å fortsette som dommere slik at de kan dømme kamper i klassene 16 år og eldre.
Oppfølging av dommere vil ha høyt fokus kommende sesong.
Rekruttering
Ungdomsavdelingen fortsetter arbeidet med rekruttering av gutter til klubben og håndballen
generelt da vi ser at det er få guttelag uansett aldersgruppe. Fra høst/vinter 2017-2018 ser det ut
som om tendensen er i ferd med å bedre seg, flere klubber i Salten merker økt rekruttering av
guttespillere. Utfordringen er å sørge for at spillerne fortsetter med håndball ut over et par sesonger.
Høsten 2017 startet BHK i samarbeid med IK Junkeren HU-lag (Håndball for utviklingshemmede) med
treninger en gang i uken. Dette tilbudet fikk meget god mottakelse og i dag har vi en flott gruppe i
«BHK Superteam» under omsorgsfull ledelse av Ørjan Lund – her har vi en gruppe utøvere som
utviser stor treningsvilje og håndballglede.
Treningsgrupper i håndballskolen har faste treninger en gang pr uke. Vi har lag både for jenter og
gutter født fra 2013/ 2014. Antall spillere på hvert lag varierer en del Vi merker også et jevnt tilsig av
nye spillere gjennom hele året. I tillegg startet BHK et rekrutteringsarbeid kalt «Velkommen til
Håndballen» høsten 2020.
Håndballklubbene i Salten arrangerer ”minihåndballturneringer” som går på rundgang mellom
lagene. I sesongen 2019-2020 fikk Tverlandet og Rognan arrangert turneringer for de minste før
Covid-19 stengte landet. BHK arrangerte første minihåndballturnering (post-Covid) i oktober 2021.
Til tross for turneringsaktivitet ser vi at håndballklubbene sliter med rekruttering. BHK har et jevnt
tilsig av spillere, men det er dessverre noe tynt med lag i distriktet. Vi har fremdeles en viktig jobb å
gjøre i tiden framover for å få opp håndballinteressen i Salten. Til dette jobber vi mot et Saltensamarbeid. Vi er så vidt i gang, men ”Sone Salten” må jobbe aktivt med rekruttering. Gledelig at
Valnesfjord, Finneid, Ørnes, Grønnåsen, Hunstad og Innstrandens rekrutterer spillere og deltar i
turnering. Signaler fra flere klubber tyder på at bevisstheten rundt rekruttering av yngre spillere har
økt, spesielt hyggelig at flere klubber nå har rekruttering av guttespillere.
Foreldreutvalg - aktivitet 2021
Foreldreutvalget har hatt 2 møter i 2021. Alle lagene i ungdomsavdelingen er representert i
foreldreutvalget.
Foreldreutvalget er et forum for diskusjon av saker/tema mellom ungdomsstyre og
spillergruppene/foreldregruppene. Det er viktig at foreldrene engasjerer seg slik at
Ungdomsavdelingen drives i tråd med ønskene fra spillere og foreldre.
Linda Gade Thronæs har vært bindeledd mellom Foreldreutvalget og u-styret.

Arrangement

Kantinedrift av herrelagets hjemmekamper er fordelt på alle lagene våre. I snitt har hvert lag 3-4
kamper i løpet av sesongen.
Ungdomsavdelingens kamper har tidligere vært fordelt på flere større arrangementer i Bodø
Spektrum. Disse arrangementene stoppet 12 mars 2020. Høsten 2021 ble kamper tatt opp igjen, men
diverse restriksjoner har medført at vi måtte arrangere færre kamper pr dag – med tørre spredning
av kamper og færre spillere/publikum i hallen. Dette har medført økte kostnader og lavere inntekter
– noe av dette kan vi muligens får kompensert via støtteordninger.
Lotteri
BHK-lotteriet er et egenstyrt lotteri hvor inntektene i sin helhet går til ungdomsavdelingen. De
respektive lag skaffer premier og alle spillere i U-avd deltar i loddsalget. Årets BHK lotteri ble
gjennomført i mars/april 2021.
Sonearbeid og Regionsarbeid
Håndballforum 2021 ble arrangert i Tromsø i september 2021. BHK deltok med 3 medlemmer fra Ustyret. BHK har deltatt på alle Sonemøter i Sone Salten og en del regional møteaktivitet – det aller
meste av disse møtene har vært arrangert digitalt.
Under Regionstinget i mai 2016 ble det bestemt at Region Nord og Region Midt skulle slås sammen til
en stor region NHF Region Nord. Regionene ble offisielt slått sammen fra 01.01.2017 (økonomisk).
Sportslig gjelder sammenslåingen fra sesongstart 2017/2018. Sammenslåingen er utfordrende både
for administrasjonen i Region Nord samt klubbene i Nord-Norge. Viljen for å få dette til å fungere er
imidlertid god, vi har godt håp om at den sammenslåtte regionen vil kunne gi håndballspillere i Nord
gode muligheter for sportslig utvikling fremover.

Kjetil Vik
Leder
BHK Ungdomsstyre

