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1. Innledning
Rælingen håndballklubb har i dag 494 aktive medlemmer. Det er mye aktivitet i
klubben og vi ser særlig at det er god rekruttering av de yngste spillerne.
Det er imidlertid stadig mer krevende å drive et stort idrettslag kun basert på frivillig
innsats fra ildsjeler og foreldre. Medlemmenes krav til kvalitet på tilbudet og generelle
krav til profesjonalitet i driften av klubben øker. Kommunens haller er lite tilpasset
rammene rundt vår aktivitet, noe som krever mye av de som frivillig arbeider i styre og
utvalg. Fra 2019 har RHK hatt en daglig leder i deltidsstilling i 40%. Denne stillingen
ble i desember 2021 økt til 80% stilling, hvorav Ravens betaler for 20% av stillingen.
Styret ser at det er nødvendig å ha en aktiv og tilstedeværende daglig leder da arbeidet
med klubben er omfattende og krevende for de frivillige.
Rælingen håndballklubb eier andeler i Marikollen klubbhus sammen med andre
klubber i kommunen. Der leier vi et rom som benyttes av daglig leder til kontor og til
lagringsplass for klubbens utstyr. RHK er avhengig av denne tilgangen da vi ikke har
andre kontorløsninger for daglig leder. Vi er svært fornøyd med samarbeidet vi har
med de øvrige idrettene i Rælingen og ser at tilstedeværelse på klubbhuset sikrer god
kunnskapsutveksling og et godt arbeidsmiljø.
Sesongen 2021-2022 har vært nok en vanskelig sesong, både for oss og resten av
samfunnet. På lik linje med alle andre, har pandemien har påvirket oss sterkt. Det var
et fåtall kamper som ble avviklet før vår region ble nedstengt den største delen av hele
våren. Muligheten for trening ble både sterkt redusert og avlyst, noe som krevde at
våre trenere var kreative når det gjaldt alternative treningsformer.
Ved sesongstart i september 2022 hadde vi håp om å være tilbake til normale
tilstander, men også høsten var preget av høye krav til smittevern, reduserte treninger
og perioder med kamppauser. For RHK sin del ble oppstarten i tillegg preget av at vi
mistet tilgang til Sandbekkhallen da kommunen brukte hallen som vaksinasjonsarena.
Vi arbeidet aktivt overfor kommunen for å få tilgang til hallen så raskt som mulig, men
vi mistet i realiteten en treningsflate i perioden fra april til oktober 2021. Dette til tross
for at overordnede myndigheter anbefalte at de yngste barna skulle prioriteres mtp
trening.
Manglende kampmuligheter, færre sosiale aktiviteter for lagene og fravær av
cupdeltakelse har vært en medvirkende årsak til at enkelte lag har mistet flere av sine
spillere.
Årsmøtet i 2021 vedtok å skille ut damelaget i Eliteserien til egen klubb med
tilhørighet til Lillestrøm kommune. Dette på grunn av manglende godkjent kamparena
for elitenivå i Rælingen
Mye arbeid og innsats ble derfor nedlagt våren 2021 i å gjøre fisjonen så ryddig som
mulig. Rælingen Håndballklubb inngikk en partneravtale med den nye klubben
Romerike Topphåndballklubb (Romerike Ravens) og en avtale som omfattet de

økonomiske sidene ved utskillelsen. Det ble lagt ekstra vekt på å sikre et godt
samspill mellom de to klubbene, særlig mht båndene mellom Romerike Ravens og
RHKs Rekrutt Elite-lag. Vårt inntrykk er at våre yngre spillere har satt pris på å være
en aktiv supportergjeng for Romerike Ravens. RHK har også et godt samarbeid med
vår partnerklubb på herre/guttesiden Lillestrøm Topphåndballklubb, og har egen
representant i klubbens styre.
Håndballen er fortsatt en av de største idrettene blant jenter i Rælingen kommune og vi
ønsker å bidra til at denne trenden fortsetter. Vi ser imidlertid at rekrutteringen på
guttesiden kunne vært bedre og ønsker å legge inn en ekstra innsats inn her. Klubben
har tradisjonelt hatt et godt sportslig tilbud med egne akademier, keeperskole og
håndballskoler. RHK avholdt håndballskole både i vinterferie, sommerferie og
høstferie for de yngste aldersgruppene (opp til 13 år). Dette er et populært tilbud, og
viktig for både klubbtilhørighet og rekruttering. Romerike Ravens tilbyr også
akademier, slik at vi nå gjør en arbeidsdeling hvor RHK forsøker å dekke de
alderstrinn som Romerike Ravens ikke dekker mht keeperutvikling og håndballskoler.
Rælingen kommune har en stor utbyggingstakt og tilflyttingen vil trolig ikke flate ut
de kommende årene. I henhold til tall fra Norges Håndballforbund har kommunen stor
underdekning når det gjelder hallkapasitet og de to nåværende hallene dekker på langt
nær de behovene RHK har. Flere av våre yngre lag har mange spillere og må i dag
trene i mindre gymsaler på skolene. Det gir dårlige rammer for gode
håndballtreninger.. Dette er en situasjon vi håper vil bedre seg når nye Fjerdingby
skole åpner med fullverdig hallflate til høsten. Det er viktig at RHK har de nødvendige
ressursene for å kunne ta imot og tilpasse oss de stadige økende barnekullene, både
mht hallkapasitet, menneskelige ressurser og økonomi. Det er fortsatt viktig å
videreføre arbeidet med å påvirke politikerne til å planlegge ytterligere bygging
av fullverdige hallflater både med tanke på gode treningsfasiliteter til de yngre og for
eventuelle fremtidig spill i 1. divisjon evt elite.

2. Styret
Styret har i 2021 avholdt 14 ordinære styremøter og har bestått av følgende medlemmer:
Leder

Kathrine Raadim

Nestleder

Lise N. Mills

Kasserer

Joy Fresendi

Sekretær

Svein Strand

Styremedlem Kaare Kongsfjell (sportslig leder)
Styremedlem Kristin Kongsfjell
Styremedlem Frank Borghagen (materialforvalter/regions-/dommeransv.)
Varamedlem Karsten Müller
Varamedlem Susanne Hagen
Varamedlem Vibeke Bekkebråten (ansvarlig for kontakt med LTH)

3. Sportslige aktiviteter
3.1 Påmeldte lag i serien
Lag

2021/22

2020/21

HS 6-7 år

Loppetassen J06/B06

Loppetassen J07/B07

G2012-13

2 lag i Kortbaneserie G09, og Minirunder
G09 og G08

Minirunder G08

G2011

2 lag i Kortbaneserie G10, nivå 2

1 lag i Kortbaneserie G09

G2010

1 lag i Regionserie G11, nivå 2

1 lag i Regionserien G10, nivå 2

G2009

1 lag i Regionserie G12, nivå 2

2 lag i Regionsserien G11, nivå 2 og
3

G2008

Oppløst

1 lag i Regionsserien G12, nivå 2

G2005/06

Bring/Junior (LTH)

Regionserie G15, nivå 2 og
Regionscupen

HA senior

3.divisjon, NM

3.divisjon, NM, Regionscupen

J/G2014

Loppetassen J07/B07

J2013

Minirunder J08

Loppetassen J07

J2012

4 lag i Kortbaneserie J09

Minirunder J08

J2011

2 lag i Kortbaneserie J10, nivå 2 og 3

2 lag i Kortbaneserie J09 og
Minirunde J09

J2010

3 lag i Regionserien J11, nivå 1 og 2

3 lag i Kortbaneserie J10, nivå 2

J2009

2 lag i Regionserien J12, nivå 2

2 lag i Regionserien J11, nivå 2

J2008

2 lag i Regionserien J13, nivå 1 og 2, og 2
lag i Temaserien J13, nivå 1 og 2, og 2 lag i
Regionscupen

3 lag i Regionserien J12, nivå 1, 2
og 3, 2 lag i Temaserien J12, nivå 1
og 2.

J2007

1 lag i Regionserien J14, nivå 2 og 1 lag i
Temaserien J14, nivå 2

1 lag i Regionserien J13, nivå 2 og
Temaserien J13, nivå 2

J2006

2 lag i Regionsserien J15, nivå 1 og 2 samarbeid med Skjetten, og Regionscupen

Regionserien J15 i samarbeid med
Skjetten

J2005

1 lag i Regionsserien J16, nivå 2 og
Regionscupen

1 lag i Regionserien J16, nivå 2

Junior/J20

1 lag i Juniorserien J20, nivå 2 og
Regionscupen Junior

Et lag i Regionserie Juniorserien,
nivå 2

Rekrutt elite 2.divisjon, Lerøyserien J18 og Juniorserien
J20, nivå 1

2. divisjon og Lerøyserien J18

DA senior

Rema 1000 ligaen, NM og NM
junior, 6.divisjon

6.divisjon

3.2 Sportslige resultater fra offisielle serier
Rælingen sitt elitelag fikk ikke fullført sesongen. Serien ble avsluttet før ferdigspilt.
Medaljeplassene ble avgjort etter gjennomsnittsberegning. Ingen lag rykket ned, og
1.plass i 1.divisjon rykket opp. Det gjorde at laget holdt seg i divisjonen, og det
utskilte laget Romerike Topphåndballklubb (Romerike Ravens), kunne fortsette sin
elitesatsing. Siste del av sesongen 20-21, bestod av strenge smittevernregler.
Vårt rekruttlag, spesielt 2.divisjon damer og 3.divisjon herrer har fortsatt lidd i 2021.
Det var lenge ikke lov med innendørstrening for de over 20 år, eller man måtte trene
med 1m avstand. Dette har gjort at motivasjonen til spillerne har gått i en berg og
dalbane, og det har gått hardt utover kontinuitet og utvikling. Det har blitt minimalt
med kamptrening, både siste del av sesongen 20-21, og første halvdel av sesongen 2122.
Det var minimalt med kamper som gikk før sommeren. Det åpnet for noe
kampaktivitet pr februar 2021 internt i kommuner, men sesongen ble ikke
gjennomført. Oppstarten på ny sesong etter sommeren ble også høyst uforutsigbar.
Dette har ført til perioder med varierte mengder med trening, mange omberammede
kamper og lite muligheter til sosial aktivitet blant lagene.
Restriksjonene førte til færre tilskuere på tribunene og behov for en del
omberamminger, men de fleste kampene ble spilt så langt i sesongen 21/22.

3.3 Cup deltagelse
RHK har deltatt på noen få cuper gjennom sesongen. Mesteparten av cupene på
vårparten ble avlyst. Rett etter sommeren var det flere arrangører som gjennomførte
cup og lag fra RHK grep sjansen. Pandemien satte enda en gang en stopper for større
arrangement etter høstferien og også vi var nødt til å avlyse Julecupen vår enda en
gang. I 2022 er situasjonen rundt pandemien tilnærmet tilbake til normalen. Vi
arrangerte mini-runden og er blant annet klar for deltagelse med hele klubben på
Storhamar-cup i Mai.

3.4 Sportslige arrangement
Arrangement seriekamper
På grunn av pandemien har det vært en rekke omberamminger av kamper, noe som har
medført stor arbeidsbelastning for arrangementsansvarlig. Videre er rammene rundt
dugnadsavvikling svært krevende, noe som gjør at klubbens dugnadsansvarlige i
fremtiden må mer på banen for å sikre god oppfølging og gode rutiner. Mange av
rutinene rundt dugnadene er forenklet, noe vi håper vil få utslag i neste sesong.

Julecup
På grunn av pandemi situasjonen ble det ikke arrangert julecup i 2021. Vi håper å
kunne ta opp Julecupen igjen i 2022.

Håndballskolene
Håndballskolene til RHK har vært populære. I 2021 hadde vi som vanlig
håndballskole i vinterferien og høstferien. I tillegg hadde vi en uke med sommerskole i
samarbeid med kommunen. Vi har hatt mellom 40 og 60 påmeldte, litt avhengig av
restriksjoner. Spillere fra Ravens og RHK rekrutt har vært instruktører, og det
sportslige og sosiale utbyttet til de unge spillerne har vært fantastisk.

3.5 Treningssituasjonen
Vi har heller ikke i 2021 fått tildelt mer halltid fra kommunen og Idrettsrådet enn
tidligere år. Med fortsatt stor deltagelse på håndballskolene 6-7år, gir dette oss
utfordringer blant de yngste lagene. Hallkapasiteten er langt fra tilfredsstillende, og
vedtaket om bygging av ny Fjerdingby skole med tilsvarende håndballfasiliteter
imøteses med stor interesse.

3.6 Trenere
På grunn av pandemien har det vært mindre aktivitet på kurssiden. Det er en fortsatt
målsetning for oss å ha en mest mulig stabil og godt utdannet trenerstall i klubben.
Veien til å beholde spillere og lag uten for mye frafall går gjennom gode trenere,
lagledere og ikke minst foreldregrupper. Det jobbes som sagt godt med videreutvikling
av trenere, og dette viktige arbeidet vil styret fortsatt ha fokus på, men det er fortsatt
behov for foreldre med håndballkompetanse som kan gjøre en innsats som trenere på
de yngre lagene.
Det har også blitt arrangert flere kurs, både digitalt og fysisk, for Trener 1 og 2 med
deltagelse fra RHK i 2021. Vi oppfordrer alle våre trenere til å benytte anledningen til
å videreutdanne seg. Klubben betaler alle Trener 1 og 2 kurs for sine aktive trenere.

3.7 Dommere
For sommeren 2021 var det betydelig færre dommeroppdrag enn tidligere. Det ble
avholdt barnedommerkurs i april, men de fikk aldri fullført praksis i løpet av 2021
grunnet smittetrykket. Dermed er det ekstra viktig at klubben prioriterer arbeidet med
å fylle dommerkvoten vår, og utdanning av egne dommere må fortsette.
Det er viktig for klubben å utvikle dommerarbeidet generelt. Klubben må prioritere å
få en dommerkontakt som prioriterer dette arbeidet og fungerer som en "trener" for
våre dommere. På den måten ønsker klubben å både rekruttere nye dommere, og
utvikle de vi har fra før.
Klubben planla å arrangere et trenerkurs tidlig på vårparten i 2022, da det endelig ga
mulighet for fysisk kurs med flere deltagere.

4. Representasjon og æresmedlemmer
I 2021 har følgende personer fra RHK deltatt i ulike politiske og administrative fora:
Morten Schulte – medlem Rælingen idrettsråd
Geir Vestrheim – medlem Rælingen idrettsråd
Tone Borghagen – varamedlem i Rælingen idrettsråd og medlem
arrangementskomiteen Region øst
Frank Borghagen – leder arrangementskomiteen Region øst og representant i
Marikollen klubbhusstyre
Pr 2021 har vi følgende æresmedlemmer (årstall utnevnt i parentes)
Per Pedersen (1987)
Knut Johansen (2003)
Kari Norum (2003)
Kjell A Pedersen (2005)
Knut Ellefsen (2007)
Bjørn Erik Børresen (2009)
Elin Østby (2010, d. 2018)
Svein Strømberg (2019)

5. Økonomi
Årsberetningen for regnskapsåret løper fra 1. januar til 31. desember 2021.
Regnskapsperioden avviker således fra håndballens kampsesong, som normalt løper
fra 1. september til 30. april (noe utvidet i 2022 pga korona, slik at enkelte kamper går
helt ut i mai).
Regnskapet for 2021 viser et solid overskudd på noe over en halv million. Det er
mange årsaker til dette, men det som særlig påvirker er følgende faktorer:
Et generelt lavere aktivitetsnivå pga pandemien og dermed lavere utgifter. Samtidig
har det vært gode kompensasjonspakker tilknyttet pandemien fra myndighetene.
Omlegging til medlemsregister i Spond har gjort innkreving av medlemskontingent og
treningsavgift langt mer oversiktlig og effektiv – og det har dermed også kommet inn
mer penger.
På tross av utskillelsen av elitelaget har vi beholdt flere viktige sponsorer og
markedsutvalget/daglig leder har gjort en god innsats med å sikre også nye sponsorer.
LAM midler og momskompensasjon har ikke vært nedjustert som vanlig tidligere år.
Regnskapsført gjeld til Ravens ble i hovedsak betalt i januar 2022.

Styret var svært usikre på hvordan den økonomiske situasjonen ville bli med
utskillelsen av elitelaget og pandemi. Styret har derfor også vært svært forsiktige på
utgiftssiden i 2021. Dette sikrer oss et godt fundament som kan brukes på sportslige
aktiviteter for våre spillere fremover. Det er likevel viktig å si at en del utgifter som
ikke løp i 2021, vil komme ekstra i 2022, som for eksempel reiseutgifter for 2. divisjon
for kamper som ble flyttet fra 2021 til 2022.

6. Avslutning og signatur
Styret takker alle; spillere, trenere, lagledere, dommere og ikke minst dere foreldre, for
alle små og store bidrag til å drive Rælingen håndballklubb – både på den sportsligeog administrative siden. Ildsjelene som gjennom en årrekke har bidratt med
engasjement og glede, har også denne sesongen satt sitt preg på klubben og vi er dem
alle stor takk skyldig. Uten disse ildsjelene, som ofrer mye av sin tid for at egne og alle
andres barn skal ha en trygg arena de kan drive idrett på, vil ikke Rælingen
håndballklubb kunne eksistere. En kjempetakk til alle ildsjeler som er med å dra
klubben fremover!
Vi vil også takke alle medlemmer for et godt samarbeid, og håper at vi kan styrke dette
ytterligere i årene fremover. Med positivt engasjement og innsatsvilje fra alle
bidragsytere, på alle plan, vil vi sammen bidra til at RHK er den trygge arenaen vi
ønsker det skal være for barn og unge i Rælingen. Lykke til med resten av denne, samt
kommende sesong!
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