HALSEN HÅNDBALL
Årsmøte 09. Juni 2021 - kl 19.00
Google Meet
meet.google.com/eko-rztp-tec

Saksliste :
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Styrets årsrapport
Regnskap 2020
Budsjett 2021, herunder fastsettelse av
treningsavgifter 2021/2022.
6. Innkomne forslag
7. Valg
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Styrets årsrapport 2020
Styret for 2020 har bestått av:
Leder:
Shaun Egil Kreken-Sjulstad
Styremedlem: Jerker Kristensson
Styremedlem: Ola Rosenberg
Styremedlem: Morten Kulseng
Styremedlem: Torunn Eide
Styremedlem: Henriette Austnes (*)
Styremedlem: Linda Bøyum Fremming (*)
Varamedlem: Katharina Eriksen
Varamedlem: Kjetil Hansen
(*) Nye styremedlemmer i 2020

Generelt
Aktiviteten er stor i Halsen Håndball. Vi har i denne sesongen følgende aktive:
Fra 7-10 år: 52 jenter og 30 gutter
Fra 11 år:
82 jenter og 38 gutter
Håndballskole for 2014 kullet utgikk grunnet ingen mulighet å få plass på Østre
Halsen skole, sprengt kapasitet i Bergslihallen og Covid-19. Vi har hatt lag som har
trent i Arena og Fagerlihallen.
Med rundt 202 spillere og 21 lag påmeldt i forskjellig serier/aktivitetsturneringer har
vi også i år måtte øke hallkapasitet til alle lagene ved bruk av bla Arena Larvik og
Fagerlihallen. Dette koster oss dyrt, men gir lagene gode og mange treningstimer.
Kapasiteten i Bergslihallen er sprengt.
Halsen Håndball har 1 medarbeider i 20 % stilling som bidrar med daglige praktiske
gjøremål ifht økonomi og arrangement.
For våre trenere, oppmenn, foreldrekontakter og tillitsvalgte er det mye å holde styr
på, og disse er våre aller viktigste bidragsytere både sportslig og økonomisk. Takk til
alle dere!
Styret har avholdt 6 formelle styremøter i løpet av 2020/2021 grunnet Covid-19
situasjonen. Styret har også i 2020/2021 fokusert ytterligere på å skape et robust
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styremiljø hvor oppgaver og ansvarsområder i større grad er blitt fordelt mellom
flere personer.
Sportsutvalget i samarbeid med styret har også fokusert på at håndballgruppa har
behov for et sportslig rammeverk og har utarbeidet en ferdig sportsplan.
Sportsplanen vil bli publisert før sesongen 2021/2022.
Halsen Håndball har gjennom flere år hatt god dommerrekruttering som ga gode
resultater. Grunnet Covid-19 og manglende kampaktivitet så har det vært et
vanskelig år. Arbeidet vil bli ytterligere intensivert i 2021/2022.
En spesiell takk rettes derfor til alle som har eller tar verv i håndballgruppa. Arbeidet
med ytterligere struktur vil fortsette i 2021/2022.
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Årsrapport fra Sportsutvalget sesongene 2019/2020 og
2020/2021
Denne rapporten avgis i forbindelse årsmøte 2021 og dekker aktiviteten i sesongen
2019-2020 og 2020-2021.
Sportsutvalget har for sesongen 2019/2020 bestått av:, Petter Thoresen, Baard
Hoffgaard, Vegard Rove Stuen og Tord Ellingsen. Tord Ellingsen har vært leder i
perioden.
Sportsutvalget har for sesongen 2020/2021 bestått av: Rolf Håvard Ambjørnsen,
Baard Hoffgaard, Vegard Rove Stuen, Kjetil Hansen, Shaun Egil Kreken-Sjulstad
(styret) og Tord Ellingsen som har vært leder i denne perioden også.
Begge sesongene har i stor grad vært preget av situasjonen rundt Covid 19 og ingen
av sesongene ble ferdigspilt for noen av lagene.
For sesongen 2019-2020 kan vi allikevel ta med oss gode resultater fra Norden cup
hvor J16 (03) tok sølv og J14 (05) tok gull for andre året på rad. Videre fikk mange
spilt kamper i seriespill på høstsemesteret og gledelig var det også med hederlig
innsats i vår klubbturnering Tornby Cup. Her var det kun J13 (06) som hentet hjem
medaljer i form av gull i C-sluttspillet, men i en slik turnering er det jo også andre
viktige aspekter å ha med seg. Tornby Cup er fortsatt en viktig Cup for
håndballgruppa da vi bruker Color Line som er en viktig sponsor. Cupen gir oss
mange gode erfaringer med å spille mot motstandere fra våre naboland og det
styrker klubbfølelsen i stor grad hos de som deltar.

For sesongen 2020-2021 har det i svært liten grad vært gjennomført kamper og
turneringer. Dette merkes på motivasjonen hos spillere naturligvis og vi har hatt noe
frafall i perioden, men heldigvis ikke noe særlig utover det man kan forvente i en
normal sesong også. Vi er heldige i Halsen som har så engasjerte og dyktige trenere
som har stått på for at sine lag har skullet kunne trene gjennom nedstenginger og
smitteverntiltak. Det er imponerende å se kreativiteten hos mange for å tilrettelegge
for aktivitet for spillerne våre.
På seniornivå har det også vært 2 spesielle sesonger naturligvis. Breddeidretten for
voksne har jo som kjent stort sett vært «nedstengt» siden mars 2020. Også her er vi
heldige som har hatt dyktige og ivrige trenere som har forsøkt å legge til rette slik at
man har kunnet trene i noen form, naturligvis etter de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

VI HANDLER SELVFØLGELIG HOS

BLINKEN, VÅR HOVEDSPONSOR

Halsen IF – Håndball, Postboks 1032 Bergeskogen idrettspark, 3260 LARVIK

www.halsenhandball.no

Trenersituasjonen i klubben er fortsatt bra og vi holder et godt nivå. Vi er fortsatt
avhengig av å bruke foreldretrenere på mange lag. Noe skyldes økonomi og så skal vi
ikke undervurdere at vi er meget heldige som har så mange dyktige håndballtrenere
nettopp som foreldre i klubben vår. Vi har flere trenere som har påbegynt og
viderefører trenerkurs og det er vi selvsagt meget tilfreds med.
Grunnet smittesituasjonen var det ikke mulig å starte opp med håndballskolen
høsten 2020. Vi fikk rett og slett ikke leie oss inn på Østre Halsen skolen slik vi pleier.
Det vil derfor bli håndballskole for 2 årskull fra høsten 2021.
Vi må fremdeles bruke Boligmappa Arena og Fagerlihallen for å gi lagene våre nok
treningstid. Vi har prøvd i det lengste å tilby de yngste lagene bare treningstid i
Bergslihallen, men disse må også ta turen over brua for å ha treningstider tidlig på
kvelden.

Tord Ellingsen
Sportslig leder
Halsen IF Håndball
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Økonomi
Resultatet viser et overskudd med kr 78933,-. Hovedårsaken for overskudd er at det
ble jobbet intensivt med utestående treningsavgifter for tidligere år.
Grunnet nedgang av sponsorinntekter arbeides det med å skaffe flere sponsorer.
2021/2022 mister håndballen en av sine hovedsponsorer (Bilpleiekongen). Her er det
jobbet med å finne en ny hovedsponsor hvor avtale snart er signert (UTD). Også i år
er vår største enkeltsponsor Meny Blinken med kr 40.000 i støtte og en viktig
støttespiller for håndballen og klubben forøvrig.
Treningsavgiften er en viktig inntektskilde som dekker utgiftene på trenere,
dommere og påmeldingsavgiften til Region Sør, men dette dekker likevel ikke de
kostnadene som er direkte forbundet med hvert lag. Den største inntektskilde utover
treningsavgift og sponsoravtaler, er salg av rabatthefter.
Håndballstyret ønsker også i år å rette en spesiell takk til Hovedforeningen som
sørger for at vi har en velfungerende og veldreven hall å drive vår aktivitet i. Det
understrekes av håndballgruppa ikke belastes med kostnader knyttet til drift av
hallen. Dette plasserer oss i særdeles heldig situasjon. Dette er vi takknemlige for.
Håndballstyret vil fortsette sitt arbeid med å foreslå rehabiliteringsbehov i
Bergslihallen og å søke ulike fond for dekning eller delvis dekning av disse
kostnadene. Gruppa viderefører sin oppfordring til Hovedforeningen med å fortsette
arbeidet med langtidsplaner hva gjelder klubbens drøm om en ekstra spilleflate.
Når det gjelder budsjett for 2021 så legges det jevnt over opp til samme
aktivitetsnivå som 2019/2020. Styrets oppgave er fremdeles å tydeliggjøre vår profil
ift nivå på godtgjøring av trenere på de forskjellige nivåer. Gruppa sin økonomi er
fremdeles sårbar og det er viktig at vi har en bærekraftig honorering av trenere. Det
enkelte lag må være forberedt på å bære en stor andel av eventuelle merkostnader
dersom det er spesielle ønsker relatert til satsning på det enkelte nivå.

Budsjettet for 2021 er planlagt med et overskudd på kr. 62597,-
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Halsen IF Håndball

Res 2018

Res 2019

Res 2020

336 552

231 900

4 152
104 000

132 394
326 672

308 948

Bud 2021

Driftsinntekter
3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy
3020 Reklame/sponsorinntekter
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands,
avgiftsfri
3200 Kiosksalg
3441 Tilskudd fra idrettsorganisasjoner
3443 Gaver/bidrag
3600 Leieinnt. Sportell/hall/klubbhus/Bobilh
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3921 Treningsavgift
3925 Billettinntekter
3948 Lotterier, bingo etc
3961 Salg rabattkort
3964 Dugnadsvirksomhet
3992 Kick back Color Line (HB)
3993 Lagstøtte
3994 Egenandel turneringer/cuper
Sum driftsinntekter

3 510
1 059 746

143 264
129 859
233 834
254 750
2 760
71 500
11 900

1 858 874

221 619
1 610 334

-142 208
-127 766

-137 288
-93 009

116 472
2 857
500

220 000

310 000

69 599
300 540
133 815

350 000
260 000

104 450

100 000

104 397
17 555

100 000

958 337

1 340 000

-68 063
-77 000
-62 631
-7 854
-19 688
-1 107
-777
-43 659
-17 384
-1 964
-1 240
-1 727
-91 189
-1 131
-30 000
-57 691

-140 000
-77 000
-200 000

-11 607
-74 633

-20 000
-100 000

Driftskostnader
4300 Innkjøp varer kiosk/arrangementer
5000 Lønn til ansatte
5001 Lønn til ansatte inkl FP
5180 Påløpte feriepenger
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
5990 Annen personalkostnad
6300 Leie lokaler/areal/område
6360 Renhold
6420 Leie datasystemer
6490 Annen leiekostnad
6500 Verktøy/utstyr/inventar
6550 Idrettsmateriell
6690 Drift, reparasjon og vedlikehold - diverse
6730 Idrettsfaglig bistand
6740 Dommerhonorar
6800 Kontorkostnader
6820 Tilstelninger/arrangementer
6830 Utgifter klubbturer/cuper, etc
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-64 902

-52 845

-223 258

-18 656
-203 603

-155 304

-650 200

-30 000
-118 355
-4 028
-18 504
-509 202

-39 057
-1 107
-50 000
-15 000
-1 964
-1 275
-2 500
-200 000
-1 000
-30 000
-60 000
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6840 Trykksaker
6860 Kurs/utdanning
6890 Annen kontorkostnad
6900 Telefon/Internett/TV
6905 Betalingsterminal
7100 Kilometergodtgjørelse
7110 Periodiserte kostnader
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7400 Avgift region/krets/forbund/Idr. Råd
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7430 Gaver - ikke fr.ber
7460 Spilleroverganger
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Annen kostnad fr.ber
Sum driftskostnader

Driftsresultat

-36 213
-4 479

-242 510

-229 610

-10 532
-28 990

-30 000
-28 000

-28 350
-3 315
-135 895

-28 000
-4 000
-50 000

-5 241
18 625
-15 595
-95 350

-15 000
-75 000

-63 103

-86 067
-4 211
-15 458
-211 650

-1 000
-13 870
-12 875
-6 321
-9 100
-4 910
-1 863 207 -1 627 298

-2 060
-3 357
-879 404

-2 000
-6 500
-100 000
-1 277 403

62 597

-4 333

-16 964

78 933

178
-524
-346

140

164

140

164

0

Ordinært resultat før skatt

-4 679

-16 824

79 098

62 597

Årsresultat

-4 679

-16 824

79 098

62 597

Finansielle poster
8050 Andre renteinntekter
8150 Andre rentekostnader
Sum finansielle poster
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Treningsavgifter for 2021/2022 som forrige sesong.
2021/2022
Håndballskole 1 + 2

500,-

Årsklasse 8-11 år

1000,-

Årsklasse 12-14 år

1 400,-

Årsklasse 15 år

1 700,-

Årsklasse 16-18 år

2 100,-

Seniorer

2 100,-

Kvalik til landserie (Bring/Lerøy)

+ 1 000,-

Innkomne forslag
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Valg 2021/2022
Årets valgkomite har bestått av styret i Halsen Håndball.
Valg av styre
Styret 2020/2021 har bestått av:
Leder:
Shaun Egil Kreken-Sjulstad (2019,2020,2021, på valg 2021)
Styremedlem: Jerker Kristensson (2018,2019, 2020, 2021 (på valg 2022).
Styremedlem: Linda Bøyum Fremming (2020 1 år, på valg i 2021)
Styremedlem: Ola Rosenberg (valgt 2019, 2020,2021, på valg 2021)
Styremedlem: Morten Kulseng (2017, 2018, 2019, 2021, på valg 2021)
Styremedlem: Torunn Eide (2018, 2019, 2020, 2021 på valg 2022)
Styremedlem: Henriette Austnes (2020, 2021, på valg 2022)
Varamedlem: Katharina Eriksen (2018, 2019, 2020, 2021, på valg 2022)
Varamedlem: Kjetil Hansen (2020, på valg 2021)

Valg for 2021/2022. Valgkomiteen foreslår følgende styresammensetning:
Leder:
Shaun Egil Kreken-Sjulstad (2019, 2020, på valg i 2022)
Styremedlem: Jerker Kristensson (2018, 2019, 2020 2 år, på valg 2022)
Styremedlem: Ola Rosenberg (2019, 2020, 2021, på valg 2022)
Styremedlem: Torunn Eide (valgt 2018, 2020 2 år, på valg 2022)
Styremedlem: Henriette Austnes (2020, 2021, på valg i 2022)
Styremedlem: Linda Bøyum Fremming (2020, 2021, 1 år, på valg 2022)
Varamedlem: Katharina Eriksen (2018, 2020, 2021, på valg 2022)
Varamedlem: Kjetil Hansen (2019, 2020, 2021, 1 år, på valg 2022)
Valgkomite:

Styret v/leder
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Jeg benytter anledningen å takke styret for den innsatsen de lagt ned i klubben og
Morten Kulseng som velger ikke å videreføre vervet sitt. Morten har holdt liv i
www.halsenif.no for håndballen og gjort en kjempeinnsats, takk.
Jeg vil spesielt benytte anledningen til å takke Tord Ellingsen som også i år har tatt
ansvar for sport og som vil videreføre det inn i neste sesong.
Jeg vil også takke alle spillere, trenere og foreldre som har holdt ut i denne
vanskelige tiden. Det er ikke lett å holde motivasjonen oppe etter så lite lagaktivitet.
Alle har gjort en kjempeinnsats og vi kommer ennå sterkere tilbake.
God sommer
Shaun Egil Kreken-Sjulstad
Styreleder
Halsen IF Håndball
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