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Styrets sammensetning 
 
Leder: 
Elisabeth Sverdrup (1.1.2014 – 13.2.2014) 
Ivan Strømseth (13.2.2014 – 31.12.2014) 
  
Styremedlemmer: 
Controller Fredrik Mørch-Reiersen 
Sportslig leder Tommy Skjønnhaug 
Oppmannsansvarlig Tom Martin Jensen 
Arrangementsansvarlig Jarle Ludviksen 
Informasjonsansvarlig Bjørn Erik Riis 
Materialforvalter ikke besatt 
 
Valgkomité: 
Elisabeth Sverdrup 
Sissel Melgaard 
 
Revisor: 
Ella H. Fjellberg 
 
Administrasjon: 
Geir Steinseth (daglig leder Haslum IL) 
Anne Hemmingsen (regnskap) 
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter. 
 
Spesielle oppgaver 
Oppgaver som trekkes frem: 

- Nytt opplegg for fastsettelse og utbetaling av trenergodtgjørelser. 
- Innføring av nytt system for registrering av medlemmer og betaling av 

medlemskontingent og treningsavgift 
- Styreleder har deltatt på ett styremøte i sentralstyret i Haslum IL og tre styremøter i 

Haslum HK 
 
Aktivitet 
Aktiviteten i håndballgruppen har vært betydelig gjennom hele 2014. Ved utgangen av året 
har vi totalt 59 lag påmeldt til seriespill (28 jentelag og 31 guttelag. I tillegg har vi flere lag 
påmeldt til Loppetassen og Minirunder. 
 
Sesongen 2013/2014 resulterte i flere regionsmestere og andre gode plasseringer i serier og 
cuper. 12. plass til J16 og 2. plass til G16 i Bringserien, samt 11. plass til G18 i Landsserien 
(nå Lerøyserien). 
 
Sesongen 2014/2015 har startet veldig bra for mange av våre lag. J00 deltok i romjulen i 
uoffisielt nordisk mesterskap i Gøteborg. G16 og G18 deltar i de nasjonale seriene Bring og 
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Lerøy.  Per dags dato holder G16 3. plass i sin pulje i Bringserien, mens G18 ligger på 2. plass 
i Lerøyserien. 
 
Vi har hatt litt utfordringer med treningstider, men det har løst seg tilfredsstillende for alle lag. 
Med byggingen av Nadderud Arena ser det ut til at vi kan komme enda bedre ut når det 
gjelder treningstider fremover. 
 
Vi har store treningsgrupper i alle årsklasser fra 8 år til 18 år, med unntak av årgangene 15-18 
på jentesiden. Vi har to seniorlag på damesiden (3. og 5. divisjon), og to seniorlag på 
herresiden (2. og 5. divisjon). 
 
Haslum Cup er det største arrangementet til håndballgruppen. 2014 utgaven var tidenes største 
cup med ca 180 påmeldte lag. Cupen ble gjennomført på en utmerket måte. 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Målsettingen til Haslum IL Håndball er å ha et bredt tilbud som omfavner både de som satser 
og vil bli gode håndballspillere og de som bruker håndballen som et sosialt møtested hvor 
man holder seg i god form og kan oppleve mye fint sammen med gode venner. Vi bringer 
frem landslagsspillere til både nasjonale og regionale landslag, Vi har mange spillere med på 
SPU. I tillegg sørger vi for at Haslum HK har et bredt rekrutteringsgrunnlag til sitt 
Grundigliga lag. 
 
Styret vurderer det slik at vi oppnår de målsettinger vi har for håndballgruppen. 
 
Økonomi 
Håndballgruppen har en solid økonomi og god egenkapital. Detaljer vil bli presentert på 
årsmøtet. 
 
 
Medlemstall 
 
Medlemstall for 2014. 
 
 Totalt 
Kvinner 202 
Menn 257 
Totalt 459 
 
I tillegg kommer deltakere på håndballskolen. 
 
 
Økonomi (resultatregnskap med balanse og revisors beretning) 
 
Regnskap og revisjonsberetning er dessverre ikke ferdig ennå. Dette vil sammen med budsjett 
vil bli fremlagt på årsmøtet. 


