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Sandefjord TIF håndball v/styret ønsker alle våre medlemmer velkommen til 
årsmøte på Idrettens hus mandag 12. februar kl. 18:00. 

 

 

Årsmøtesaker: 

Sak 1.   Godkjenning av innkalling 

Sak 2.    Godkjenning av dagsorden, registrering av antall fremmøtte 
stemmeberettigede (medlem i Sandefjord TIF Håndball).  

Sak 3.    Valg av møtedirigent og referent 

Sak 4.    Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen 

Sak 5.    Årsberetning 2017  

Sak 6.    Regnskap 2017 

Sak 7.    Budsjett 2018 

Sak 8.    Innkomne forslag 

Sak 9.    Valg  

 

Årsberetning, regnskap og budsjett er gjort tilgjengelig hos daglig leder i STIF på Idrettens 
Hus. 

 

Vedlegg: 

1. Årsberetning 2017 

2. Regnskap 2017 

3. Budsjett 2018 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2017 
 

1. Styret mv. 
Styret for Sandefjord TIF håndball (STIF håndball) har etter årsmøtet 1.mars 2017 bestått av 
følgende personer: 

 

Styreleder  Marianne Rødser 

Styremedlem  Tor Håvard Ertsås og Steinar Inselseth 

Styremedlem  Jesper Madsen 

Styremedlem  Christian Baresel 

Styremedlem   Jean B. Linnea 

 

Følgende har i 2017 vært engasjert av styret: 

   

Dommeransvarlig Steinar Inselseth 
   Ansvarlig for rekruttering og oppfølgning av STIF sine dommere. 
    Dommerutdanning, dommekvote og dommerbekledning. 

Kioskansvarlig Elisabeth Evensen og Julia Vo Hoff 
    Ansvar for kiosken i Jotunhallen. Inventar, økonomi, innkjøp,                               
   salg, betjening og vaktlister. Elisabeth var kioskansvarlig frem til              
   ca. oktober 2017, og Julia tok over ansvaret deretter.  

 

2. Administrasjon 
STIF håndball har ingen administrative tilsatte. Arbeidet fordeles innad i styret. 

Daglige leder v/Evy Kruse bistår med utvalgte arbeidsoppgaver, hovedsakelig regnskap, 
men også lønn, dommerutbetalinger, kamprapporter mv.  

 

3. Styremøter 
Styret har i 2017 hatt 9 styremøter.   
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4. Sportsplaner  
Der ble i 2015-2016 utarbeidet sportsplaner for STIF Håndball, disse er godkjent av 
hovedstyret og er tilgjengelig på vår hjemmesider. Planen ble i fjor vurdert revidert, men det 
ble ikke foretatt noen endringer.  

 

5. Klubbsamarbeid 
STIF håndball og HG Gokstad har inngått en samarbeidsavtale for de eldste lagene på 
jentesiden. Avtalen gjelder for aldersgruppen 16-18 år. Avtalen ble videreført fra 2012 – 
2016. Avtalen krever årlig fornyelse og godkjenning av NHF.  

STIF håndball har inngått samarbeidsavtale med Sandefjord Håndball AS og er en av flere 
samarbeidsklubber som skal bidra til blant annet rekruttering, videreutvikling av 
herrehåndball i Sandefjord etc. Avtalen innebærer ingen økonomiske forpliktelser for STIF. 
Avtalen gjelder til og med sesongen 2019/2020.  

 

6. Rekruttering 
Våre medlemstall viser at STIF håndball 1. januar 2018 har ca. 180 – 190 aktive medlemmer. 

Dvs. at rekrutteringen er forholdsvis stabil fra år til år.  

Vi har fått en flott ny rekruttering på jentesiden med J 2011/10 og vi har stabile jentelag i de 
fleste årsklassene. Det er litt dårligere med rekruttering på guttesiden, men det jobbes 
kontinuerlig med dette, og iv har i den anledning fått Hanne Holand som skal være ansvarlig 
for barnehåndballen, samt rekruttering. Det vil være kontinuerlig rekruttering via bl.a. åpne 
håndballtreninger og håndballskoler.  

Nedenfor følger en tabell som viser medlemsoversikten 2017: 

Årsklasse Antall 
J 2011 25 
J 2010  
J 2009 8 
J 2008 23 
J 2007/2006 21 
J 2005 14 
J 2004 18 
J2003 14 
J 2001 4 
Damer 16 
G 2008 20 
G 2007  
G 2004 11 
G 2003 12 
G 2000 10 
Sum 196 
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7. Økonomi 
Likviditet 

STIF Håndball har i 2017 holdt et nøkternt forbruk, noe som har ført til stabil likviditet 
gjennom året.  

Lån til hovedstyret 

Gjenstående lån utgjør NOK 260 626. 

Turneringer 

Klubben har arrangert flere turneringer i sesongen 2017, alle i Jotunhallen med svært gode 
sportslige og økonomiske resultater. 

Resultat rapport mini- og aktivitetsturneringer: 

 

 

Resultat rapport 13-årsdagen: 

 

 

Resultat rapport Fjordcup: 

 

Det er ikke hensyntatt utgifter for halleie og varekost i kiosk 

 

Trenerstøtte 

Det er utbetalt trenerstøtte i 2017 til lagene i aldersgruppen 12 – 16 år. 

Styrehonorar 

Det er ikke bevilget styrehonorarer for 2017. 

 

 

Dato NOK
11.02.2017 kr 24 070
12.02.2017 kr 14 574
05.03.2017 kr 6 537
23.09.2017 kr 18 360
24.09.2017 kr 16 543
Sum kr 80 084

Dato NOK
25.11.2017 kr 13 825

Dato NOK
26.-28.05.2017 kr 75 009
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8. Sportslige resultater/aktiviteter for enkelte av lagene. 
2017 har sportslig sett vært et godt år for STIF håndball. Mange av lagene våre hevder seg 
godt i seriespillet og i turneringer. 

Sportslige kommentarer fra enkelte av lagene våre  

 

Jenter 2009/J2010 

Varierer noe, men er nå mellom 20 – 22 stk., og vi trener 1 gang i uken. 

Begge årsklassene har jeg meldt på i alle miniturneringene på J8, selv om det ene laget er 
J7. Vi har vunnet ca. 70% av kampene. Vi har juleavslutning og sommeravslutning hvert år. 

 

Jenter 2008 

På J-2008 er Hanna Ellingsen hovedtrener, med god hjelp av Christian Skodde, Truls Barth 
Nilsen, og Hanne Holand som er foreldrekontakt.  

Vi har 23 ivrige jenter på laget, fra skolene Krokemoa, Mosserød, Byskolen og Store Bergan. 
Vi jobber med tydelig utgangspunkt i håndballens kjerneverdier - innsatsvilje, fair play, 
respekt og begeistring. Vi er opptatt av å spille morsom og god håndball, og å utvikle 
lagfølelse og samhandling. Vi bruker ball i så godt som alle aktiviteter, og vi jobber for å 
ivareta utvikling av kroppslige ressurser og teknikk. Vi utvider repertoar og tilpasser 
vanskelighetsgrad kontinuerlig. Alle skal oppleve mestring og glede individuelt og som del av 
laget på hver eneste trening! Vi starter alltid med opprop og opplever at jentene føler seg 
ekstra godt sett gjennom dette. Avslutningsvis har vi kort samling i ring, hvor vi trekker frem 
gode situasjoner fra dagens økt, både sosialt og sportslig. 

Vi har deltatt med to lag på alle turneringene i regionen i 2017, og er påmeldt alle kommende 
vår. Til turneringene setter jeg sammen nye lag for hver gang, så alle spiller sammen med 
alle, og på alle plasser de ønsker i løpet av sesongen. Bytter i kampene skjer etter faste 
tidsintervaller, så alle spiller like mye. Vi deltok i Fjordcup i mai 2017. Da arrangerte vi felles 
overnatting for laget og trenerne, inkludert kveldsmat med foreldrene. Det var gøy! 

J-2008 har ønske om å fortsette med 2 økter pr uke i Bugårdshallen kommende sesong. 

Vi har en hyggelig foreldregruppe som er med på turneringer, og som vi fortsatt har gleden 
av å se noen av på trening. Foreldremøter har vært avviklet halvårlig med referat på lagets 
facebookgruppe. Klubbens dugnader har vært gjennomført, i tillegg til at noen av foreldrenes 
arbeidsplasser har sponset noe. Dette har blant annet gått til gensere til jentene som de er 
veldig stolte av. Sosiale arrangementer ved sommer og jul har vært arrangert ved at 
foreldrene har deltatt på trening. Jentene elsker å ha foreldre med i aktivitet! 
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Jenter 2005 

Vårt fokus er på håndballens kjerneverdier - innsatsvilje, fair play, begeistring og respekt. Vi 
legger stor vekt på at jentene skal ha det gøy med ball, og utvikle tekniske ferdigheter og 
fysiske ressurser, for fremgang individuelt og som lag, og for å ruste jentene for en tøff idrett 
uten skader. Og vi er opptatt av det sosiale miljøet. Jentene dusjer sammen etter hver 
trening, og vi har sosiale arrangementer med jevne mellomrom. I tillegg har jentene mye 
kontakt på egen hånd, både «i virkeligheten» og gjennom egen j-2005-snapchatgruppe. 

Årets overgang fra barneidrett til seriespill med tabell og mer tydelig prestasjonsfokus har vi 
jobbet grundig med. Samtaler med hver spiller har vi som vanlig hatt halvårlig, for å kartlegge 
hva de synes er gøy, hva de vil jobbe mer med etc. I høst la disse samtalene også vekt på 
viktigheten av hver enkelt spillers bidrag i laget, uavhengig av hvor langt de har kommet i sin 
spesifikke ferdighetsutvikling. Dette har også vært tema på foreldremøte. Vi vil ha flest mulig, 
lengst mulig og best mulig – gjennom gøyest mulig! 

J-2005 er 14 spillere, 3 trenere og 1 foreldrekontakt (hovedtrener Hanna Ellingsen, Jane 
Ruby Krucov Jensen, Helene Fure og Elin Andersen). Den nyeste i trenerteamet er Helene, 
j-16-spiller som gir et stort bidrag både sportslig og holdningsmessig inn i vårt lag (hun får 
trenergodgjøringen som utbetales av klubben fra og med 12-årsklassen). Videre har Endre 
Norli hjulpet oss med noen målvaktstreninger. Vi trener 3 ganger pr uke i Bugårdshallen. Vi 
har invitert j-2006 til å trene med oss, og har hatt jenter derfra med oss 2 av 3 økter pr uke 
høst 2017. Vi har ønsket at jenter fra oss skulle få hospitere på j-2004 (det er startet januar 
2018).  

Vi har vært 2 påmeldte lag i seriespill foregående år. Alle jentene settes opp med like mange 
kamper, og vi har tydelig fokus på arbeidsoppgaver i kampene. Våren 2017 valgte vi å melde 
opp fra j-11 til j-12 på grunn av for lite motstand i egen aldersgruppe. Det hadde vi glede av, 
samtidig som vi ønsker at regionen setter opp lag med samme alder og tilsvarende nivå i 
samme grupper i serien. Å melde opp en årsklasse, slik de anbefaler, betyr i stor grad å 
bryne seg mot større spillere, ikke dyktigere lag, og for oss med mange små jenter er ikke 
det det mest gunstige. Jeg har hatt mye mailkorrespondanse med regionen om det, men de 
er vanskelige å ha dialog med, og ønsker ikke å bruke høstens resultater til å sette sammen 
jevnere grupper etter jul. Hvis dette er utfordrende for flere lag/trenere kunne det kanskje 
være noe klubben kunne henvende i fellesskap? 

Vi hadde en fin tur til Bohus-cup! Vi spilte oss til a-sluttspillet, og tapte kvartfinalen. I Fjordcup 
gikk vi på et forsmedelig tap i semifinalen. Vi arrangerte selv overnatting og foreldrelunsj i 
forbindelse med Fjordcup. J-2005-familiene hygger seg sammen og bidrar godt. Vi startet 
2017/2018-sesongen med å vinne Sparebank 1-cup (Flintcup)! Da arrangerte vi også 
overnatting for jentene. I Region Sør-cup gikk vi dessverre ut allerede i andre runde (mot 
Larvik Turn som sannsynligvis vinner hele cupen). I j-12-seriespill høst 2017 vant vi 16 av 19 
kamper (og har dermed meldt ett lag i j-12 og ett lag j-13 B etter jul, i håp om flere jevne 
kamper og riktig nivå for flere av våre spillere). 

Vi har hatt foreldremøter vår og høst, med referat på lagets facebookgruppe. Foreldrefester 
har det også blitt. Vi har gjennomført klubbens dugnader, og dugnader til laget. Sponsing fra 
foreldres arbeidsplasser ga oss egne laggensere, som vi er veldig stolte av. Før sommer og 
jul har vi hatt hyggelige avslutninger hvor foreldrene har deltatt på trening. 

Det er fint at mange stif-lag trener i Bugårdshallen. Det er hyggelig å møtes og mye å lære 
av hverandre, når man har tid til å se hverandres økter. Er det mulig å arrangere noen form 
for trenerutvikling i klubben, tilsvarende den vi hadde med Roger Kjendalen? Både øvelser 
og lagledelse hadde vært nyttig å drodle med andre om. 
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Jenter 2006 

STIF jenter J2006 består av 20 jenter (3 stk. 07-jenter etter at 07-laget gikk i oppløsning).  

Vi har påmeldt 2 lag til seriespill, i høst sesongen hadde vi ett lag i A-gruppen (øvede 
spillere) og ett lag i B-gruppen (litt øvede spillere). Nå i vårsesongen har vi meldt opp 2 lag til 
spill i A-gruppen.  

Lagene våre blir satt opp slik at de er så jevne som mulig. Alle jentene får mulighet til å spille 
på alle plasser (bortsett fra keeperne), og alle jentene får spille kamper med hverandre. 

Det er bra treningsiver hos jentene, og vi er som regel 17 - 19 jenter på hver trening. Vi 
trener på basis håndballøvelser, dvs. pasninger og bevegelse med og uten ball. Vi kjører 
ingen trekk, men har de siste 18 mnd. trent på "rullespill", det er helt rått når vi lykkes! 

Vi har vært med på Fredrikstad Cup og Bohus Cup, og har også da stilt med 2 lag. 

 

Jenter 2004 

1.januar til 30. juni: 18 spillere. 3 treninger pr uke. Jentene vant sølv i Fjordcup  

1.august til 31. desember; 2 lag, totalt 16-18 spillere. 3 treninger a 1,5 time pr. uke. 1 lag i A 
serie, 1 lag i B serien. Bronse i Sparebank 1 cup.  

Nr. 1 i B serien. 

Nr. 4 eller 5 i A serien. 

SPU treninger for noen av spillerne x 1/mnd 

Jevnlig sosiale events gjennom året. 

Treningskamper mot J 05, G 04.  

 

Jenter 2003 

Vi har nå blitt en treningsgruppe på 21 stk. etter sammenslåingen med HG Gokstad J14. 
Sammenslåingen har fungert bra for begge parter, og jeg ser fin utvikling hos jentene. I 2017 
deltok vi i Bohus cup (semifinale i B-sluttspill), Fjordcup (kvart eller semi) og Dyreparken Cup 
(semifinale i a-sluttspill). Vi har et lag i A-serie, og et i B-serie. I A-serien ligger vi på 8. plass 
av 10 lag, men det positive er at vi spiller jevnt/jevnere mot lag som vi tidligere har tapt stort 
mot. I B-serien ligger vi plassert på 5. plass av 12 lag, også her er det tatt store steg i riktig 
retning. 

Som sosialt event hadde vi pepperkake baking i Helgerødhallen rett før jul. 

 

Jenter 18 

Antall spillere: 16 

Treninger pr. uke: 3 halltreninger + 1 fysisk trening 

Samarbeid med damelaget til HG Gokstad der J18 spillerne danner store deler av damelaget 
også.  
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Jentene har spilt to turneringer og vunnet begge, både Fjordcup og Drammen cup gikk laget 
ubeseiret gjennom.  

Laget klarte dessverre ikke å kvalifisere seg til Lerøy, men var svært nære og vi ser i ettertid 
at 2.kvalik runde at vi møtte veldig gode lag.  

J18 er kvalifisert til A-serie spill på vårparten.  

Disse jentene spiller også 3.divsjon, der de ikke har tapt en kamp. Denne våren blir fokuset å 
klare opprykk til 2.divisjon.  

 

Gutter 2007/2008 

Gutter 2007/2008 har et felles lag for å sikre nok gutter på begge årskull. Vi trener 2 ganger 
per uke og deltar på alle aktivitetsturneringene i regi av Region Sør. Gruppen har ca. 20 
gutter som har spilt over noen år, og det har den siste perioden kommet stadig nye som 
ønsker å prøve håndball. Sportslig holder gutta et høyt nivå med mange gode resultater. 
Fokus er samspill og lagbygging. I 2017 deltok G2007/2008 med strålende resultater på 
både i Fjordcup og Bohus Cup.  

Trenere er Ken Håkon Nordberg, Andreas Haukom, Pål Cramer og Damien Egan.  

 

Gutter 2004 

En treningsvillig og dyktig gjeng på 11 gutter som har tatt store steg sportslige steg de siste 
årene. Trener 3 ganger per uke og har gjort det bra i både serie og cuper. Avsluttet 2017 
med 2.plass i serien (øverste nivå), kun slått på innbyrdes oppgjør. Gjengen fikk matchet seg 
og leverte gode resultater i både Fjordcup og Bohus Cup i løpet av året. Andre del av 
sesongen har startet bra og gutta leder nå sin avdeling i serien i Region Sør. Bak laget står 
en ivrig foreldregruppe.  

Trenere er Rune Allerød og Andreas Haukom. 

Den siste tiden har vi også startet et samarbeid med felles trening 2 ganger per mnd. med 
HG Gokstad. 

 

Gutter 2003 

Vår 2017: 

Gjennom vårsesongen 2017 var vi 14 gutter og det er en livlig gjeng som har det gøy, trives 
sammen og tar vare på hverandre. Vi spilte i 1. divisjon med mange gode resultater. Gutta 
viste fin utvikling gjennom våren. Vi deltok i Bohus Cup og vår egen FjordCup. Det ble 
mange gode sportslige og sosiale opplevelser for gutta (og foreldrene). 

Høst 2017:  

Nå har vi blitt 12 stk., men fortsatt en glad gjeng i 1. divisjon denne sesongen også. Målet er 
å nå sluttspillet (topp fire) ved sesongslutt noe som er realistisk. Vi trener 3 ganger i uka og 
har fokus på hurtig, teknisk håndball samt lære det å være fokusert under treningstiden. 
Dette samtidig med å ha det gøy, selvsagt. Vi har vært med Dyreparken Håndballfestival og 
Sør Norge Cupen. Vi kan dessverre ikke være med på årets tur til Bohus Cup pga. 
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konfirmasjoner, men vurderer en tur til Rødspette Cup i DK i påsken 2018. Laget 
samarbeider også med Tjølling G16 og HG Gogstad hhv med hospitering og 
treningssamarbeid. Trenerstaben endret seg høsten 2017 og inn kom sterke profiler med 
god håndballkunnskap. Pål Vidar Lundquist, Morten Ranvik og Olaus A Vik kom inn for Tor 
Håvard Ertsås (sykdom), mens storspilleren og nå proff, Simen H Pettersen er fortsatt med. 

 

G 2000 (vårsesongen):  

Guttene hadde en flott siste sesong i STIF før de gikk over til Sandefjord Håndball. 

Laget besto ikke av mer enn 10 spillere, men kvalitet er viktigere enn kvantitet.  

Suverene Regionsmestere, med over 150 plussmål. Guttene gikk nesten hele veien i 
Bringserien også, men i semi'en mot Nærbø var alt av marginer mot oss og vi tapte med 4 
mål. Guttene lot dette gå ut over Kjelsås i bronsefinalen, som ble grisebanket med 15 mål.  

Laget reiste også til Gøteborg sammen med resten av klubben til Bohus Cup. Her gikk gutta 
like godt bort og vant bøtta. I finalen fikk arrangørklubben Kungälv juling mot "dom tuffa och 
hårdtspelande norska grabbarna". Med 7 måls seier var det aldri tvil.  

4 gutter har vært på landslagssamling, og Kristian Larsen Hübert og Viktor P Norberg har fått 
flere kamper med flagget på brystet. 

Jeg som trener er takknemlig for å ha fått lov å være med på reisen i 8 år. SH har fått en flott 
gjeng, som også har markert seg på G18 nivå, og leder Lerøyserien så langt. 

Jeg vil også takke Thomas Pettersen og Geir Norvold for å ha vært med på å støtte laget (og 
meg). 

Mvh Steinar Inselseth 

 

9. Dommeraktiviteter 2017 
Etter at klubben i fjor fikk en klekkelig bot av Region Sør for å ikke stille nok dommere, har vi 
i år klart å stable nok dommere på beina til at vi unngår bøter.  

Knut Oustorp, Ivar Hvidtstein, Steinar Mathiassen, Eva Skatteboe, Jan Ove Sørby og 
undertegnede dømmer alle nok kamper. Undertegnede er også observatør, som også gir 
kvotepoeng. 

Men vi må til neste år ha endel påfyll, målet er å rekruttere 4 dommere som vil dømme aktivt 
i Bringsystemet. 

Mvh 
Steinar Inselseth  
Dommerkontakt 

 

10. Sponsorer 2017 
Sponsorinntekter er et viktig bidrag til økonomien for håndballen og heldigvis har vi 
sponsorer som vedvarer over flere år. I 2017 har det vært jobbet aktivt med å få inn flere 
sponsorer og det har vi lykkes med.  
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I 2017 har vi hatt følgende sponsorer:          

     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	   	   	  	   	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  

            


