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INNHOLD 
 

Innkalling og agenda    

Styrets årsberetning for 2012     

 

 

 

 

Vedlegg: 

• Sak 5: Regnskapet for 2012 

• Sak 6: Styrets forslag til budsjett for 2012 

• Revisjonsberetning for 2012 

 

 

 

Valgkomiteens forslag vil bli lagt frem på årsmøtet og er derfor ikke vedlagt dette 

dokumentet. 
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INNKALLING 

Publisert på www.skihandball.no 5. februar 2013  

Styret ønsker velkommen til Årsmøte i Ski Alliansehall tirsdag 19. mars 2013 kl 18.00. VI håper at flest mulig har 

anledning til å komme. For å kunne avgi en stemme på årsmøtet, må du, på årsmøtedatoen, ha hatt gyldig 

medlemskap i minst en mnd. Dette får du ved å innbetale kr 100 til konto 1100.11.56510 merk med navn. Forslag som 

ønskes behandlet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Vel møtt.  

 

SAKSLISTE 

SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

SAK 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

SAK 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 til å undertegne protokollen 

SAK 4:  Styrets årsberetning 

SAK 5:  Regnskapet for 2012 og revisors beretning 

SAK 6:  Styrets forslag til budsjett for 2012 

SAK 8:  Valg 2013 
a) Styrets leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

b) 2 revisorer/Revisorfirma 

c) Representanter til Ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 

d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

http://www.skihandball.no/
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STYRETS ÅRSBERETNING SESONGEN 2011/2012 

 
1. STYRET OG KONTAKTPERSONER 

Styret  

Leder Arnfinn Kolstad 

Nestleder Olivier Mueller 

Økonomiansvarlig Kai-Erik Arstad 

Sportslig leder Ole Inge Wibetoe 

Info-/ markedsansvarlig Erik Skaarnæs 

Arrangementsansvarlig Line Lid Brekke 

Varamedlemmer Maria Midseim (dommerkontakt) 

Anniken Skonnord 

  

Kontaktpersoner  

Dommerkontakt Maria Midseim 

Eksterne cuper Ole-Inge Wibetoe 

IT- og web ansvarlig Daglig leder, Elin Svennevik 

Materialforvalter Daglig leder, Elin Svennevik 

Ski cupen Daglig leder, Elin Svennevik 

 

Valgkomitè  

Leder Ole-Inge Wibetoe 

Medlem Lisa Kjuus 

Medlem Anne Grete Kaasa 

Medlem  

 

 Foreldrekontakter 

Håndballskolen: Anne Kristin Furu, Nina Brandtenborg, Anne Berit Lerfald, Inger Setnes 

G 04 Anders Bakker og Elisabeth Hestnes J 04 Cecilie Pind 

G 03 Åsa Ravik og Hege Tryggestad J 03 Silje Netskar og Lena Furu 

G 02 Tine Kay og Anniken Skonnord J 02 Gunvor Kvarving og Beate Aasen 

G 01 Jan Astorri og Camilla Selman J 01 Camilla Skjervold og Inger Oulie 

G 00 Gunnar Wedde, Geir Lothe og Lene Lothe J 00 Adelheid Sæther og Trine Paulsen 

G 99 Heidi Revheim J 99 Lillian Brodal og Ingelin Grimsen Hjelm  

G 98 Kristin Stensrud J 98 Kai Spurkland 

G 97 Ole-Inge Wibetoe J 97 May-Lill Grenstad 

G 96 Ole-Inge Wibetoe J 96 Trine Paulsen 
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2. REPRESENTASJON 

Arnfinn Kolstad har representert klubben på styremøter i Ski IL Alliansen og Idrettsrådet. Janne Jansen har 

representert på styremøter i Ski Alliansehall AS. Janne Jansen og Ole Inge Wibetoe har representert klubben i møter 

med Follo HK Håndball, Follo HK Damer og klubber i sonen. Kari Norum har representert klubben i møter med RØN og 

kommunen. Maria Midseim har representert klubben på dommerkontaktsamlinger i regi av RØN.  

 

3. VERV UTENFOR KLUBBEN 

Janne Jansen er styremedlem i Ski Alliansehall AS. Arnfinn Kolstad er styremedlem i Ski IL Alliansen.  

 

4. ARRANGEMENT/DUGNADER  

Arrangementene som klubben er ansvarlig for er en viktig drift- og inntektskilde for Ski IL Håndball. Dugnadsarbeid 

gjennom bruk av foreldregruppen er den eneste ressursen håndballgruppa har, og foreldrene er derfor den viktigste 

ressursen vi råder over. Klubben opplever en stor stå på vilje fra foreldre, trenere og tillitsvalgte, og har det siste året 

hatt et meget høyt aktivitetsnivå med mange ulike arrangement. 

 

Håndballcupen Ski 2012 

Sesongen startet med Håndballcupen Ski siste helgen i august. Det ble igjen en sportslig og økonomisk suksess. 

Cupledelsen, trenere og ressurspersoner gjorde i forkant av cupen en formidabel jobb med å «selge» cupen. 

Resultatet ble en turnering på 262 lag fra store deler av landet, samt Sverige. Totalt deltok over 3000 spillere. 650 

spillere og trenere overnattet på Drømtorp videregående og Ski ungdomsskole. Det var full bevertning på begge 

skolene. Kjeller’n fritidsklubb stilte også med disco og Spillerrådet i klubbet ordnet med aktiviteter og flott stemning. 

 

All varedistribusjon ble igjen organisert fra Ski ishall denne helgen. Her ble det smurt bagetter, frukt og laget 

matposer. Det gikk med over 1 tonn med frukt. Vi takker Ski IL Hockey som lar oss benytte anlegget år etter år. 

 

Vi vil også takke alle i Ski IL håndball for en fantastisk gjennomføring av cupen. Klubben høster mange lovord for en vel 

gjennomført cup. Gode tilbakemeldinger har blitt gitt fra deltakere utenifra. 

 

Ski IL Håndball er godt i gang med planlegging Håndballcupen Ski 2013, som vi håper skal bli et tilsvarende godt 

arrangement. Vi er klare for en ny cuphelg, hvor vi sammen er vertskap med smil og glede. 

 

Øvrige arrangement 

Gjennom året har Ski IL Håndball hatt arrangement nesten hver helg fra tidlig september til natthåndballen som i år er 

planlagt til 30. april. Foreldre i håndballgruppa har etter hvert tilegnet seg gode rutiner og kunnskap om drift av hallen 

og de ulike oppgavene i denne forbindelse, og er langt på vei selvdrevne mht. drift av Ski- og Alliansehallen. Alle 

lagsmiljøene har deltatt i forbindelse med arrangementene. Det være seg en vanlig helg med seriekamper eller 

Loppetassen arrangementet, som vi har gjennomført ved to anledninger dette året. Det er Daglig leder i klubben, med 

bistand fra de yngste lagsmiljøene (håndballskolen), som er ansvarlig for gjennomføringen av Loppetassen, med god 

hjelp av klubbens barnekampledere som dommere under kampene. 
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Det er også denne sesongen blitt arrangert flere trenerkurs m.m. Ski IL Håndball var også vertskap for 

Utdanningshelgen i regi av Region Øst, hvor klubbens ansatte og foreldre har vært involvert. 

 

Ski IL Håndball med faste ansatte, foreldre og tillitsvalgte kan etter nok en vel gjennomført sesong være stolte av det 

arbeidet som er nedlagt. Styret ønsker at den gode trenden skal fortsette, og understreker igjen viktigheten av 

dugnadsarbeidet, som er en sentral faktor for at vi skal lykkes. Foreldregruppen er og vil fortsatt være det viktigste 

limet i håndballgruppa, og det er viktig at denne gruppen fungerer optimalt om klubben skal hevde seg både i bredde 

og topp. 

 

5. MØTEVIRKSOMHET 

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. Det er avholdt ett møte for alle foreldrekontaktene.  

 

 

6. ADMINISTRASJON 

Klubbens daglig leder gjennom 6 år, Kari Norum var ansatt i 70 % stilling frem til 31.09.12.                  

Ny daglig leder, Elin Svennevik er ansatt i 80 % stilling. Monica Feyling er ansatt i 50 % stilling, som kombinert 

økonomikonsulent og klubbsekretær med fokus på oppgaver tilknyttet Sportslig utvalg. 

Klubben har eget kontor i samarbeid med Ski Alliansehall A/S. 

Ski IL har et godt samarbeid med Røn og arbeider hele tiden med å skape gode relasjoner til både kommune, fylke og 

næringsliv. 

Treningsavgifter for sesongen 2012/2013: 

* Håndballskolen      kr   750 (inklusiv ball og T-skjorte) 

* Aktivitetsserien (8-11 år)   kr 1.300 

* Midtre aldersbestemt (12-14 år ) kr 2.100 

* Eldste aldersbestemt (15-16 år)  kr 2.600 

* 17 – 18 år    kr 2.100 

      Senior Herrer    kr 1.500 

* Spillere i aldersbestemte klasser betaler i tillegg kr 200 til egen lagskasse pr. sesong. 

Inkludert i treningsavgifter er kr. 100,- i medlemskontingent til Ski IL Håndball (hvorav kr 25,- til Ski IL Alliansen). 

For familier med flere spillere på lag i aldersbestemte klasser gis det søskenrabatt med 25 % på søsken nr 1 og 50 % på 

søsken nr 2 og ved flere søsken.  
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7. SPORTSLIG UTVALG  

Ole Inge Wibetoe (sportslig leder), Beate Solstad (leder yngre avdeling), Leif Martin Henriksen (leder eldre avdeling), 

Maria Midseim (dommerkontakt), Marianne Solheim (spillerrådet), Monica Feyling (økonomikonsulent/ 

klubbsekretær). 

 

Møteaktivitet 

 Sportslig utvalg har gjennomført månedlige møter fra april 2012 – mars 2013 

 Sportslig utvalg kick-off 3’dje helg mai 2012 

 Arbeidsmøter mellom ulike utvalgsmedlemmer  

 Deltagelse på foreldremøter og foreldrekontaktsamlinger 

 Samtaler med trenere i alle lagsmiljøer to ganger i løpet av sesongen 

 Møter med Follo HK Damer og Follo HK Håndball 

 Møter med samarbeidsklubber i Follo 

 Møter med Plexusklinikken 

 

Spillerutvikling 

Klubben har gjennomført ulike spillerutviklingstiltak gjennom sesongen. 

 

Aktivitet For hvem 

Håndballuka (i høstferien) Dagtid: 9-12 år, ettermiddag: 13-14 år 

Teknix Spillerutviklingsprogram, 9-11 år 

Spillerutvikling i Ski IL Håndball Klubben har for inneværende sesong gjennomført 

spillerutviklingstiltak med Follo HK Håndball. Hver tirsdag gjennom 

sesongen har klubbens jenter/gutter i alderstrinnet 13-16 år vært i 

aktivitet. Follo HK Håndball har kjørt treninger for lagsmiljøene 

(samlet eller oppdelt i grupper). Trenerne i de ulike lagsmiljøenes 

har bestemt hvilke områder av spillets faser de har ønsket at Follo 

skulle kjøre på disse øktene. 

Utøverapparat Utøverapparat på Trener III kurs og «Den store kurshelgen», som 

arrangeres i samarbeid med Region Øst. 

Plexusklinikken Ukentlig trening med fysioterapeuter fra klinikken. Fokus på 

skadeforebyggende trening.  Alderstrinn 14-16 år 

Teknikkmerket Klubbens spillere fra 8-14 år 

Målvaktstrening med Simen Blokhus Tilbud hvor 14 målvakter/spillere fra J/G00 og J/G01 deltok på 4 

lørdagsøkter  
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Andre tiltak 

 Ung i Ski – Aktivitetskveld med Kjeller’n 6/10-12 

 EM-kveld med kamp Norge - Danmark. Kamp på storskjerm, kiosk og quiz. 13/12-2012 

 Klubbkveld i Follo Trykk Arena 15. desember Follo – Runar 

 Maskoter under landskampsturnering Østerrike, Tsjekkia, Sverige, Norge i Follo Trykk Arena 

 

 

Spillerutvikling – skadeforebyggende trening med Plexusklinikken 

Treningsgruppe: Spillere i alderen 13-16 år. 

Hovedmål: Redusere skadeforekomst blant håndballspillere i Ski håndball 

Mål: Øke ressursgrunnlaget til håndballspillere i Ski håndball 

Fokusområder: Kne, ankel, skulder/albue, rygg 

 

Målet med den skadeforebyggende treningen som gjennomføres er å redusere både akutte skader og 

belastningsskader. I tillegg til dette vet vi at god grunntrening, basistrening, gode restitusjonsvaner og riktig kosthold 

er med på å øke prestasjoner og gleden ved å spille håndball. Dette er også viktig for å unngå at utøverne mister 

gleden og gir seg med håndball i ung alder. 

Plexusklinikken er opptatt av prinsippet: ”Man må være trent for å kunne trene godt og mye”. Har man ikke dette 

grunnlaget er man mer skadeutsatt og grunnlaget for kontinuerlig trening er ikke lengre til stede. Dette gjør igjen at 

mange mister gleden av treningen.  

Treningsfokus på hver økt: 

 Laget løper tilsvarende tiden på en omgang de spiller i håndball – oppvarming 

 Intervalltrening med instruktører 

 Styrke forside/bakside lår  

 Balansetrening/stabilitetstrening for ankel og kne 

 Styrke mage/rygg 

 Styrke skulder/albue 

Dette er en tung og krevende trening, men utøverne har vært veldig flinke til å følge opp og være positive. Det er 

imidlertid forskjeller innad i hvert lag på treningsgrunnlaget til den enkelte utøver. Med tanke på at de trener like 

mange håndball-økter i uken, ser vi det som viktig å jobbe med det fysiske grunnlaget. På den måten vil de ”tåle” 

treningen bedre, unngå belastningsskader, få mer kontinuitet i treningen og opprettholde gleden av å spille håndball. 

Dette gjør også at spillerne er rustet til å øke treningsmengden når de skal det. 

Det er også gjennomført tester på samtlige lag og spillere. Plexusklinikken er fornøyd med resultatene. Klubben er 

fornøyd med godt treningsoppmøte. Plexusklinikken har vært strenge på at selv om man er skadet eller har vondt 

noen steder er det mye man kan trene allikevel. Det er også jobbet med uttøying og det å løpe ned etter treningene. 

God restitusjon er veldig skadeforebyggende, og det har vært fokus på å få utøverne til å ha med litt restitusjonsmat i 

bagen. 



  

Årsmøtedokument 2012 

Side 9 

Trenere (pr. 31.12.2011) 

Lag Trenere 

Håndballskolen-2005 Atle Guttormsen 

Håndballskolen Cathrine Kristiansen 

Håndballskolen Jon Carlsen 

Håndballskolen Kenneth Osenbroch 

Håndballskolen Marita Kristiansen 

Håndballskolen Monica Schei 

Håndballskolen Stian Wessel 

Håndballskolen Thomas Korvann 

Håndballskolen Tine Kay 

Gutter 8-2004 Børre Nysted 

Gutter 8 Daniel Helland Anderson 

Gutter 8 Inger Marie Veiby 

Gutter 8 Ingvill Helland Anderson 

Gutter 8 Renate Johnsen 

Gutter 8 Susann Helland Arstad 

Gutter 8 Thomas A. Solstad 

Jenter 8-2004 Ane Strid Halvorsen 

Jenter 8 Jon Anders Lunde 

Jenter 8 Knut Bakken 

Jenter 8 Ove Helgerud 

Jenter 8 Tord Jonassen 

Jenter 8 Trond Olav Paulsrud 

Gutter 9-2003 Gry Helen Kvithyld 

Gutter 9 Kjersti Gjervan 

Gutter 9 Pål Øyvind Tjernshaugen 

Gutter 9 Thomas Korvann 

Gutter 9 Toril Jansen 

Jenter 9-2003 Erik Skaarnæs 

Jenter 9 Geir Holmefjord 

Jenter 9 Hanne Nettum Breivik 

Jenter 9 Pål Endal 

Jenter 9 Vibeke Mathiesen 

Gutter 10-2002 Espen Bratberg 

Gutter 10 Espen Isaksen 

Gutter 10 Hanne Isaksen 

Gutter 10 Marianne Norløff 

Gutter 10 Vegard Strøm 
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Jenter 10-2002 Berglind Sigurdadottir 

Jenter 10 Espen Eggum   

Jenter 10 Jens Elsebutangen 

Jenter 10 Lene Johansen 

Jenter 10 Per Ove Bævre 

Gutter 11-2001 Anne Steig 

Gutter 11 Morten Pedersen 

Gutter 11 Stian Wessel 

Gutter 11 Toril Jansen 

Jenter 11-2001 Anne Grete Kaasa  

Jenter 11 Grete Johnsen 

Jenter 11 Harald Lie 

Jenter 11 Karoline Hansen 

Jenter 11 Vegard Kjuus 

Gutter 12-2000 Janne Jansen 

Gutter 12 John A. Jakobsen 

Gutter 12 Trine-Lise Skonnord Hansen 

Gutter 12 Wenche Magnussen 

Jenter 12-2000 Kari-Anne Kristensen 

Jenter 12 Lars Abelsen 

Jenter 12 Pål Øyvind Tjernshaugen 

Jenter 12 Tone Wister Fartum 

Gutter 13-1999 Finn Magnus 

Gutter 13 Jon-Helge Johansen 

Jenter 13-1999 Anne Kathrine Ørjevik 

Jenter 13 Bernt Dingstad 

Jenter 13 Espen Eggum 

Jenter 13 Espen Isaksen 

Jenter 13 Ulf Grindstad 

Gutter 14-1998 Anne Steig 

Gutter 14 Lene Lothe 

Jenter 14-1998 Lars Hamborg 

Gutter 15 Slått sammen med G16 

Jenter 15 Slått sammen med J16 

Gutter 15/16 Kenneth Andersen 

Gutter 15/16 Martin Juul 

Gutter 15/16 Nicklas Knudsen 
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Jenter 15/16 Freddy Johansen 

Jenter 15/16 Miralem Sahmanovic  

Jenter 15/16 Per-Arne Sæther 

Gutter 18 Fredrik Ringstad 

Gutter 18 Ken Winjar Holsted 

Herrer Ole Stian Rødal 

 

Trenerutviklingstiltak 

 

Dato Aktivitet Formål 

Mai Felles trenermøte  Strategiplan, årshjulet, Håndballcupen Ski, 

treningstider, dommere, G98 coaching 

prosjektet og Spillerrådet. 

September Klubbens sesong kick- off. Foredrag med 
Gunnar Pettersen: Håndballteori i Ski IL 
Håndball.  

Samling for trenere og ressurser i Ski IL 

Håndball 

Oktober Trenerkurs i regi Follo HK.  

Tema: Hva er et talent? Hva ser vi etter? 
Prioriteringer på trening 

Trenerkurs for klubbens trenere 

November Trenerkurs i regi Follo HK.  

Tema: Til Toppen med Kroppen. Fysisk trening 

for barn og unge 

Trenerkurs for klubbens trenere 

Januar Trenerkurs i regi Follo HK.  

Tema: Utgruppert forsvar, En selvfølge for alle 
barn?  

Trenerkurs for klubbens trenere 

Februar ”Den store kurshelgen” i Ski Trenerseminar i regi av Region Øst 

Februar Trenerkurs i regi Follo HK.  

Tema: Ledelse i praksis + det er meg det 
kommer an på  

Trenerkurs for klubbens trenere 

Løpende  Dialog med trenerne og spillere Oppfølging  
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Nytt og spennende trenerutviklingsprosjekt 
Klubben fortsatte samarbeidet med Lars Abelsen om å gi trenerteamene et tilbud om oppfølging i den hensikt:  
 

 Å tilegne seg økt trenings- og håndballkunnskap, lære å anvende den til å reflektere over og fornye egen 
planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og kamper  

 Gi bevissthet rundt læring - og undervisningsmetoder  

 Gi bevissthet rundt egen håndballfilosofi og ledelsesfilosofi  

Opplegget ble gjennomført som følger: Observasjon av 2 treninger og 1 kamp, samt 3 samtaler underveis.  
 
Samtale 1 
Startsamtale. Gjennomgang av årsplan(planverk) og retningslinjer for laget, og med utgangspunktet i dette, se på 
ideen for prosjektet, formålet, felles tillit (konfidensialitet). Alt med en coachende tilnærmingsmåte.  
 
Samtale 2 
Etter observasjon av 2 økter med laget, er det gjennomgang av helheten rundt opplegget, gjennomføringen, 
trenerteamet (individuelt og samarbeidet). Detaljert øktplan leveres i forkant av begge øktene.  
 
Samtale 3 
Kort samtale før kamp og mer utfyllende etter kamp. Her ”lukkes” prosessen med konkrete tilbakemeldinger både 
generelt og individuelt hos trenerne.  
 

Denne sesongen har trenerteamene for G01 og J02 gjennomført opplegget med Lars 

 

Klubben har som målsetning å fortsette med to slike prosjekt pr sesong. 

 

Påmeldte lag til regionsspill m.m. 

 

Lag Regionsspill Hyundai cup Temaserie Østlandserie/Bring Totalt 

Jenter 9 2    2 

Jenter 10 2    2 

Jenter 11 3    3 

Jenter 12 2 2 2  6 

Jenter 13 3 3 2  8 

Jenter 14 3 3 1 1 8 

Jenter 15  1   1 

Jenter 16 2 1  1 4 

      

Gutter 9 2    2 

Gutter 10 3    3 

Gutter 11 2    2 

Gutter 12 2 2 2  6 

Gutter 13 2 2 1  5 

Gutter 14 2 2  1 5 
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Lag Regionsspill Hyundai cup Temaserie Østlandserie/Bring Totalt 

Gutter 15 2 2   4 

Gutter 16 2 2  1 5 

Gutter 18 1 1   2 

Menn 1    1 

Totalt 36 21 8 4 69 

 

Håndballskolen har deltatt med 7 lag i Loppetassen og Bamsecup. J/G08 har deltatt med 8 lag i minihåndball 

turneringer (ikke seriespill for 8 klassen). 

 

Representasjon 

 

Kjønn Tiltak Navn 

Gutter Regional samling, G 96/97  Benjamin Herseth 

 Regional samling, G 96/97 Stein Olav Johannessen 

 Regional samling, G 96/97 Andreas Simonsen Myhren 

 Regional samling, G 96/97 Jonas Strøm Tjernshaugen 

 Bylagsturnering G 97 – Oslo Kristoffer Isak Johannessen 

 Bylagsturnering G 97 – Oslo Jonas Strøm Tjernshaugen 

 Bylagsturnering G 97 – Oslo Christian Westby 

 Bylagsturnering G 97 – Fredrikstad Christian Jakobsen  

 Bylagsturnering G 97 – Fredrikstad Andreas Alm 

 Bylagsturnering G 97 – Fredrikstad Thomas Solstad 

 Bylagsturnering G 97 – Fredrikstad Andre Tuzov (forfall pga. skade) 

 Regional spillerutvikling, G 96 Benjamin Hallgren 

 Regional spillerutvikling, G 96 Øystein Solberg 

 Regional spillerutvikling, G 97 Preben Huseby 

 Regional spillerutvikling, G 97 Christian Westby 

 Regional spillerutvikling, G 97 Thomas Solstad 

 Regional spillerutvikling, G 97 Christian Jakobsen 

 Regional spillerutvikling, G 97 Sander Johnson Myrvold 

 Regional spillerutvikling, G 97 Stian Tronbøl 

 Regional spillerutvikling, G 98 Andre Pung Tuzov 

 Regional spillerutvikling, G 98 Haakon Teodor Brækkan 

 Regional spillerutvikling, G 98 Simen Nordvoll Strømnes 

 Regional spillerutvikling, G 98 Marius Egeberg Christiansen 

 Regional spillerutvikling, G 98 Bjørnar Pedersen 

 Regional spillerutvikling, G 95 Erlend Heir 

Jenter Regional spillerutvikling, J 96 Marte Johannson 

 Regional spillerutvikling, J 98 Anette Hamborg 

 Regional spillerutvikling, J 98 Pernille Oddlien Rojahn 

 Regional spillerutvikling, J 98 Hulda Spurkland 



  

Årsmøtedokument 2012 

Side 14 

Kjønn Tiltak Navn 

 Regional spillerutvikling, J 98 Susann Arstad 

 Regional spillerutvikling, J 98 Helene Lien 

 

 Cuper/turneringer 

  

Scandinavian cup Håndballcupen Ski Oslo Cup Loppetassen, Minihåndball 

Bamsecup Langhus julecup Peter Wessel cup Slottsfjellcup 

Kolbotn cup Fredrikstad cup Norden Cup (Sv) Dronninglund cup (Dk) 

Partille cup (Sv) Dronninglund up (Sv) Tumba Invitational (Sv) Cell Cup (Ungarn) 

    

 

Slottsfjell Cup – klubbens fellescup for 10-16 årsklassene  

I 2012 var vi på Slottsfjell Cup for sjette gang. Dette er årets fellescup hvor det sosiale står i fokus.  

I år var vi 300 spillere og ledere som satte kursen for Tønsberg med busser fredag ettermiddag. Vi overnattet på 

Borgheim Ungdomsskole. Når lagene var installert på skolen fredag kveld tok vi et fellesbilde (forsiden) før det ble 

servert pizza og brus. 

På lørdag kveld var det felles arrangement i regi av Spillerrådet hvor det ble grillet og arrangert ulike aktiviteter. 

Det var også felles arrangement for foreldre som overnattet i Tønsberg. Vi var ca. 100 voksne som spiste tapas på en 

restaurant i Tønsberg lørdag kveld. 

 

Våre lag gjorde det veldig bra i årets cup: 

J12 nr.1 i A sluttspill 

 

G12 nr.2 i A sluttspill 

 J13 nr.3 i A sluttspill 

 

G13 nr.1 og 2 i A sluttspill 

  J16 nr.2 i A sluttspill 

 

G14 nr.1 i A sluttspill 

   G15 nr. 1 i A sluttspill 

  

 

G16 nr. 1 i A sluttspill 

 

Det var en sliten men veldig fornøyd gjeng spillere og ledere som ankom Ski søndag kveld. 

 

Overordnet sportslig evaluering av sesongen 2012/2013 for Ski IL Håndball 

Det gror fremdeles godt i våre yngre rekker og vi har i år 8 lag påmeldt i Loppetassen og Bamsecup, og håndballgleden 

er stor. At antall spillere på de yngste alderstrinnene øker er et godt tegn på trivsel, som er et viktig utgangspunkt for 

positiv utvikling. Engasjementet blant trenere og ressurspersoner rundt lagene er stort og er helt sentralt for å 

gjennomføre klubbens aktivitetsnivå. 

 

På ungdomssiden har mange av våre lag kommet langt. Gutter 1996-97 kvalifiserte seg til Bring. Jenter og gutter 98 

ble invitert til Norden cup, som betraktes som uoffisielt nordisk mesterskap. G98 ble nr.3 og J98 nr.14. J98 kom til en 

meget sterk semifinale i årets Peter Wessel cup (uoffisielt NM)! G98 stilte med 2 lag i årets Peter Wessel cup og det 

ene laget vant cupen etter å ha slått ut det andre laget i semifinalen, en meget sterk prestasjon for hele laget! Gode 

resultater i fjor gjør at vi har mange 14 og 15 åringer på Region Østs spillerutviklingstiltak for inneværende sesong. Så 

langt ser det ut til å gjelde også for neste sesong, forutsatt at Region Øst sin ordning opprettholdes.  
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Topphåndball ved Ski videregående skole 

Samarbeidet med Follo HK Damer og Follo Håndball om et topphåndballtilbud ved Ski videregående skole er 

videreført også inneværende sesong. 

 

8. DOMMERE  

Følgende dommere har talt på klubbens dommerkvote sesongen 2011/2012: 

Terje Ib Akerø, Stein Løkke, Kai-Erik Arstad, Thomas Arstad, Ane Duun Strømsborg, Christina Egidius, Simen Taranger, 

Karine Aarmo Johannessen, Marthe Strykson, Simen Blokkhus, Magne Trond Gjerdrum, Nicolay Gulliksen, Odd 

Delbekk. 

I tillegg har Tore B. Kristiansen talt på dommerkvoten som observatør og Karoline Lorenzen har talt på dommerkvoten 

gjennom barnekamplederavtale. 

 Vi måtte for sesongen 2011/2012 leie to kvotedommere fra Langhus IL for å oppfylle dommerkvoten slik at vi kunne 

melde på det antall lag som Ski IL Håndball ønsket i seriespill. 

Formell dommer- og observatørkompetanse 

Mer enn trinn 2: Ib Akerø, Stein Løkke, Kai-Erik Arstad, Magne Trond Gjerdrum 

Trinn 2: Tore B. Kristiansen, Thomas Arstad, Ane Duun Strømsborg, Christina Egidius 

Trinn 1: Simen Blokkhus, Robin C. Rishaug, Ivar Wibetoe, Karine Aarmo Johannessen, Simen Taranger, 

Thomas Solstad, Ida Ringlund Hansen, Kristine Lorenzen 

DUC: Tore B. Kristiansen 

Dommerinstruktør: Stein Løkke 

Observatør 3: Stein Løkke, Terje Ib Akerø, Tore B. Kristiansen 

Observatør 2:    

Observatør 1: Karoline Lorenzen 

 

Utviklingsgruppe Bring sesongen i regi av RØN sesongen 2011/2012: 

Følgende har deltatt:   Ane Duun Strømsborg, Simen Blokkhus  

Følgende barnekampledere har representert klubben sesongen 2011/2012: 

Andreas Myhren Simonsen, Ane Strid Halvorsen, Caroline Marie Hagen, Christian Holmelid Jakobsen, Eline Solstad, 

Haakon Venås Årbu, Ida Ringlund Hansen, Ivar Wibetoe, Julie Krystad, Knut Bjelbøle Bakken, Kristine S. Lorentzen, 

Mari Norum, Marte Johannsson, Renate Laumann, Robin C. Rishaug, Samir Ostawar,  Stian Kvist, Thomas Solstad, 

Woini Siyoum, Marius Stensrud 

Veiledere for barnekamplederne: Stein Løkke, Karoline Lorentzen, Christina Egidius og Tore B. Kristiansen. 
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9. SPILLERRÅDET 

Spillerrådet i Ski IL Håndball består hver sesong av representanter fra lagsmiljøene i alderen 10-16 år. Hvert lag 

representeres ved to spillere fra hver aldersgruppe. Rådet skal verne om spillernes interesser og rettigheter, i tillegg til 

at vi skal sørge for at alle trives og har det bra i klubben. I tillegg fungerer også Spillerrådet som en læringsarena for 

demokrati og medvirkning, på samme måte som et elevråd i skolen. Vi har ca. åtte planlagte møter i løpet av en 

sesong.  I tillegg møtes hele eller deler av gruppa i forbindelse med viktige arrangementer eller dersom det dukker 

opp spesielle saker som bør tas opp i rådet. Møtene ledes av en leder i samarbeid med nestleder(e). Sesongen 

2012/2013 er Thomas Solstad leder, og han har med seg Ingrid Arnfinnsdatter Kolstad og Ove Johan Helgerud som 

nestledere. Marianne Solheim (Sportslig Utvalg) og Simen Blokkhus (tidligere leder) er med og bistår med de 

administrative oppgavene. Spillerrådets nestledere har denne sesongen deltatt på lederkurs for ungdom i regi av 

Norges Idrettsforbund. 

Noen av arrangementene og sakene vi arbeider med går igjen år etter år. Sosiale arrangementer i lagsmiljøene og Ski 

IL Håndballs bidrag i borgertoget på 17. mai er eksempler på faste saker. Ski IL håndball blir godt synlig med sine 500 

helium-ballonger i klubbens farger gult og blått. Det har også blitt tradisjon med EM- og VM-kvelder i Alliansehallen 

når landslagene våre er i aksjon. Da har man mulighet til å se kampen på storskjerm sammen med spillere, trenere og 

foreldre fra egen klubb, og Spillerrådet varter opp med kiosk og artige konkurranser samt flotte premier. Dette ble 

gjennomført på Luciadagen 13.12.12 da Norge møtte Danmark. 

Håndball på timeplanen 

Et annet prosjekt vi er stolte av å ha gjennomført, er ”Håndball på timeplanen”. Dette er et rekrutteringsprosjekt der 

vi fra Spillerrådet er ute i barneskolene (Finstad, Hebekk og Ski) og har en eller to håndballøkter med 3. klassingene. 

På slutten av sesongen inviterer vi alle klassene vi har besøkt til en felles turnering i Alliansehallen i samarbeid med 

idrettslinja på Ski vgs. Prosjektet har blitt veldig godt mottatt hos både elever og lærer, og klubben har fått flere nye 

spillere gjennom våre besøk. Inneværende sesong har vi besøkt fire klasser og flere besøk er planlagt. Simen Blokkhus 

(prosjektleder), Thomas Solstad, Ingrid Kolstad og Ove Helgerud fra Spillerrådet har vært instruktører. Med seg på 

øktene har de nett med baller, vester og flere øktplaner som lærerne kan benytte seg av i etterkant av besøket.        

12. mars skal Elin Svennevik, Marianne Solheim og Simen Blokkhus starte planleggingen av avslutningsturneringen i 

hallen før sommerferien. 

Håndballcupen Ski 

I 2012 fikk Spillerrådet utvidet ansvar under Håndballcupen Ski. Fredag kveld hadde vi underholdning på Drømtorp 

videregående med tryllekunstner, bingo og quiz som underholdt liten og stor. Mange flotte premier bidro til stort 

engasjement. Kjeller’n bidro med musikk, hoppeslott og sumobryting. Vi var også så heldige å få besøk av fotografene 

Tor og Eline Solstad som dokumenterte på web og FB. 

På søndag hadde Spillerrådet ansvaret for premieutdelingen ute foran Alliansehallen. Her ble det bygget opp scene og 

vi leide inn DJ som sto for musikken under hele dagen. Alle 1. og 2. plassene i A-sluttspill fikk premier for nærmere 

70.000 kroner! Simen Blokkhus var konferansier og Spillerrådet fulgte spillerne høytidelig ut fra hallen etter kamp og 

delte ut premier. Dette var gøy! 



  

Årsmøtedokument 2012 

Side 17 

 

Andre aktiviteter Spillerrådet er opptatt av og har hatt ansvaret for og/eller deltatt med: 

 Teknikkmerket 

 Grilling og sosiale aktiviteter med konsert under Slottsfjellcup i Tønsberg 

 Ung i Ski – Aktivtetskveld med Kjeller’n (06.10.12) 

 Fremmer sosiale aktiviteter i lagsmiljøene 

 Bedre tilbud i Alliansehallen og Skihallen (oppgradering av treningsutstyr, gulv spilleflater, renhold, 
garderober, låser, papir osv.) 

 Videreutvikling av nettsidene; Spillerrådet på nett (via websider og Facebook) 
 

Spillerrådet har for sesongen 2012-2013 bestått av følgende stolte utvalgsmedlemmer:  

 

Thomas Solstad og Ove Johan Helgerud (G96/97), Ingrid Arnfinnsdatter Kolstad (J96), Marie Kessel (J97), Thomas 

Olsen Hagen og Terje Langø (G98), Emilie Dybendahl Aulie og Pernille Rojahn Oddlien (J98), Alexander Burlin og Egil 

Kristoffer Gabrielsen (G99), Helene Brække og Marte Senneset (J99), Eirik Kolstad og Simen Guttormsen (G00), 

Caroline Skage og Katrine Ramos (J00), Eirik Arnesen og Martin Tømt (G01), Cecilie Brække og Karoline Stensrud (J01), 

Ola Grønvold og Peder Norløff Nystrøm (G02), Ine Elsebutangen og Frida Eggum (J02). 

Vi vil minne om vår postkasse i Alliansehallen, utenfor kontoret til hallansvarlig. Her kan du komme med innspill  
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10. MEDLEMSTALL PR. 31.12.2011 

GRUPPE ANTALL GUTTER/JENTER 

Håndballskolen 46 (58)  20 (30) / 26 (28)  

Aktivitetsserien (8-11 år) 195 (219)  116 (91) / 79 (128) 

Midtre aldersbestemt (12-14 år) 142 (111)   78 (51)/ 64 (60)  

Eldste aldersbestemt (15-16 år) 46 (76)  24 (33) /22 (43) 

Seniorlagene (gutter)   34 (21)  34 (21)  

TOTALT 463 (485)  272 (226) /191 (259) 

 

(Tall for forrige sesong i parentes).  

Medlemsoversikten viser en liten nedgang i antall medlemmer sammenlignet med 2011. Styret ser ikke at nedgangen 

er bekymringsfull, da størrelsen på årskullene alltid varierer noe, store kull forlater klubben og mindre kull kommer 

inn med Håndballskolen. Årets kull på Håndballskolen er også mindre enn fjorårets. Klubben er imidlertid opptatt av å 

følge opp frafallet, og vil i løpet av kommende sesong utarbeide et spørreskjema for å få frem årsaker til at spillere 

forlater Ski IL Håndball. Klubbens Spillerråd har arrangert gymtimer for 3 klasse med håndballøkter. Dette vil også bli 

gjennomført kommende år – da med en turnering som avslutning i juni. Nytt av året er Gutter 18 lag i seriespill.  Vi har 

i tillegg startet opp et yngre damelag 18-25 år, som vil bli påmeldt i seriespill fra høsten 2013. 

 

11.   INFORMASJONS OG SPONSORAKTIVITETER 

 

Web 

Web er Klubben viktigste informasjons kanal. For ytterlig å styrke profileringen ble det i forrige periode besluttet å 

bytte plattform. Denne ble implementert i forkant av HCS 2012. Styret målsetning er at den nye plattformen skulle 

skape betydelig mer 2 veis kommunikasjon dynamikk, lette bruker terskelen for publiseringer og styrke lags sidenes 

sider slik at disse kommer mer i bruk. Videre gir de nye sidene en bedre bilde modul, kalender, tilknytting tik sosiale 

medier,  statistikk modul med mer. I forbindelse med prosjektet ble det gjort en betydelig opprydding og 

restrukturering av informasjonen på web. Det skal nå være lettere å finne frem og informasjonen er mer tilgjengelig. 

 

Det har blitt holdt kurs for foreldre kontakter og deler av trenere som nå har tilgang til sine egne lags sider. En del av 

lagene bruker web sidene aktivt mens det fremdeles er en del å gå på hos andre. Trafikken er betydelig og antall 

sidevisninger oversteg for 2012 50000. Vi ser klar sammenheng mellom aktiviteter i klubben og web trafikk – august 

2012 hadde 27000 sidevisninger. Under bildeutsnitt fra siste februar 2013 web trafikk 
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Aktiviteten på weben øker fra forrige år gjennom bedre fremvisning (bilder, layout osv.) samt at hyppige publiseringer 

av artikler. Dette er oppnådd bl.a. ved etablering av en kommunikasjonsplan for weben der styremedlemmer og deler  

av utvalgene har fått fastlagte oppgaver.  Videre er administrasjonen gått oppe og står i verktøyet og generer jevnlig 

stoff. 

 

Idium – web leverandøren har gitt ok support etter implementering. Det er rom for forbedringer og info / marked 

jobber med leverandøren for å forbedre verktøyet 

 

Sponsorer 

Ski IL Håndball har en rekke sponsorer og støttespillere som støtter klubben finansielt. Klubbens finansiering gjennom 

sponsorer har økt i perioden, og målrettet arbeid fra administrasjonen ved oppsøkende arbeid og vedlikehold av 

eksiterende sponsorer har gitt positive resultater. Tilbakemeldingen fra våre sponsorer er udelt positiv til klubbens 

arbeid og verdien sponsorene får av profilering sammen med Ski IL Håndball. I løpet av året har klubben hatt ett 

arrangement for sponsorene ved en sponsor lunsj. Klubben søker gjennom en aktiv dialog med næringslivet både å 

profilere barneidrett samt viktigheten av denne - samtidig som klubben ønsker å gi noe tilbake til sine støttespillere. 

De viktigste sponsorer er videreført fra foregående år; Askim Sparebank, Ultra, Ski Storsenter, Ski Bygg, Peppes Pizza 

og Eiendomsmegler 1. Det ble etablert en ny sponsorkontrakt med Snap Drive i året som gikk. Sponsorene bidrar 

betydelig økonomisk og er en av grunnpilarene i klubbens inntekter. 

 

Klubben takker sponsorer og støttespillere for deres bidrag til klubbens aktiviteter. 

 

Media 

Gjennom sesongen har klubben hatt en rekke positive oppslag i lokale media. Det har vært dekning av Håndballcupen 

Ski, Natthåndballen, Loppetassen, Håndballuka samt klubbens gode samarbeid med Kjeller'n fritidsklubb. Det har 

videre vært presentasjon av enkelt lag og innlegg fra spillerrådet.   

 

 

Administrasjon 

Det er definert et årshjul for informasjon- og markedsområdet. 
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12. ØKONOMI  

Innledning 

Styret er godt tilfreds med den økonomiske situasjonen til Ski IL Håndball. Årsresultatet for 2012 fremkommer av 

årsregnskapet (se egen saksfremstilling). Budsjettet ble vedtatt i balanse (null) og faktisk årsresultat viser et overskudd 

på 56.716 kroner.  

Nesten 93 % av eiendelene på 2,3 millioner kroner knytter seg til bankinnskudd og likviditetssituasjonen til klubben er 

god. Egenkapitalandelen til klubben er 55 %. Egenkapitalandelen eksklusiv gjeld til lagsmiljøene er 73 %. Dette anses 

tilfredsstillende.  

Inntekter 

For å kompensere på reduserte inntekter knyttet til papirinnsamlingen (sist gjennomført i 2010) og loddsalget via 

Norges Håndballforbund (avviklet etter sesongen 2011/2012) har klubben satset strategisk på å bygge Håndballcupen 

Ski. Denne turneringen er utviklet i tråd med styrets langsiktig målsetting og cupen bidrar med et betydelig 

nettoresultat inn til klubben. Det presiseres at klubben budsjetterer med betydelig overskudd fra cupen. 

Planleggingen av Håndballcupen Ski 2013 er i rute og i henhold til budsjett. 

Andre betydelige inntektskilder for klubben: 

1) MVA-kompensasjon * 
2) Grasrotamidler fra Norsk Tipping * *  
3) Sponsorinntekter * * * 
4) Egenbetaling fra spillerne * * * * 
5) Billett- og kiosksalg * * * * * 

* Ski IL Håndball ble etter søknad tildelt like i underkant av 140.000 kroner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms 
i 2012 (noenlunde tilsvarende beløp i 2011). Dette fordi Norges Idrettsforbund sammen med Frivillighet Norge utviklet 
en god ordning for frivillige organisasjonen der man mottar en rettmessig kompensasjon for kostnader knyttet til 
vare- og tjenestemoms. Totalbeløpet som tildeles frivilligheten i 2013 er ca. 50 % høyere enn i 2012, men dette betyr 
ikke automatisk at Ski IL Handball vil motta 50 % mer i støtte.  

* * Norsk Tipping startet i 2009 det som kalles for grasrotandelen. Ordningen fungerer slik at Norsk Tipping gir 5 % av 

innsatsen til den frivillige organisasjonen som spillerkortet til den enkelte er knyttet opp mot. Per 31.12.2012 var det 

435 spillere som var registrert med Ski IL Håndball som mottaker (37 færre enn per 31.12.2011) og klubben mottok 

139.000 kroner gjennom denne ordningen i 2012.  

* * * Ski IL handball har langsiktige samarbeidspartnere som bidrar med betydelige midler inn i klubbkassen. Klubben 

ønsker å takke alle våre samarbeidsparter og spesielt våre hovedsponsorer som bidrar med vesentlige midler som 

kommer barn og unge i Ski og omegn til gode.   

* * * * Ski IL handball har en målsetting om å tilby høy kvalitet på sitt trenings- og spilltilbud. Den enkelte spiller 

betaler for å delta i aktivitetstilbudet i Ski IL Håndball, fra 750 kroner per år på håndballskolen til eldre klasser som 

betaler 1.300 kroner i halvåret. Styret mener dette er et forsvarlig kostnadsnivå.  

* * * * * Av totale inntekter på ca. 4,4 millioner kroner relaterer godt over 20 % seg til billett- og kiosksalg.  
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Kostnader  

Ski IL handball hadde i 2012 et totalt kostnadsnivå på 4,4 millioner kroner. De største kostnadsdriverne er:  

- Varekostnaden, utgjør ca. 5 % av totale kostnader 
- Lønns- og personalkostnader. Klubben har ansatt daglig leder i 80 % stilling og 

økonomikonsulent/klubbsekretær i 50 % stilling. Totale kostnader inkludert sosiale utgifter (feriepenger, 
pensjon og arbeidsgiveravgift) er ca. 0,7 million kroner. Dette utgjør under 16 % av totale kostnader.   

- Hallaktivitet som f.eks. leie, tilsynsvakter, dommere, påmelding til cup- og seriespill, reisekostnader utgjør 
over 1 million kroner. Dette utgjør 24 % av totale kostnader.   

- Relatert til arrangementet Handballcupen Ski 2012 påløp det ca. 850.000 kroner i kostnader. Dette utgjør 20 
% av totale kostnader.   

- Refusjoner til trenere og dommere. Klubbens trenere og dommere får i en viss grad refundert utgifter til 
utstyr, kjøring, kost ol. Dette brukte klubben ca. 13 % av totale kostnader på i 2012. Dette inkluderer kjør av 
instruktørtjenester fra Foll HK herrer. I tillegg brukte klubben over 60.000 kroner på trenerutdanning.  

- Klubben har i 2012 prioritert oppgradering av nettsidene www.skihandball.no og det har påløpt 
ekstraordinære kostnader til dette i 2012.  

 

Avslutning  

Klubben Ski IL Handball har en solid økonomisk plattform, sunn drift og styret er tilfreds med den økonomiske 

situasjonen per 31.12.2012.  

http://www.skihandball.no/
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13.   FOKUSOMRÅDER OG FREMTIDSUTSIKTER 

”Møteplassen” i Idrettsparken. 

Det har vært jobbet i lengre tid med å få på plass en sandbane og andre uteanlegg mellom Alliansehallen og 

kunstgresset. Konseptet kalles Møteplassen. Møteplassen er et konsept bestående av flere mindre nærmiljøanlegg, 

typisk med fokus på uorganisert aktivitet. Klubben ønsker å utnytte arealet mellom Alliansehallen og Kunstgressbanen 

til dette formålet. DnB Nor Sparebankstiftelsen er søkt om støtte og delfinansiering er på plass. Kommunen har sagt 

seg villig til å forskuttere tippemidler. Det jobbes videre med resterende finansiering.  

Økonomi 

I den strategiske planleggingen legger styret følgende økonomiske forutsetninger til grunn: 

• Ski IL Håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innenfor et regnskapsår ikke overstiger disponible 

inntekter (selvfinansierende) 

• Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det skal ikke 

budsjetteres med underskudd 

• Klubben skal i tillegg ha en fri egenkapital som skal være minst 10 % av årlige inntekter 

• Klubben skal ha flere ”inntektsben” å stå på 

• Det skal utarbeides retningslinjer og rutiner som er ihht. krav fra offentlige myndigheter 

• Klubben skal ha en egen økonomikonsulent 

• Klubben skal ha et eget økonomiutvalg 

 

Disse punktene er i tråd med strategiplanen til Ski IL Håndball.  

 

Bredde / topp 

Diskusjoner rundt og håndtering av problemstillinger vedrørende bredde kontra topp vil alltid i større eller mindre 

grad være nødvendig i en klubb som Ski IL Håndball. Disse problemstillingene håndteres i det daglige av trenerne og 

sportslig utvalg på vegne av styret. 

Strategiplan 

Strategiplanen ble revidert sist år og skal etter planen revideres igjen om to år, dvs. gjeldende fra sesongen 2015-

2016. 

Dugnad  

Ski IL Håndball er foreldredrevet.  En betydelig mengde dugnadstimer blir lagt ned hver dag, året rundt, for klubben. 

Selv om klubben har ansatte ressurser, vil det fortsatt være slik at det aller meste av arbeidet med driften av klubben 

gjøres på dugnad.  

Samarbeid med Ski IL Alliansen / øvrige særidretter 

Ski IL Håndball er en del av Ski IL Alliansen. Alliansen spiller en viktig rolle i forhold til å samle særidrettene i 

Idrettsparken og utvikle denne. Ski IL Håndball skal fortsette å være en aktiv bidragsyter i Alliansen. 
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Vi ønsker å takke våre sponsorer, samarbeidspartnere, våre prestasjonsklubber Follo HK Damer og Follo Håndball, 

faste ansatte, tillitsvalgte, barnekampledere, dommere, trenere, foresatte og ikke minst spillere for sesongen 

2012/2013. 

 

Styret, 11. mars 2013 

 

Arnfinn Kolstad 
Styreleder 

Olivier Mueller 
Nestleder 

Kai Erik Arstad 
Økonomiansvarlig 

Ole Wibetoe 
Sportslig leder 

Erik Skaarnæs 
Info og markedsansvarlig 

Line Lid Brække 
Arrangementsansvarlig 

Maria Midseim 
Dommerkontakt 

Anniken Skonnord 
Varamedlem 

 

 

 

 

 
 


