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4. ÅRSBERETNING 2018   

Leders kommentar 2018                                            

2018 har vært et krevende år for styret og klubben på flere områder. Det lyktes ikke å rekruttere hverken 

ny leder for avdelingen etter Kolbjørn Hole eller sportslig leder eldres etter Arne Sødal. Det å erstatte to 

personer med den erfaring og kompetanse som Kolbjørn og Arne hadde er ikke en enkel oppgave i seg 

selv, og det har vært veldig merkbart for mange at deres plasser ble stående helt uten dekning. 

Styrets representanter har forsøkt etter beste evne å fordele de oppgaver som ligger til disse vervene, og 

det har lyktes å drive avdelingen videre på et vis, men det har vært områder som ikke har blitt fulgt opp 

like godt som tidligere. Heldigvis har det lyktes å verve ny leder på tampen av året, og Per Arne Hervik 

er kommet til og han har brukt mye tid på å sette seg inn i hvordan avdelingen er drevet tidligere og til å 

identifisere hva som kan være forbedringsområder. 

Som et ledd i rekrutteringen av ny trener for damer senior, så styret også muligheten for å engasjere 

Roar Aksdal som sportslig koordinator i avdelingen. Til denne stillingen ligger mange av de oppgavene 

som tidligere lå i vervet som sportslig leder eldres, og det jobbes med å utvikle rollen videre med 

oppgaver og mandat slik at dette vil være en stilling som bidrar til å heve den sportslige stillingen til 

avdelingen til det ambisjonsnivået vår sportsplan har. 

Roar Aksdal har blitt engasjert som sportslig koordinator i et 2-årig engasjement i 20 % stilling. Det er et 

ønske fra både styret og Roar at stillingen økes og at det knyttes til flere oppgaver som kan være med på 

å bygge opp under den sportslige utviklingen i klubben. 

Strindheim IL Håndballavdelingen har fortsatt rekruttering av nye spillere som en av våre sterke sider, vi 

har svært god rekruttering og mange aktive lag oppover i årsklassene. Vi har fortsatt et mål om å bli 

enda flere og det ønsker vi å få til ved enda bedre rekruttering men spesielt ved at vi vil satse på å 

beholde flere spillere etter at de har passert 15. Et godt differensiert sportslig tilbud, god oppfølging og 

satsning på gode trenere er noen av tiltakene. Tiltak som har blitt igangsatt for å bygge opp under dette 

er blant annet utviklingstrapp for barnehåndball og ungdomshåndball. Vi opplever at mange trenere for 

spesielt de yngre i avdelingen etterspør hjelp for organisering av økter, og sportslig koordinator og 

sportslige leder yngres er gode sparringspartnere for de trenerne som tar kontakt. 

Dessverre har vi også opplevd at det nok en gang har forsvunnet en hel årgang fra klubben, da Gutter 05 

ble oppløst i Strindheim og guttene forsvant til andre klubber. Styret er særdeles misfornøyd med at det 

ikke lyktes å finne tiltak innenfor klubbens rammer for å unngå dette, og det er viktig at årsakene til 

dette analyseres og at man kan identifisere tiltak for å unngå at det oppstår hull i generasjonsrekkene 

våre. 

Samtidig med stor bredde er det et ønske at vi også skal kunne gi klubbens utøvere et sportslig tilbud når 

de blir eldre. Det har vært god dialog med styret i Elite utover høsten etter at det har blitt klart at man må 

legge ned Eliteavdelingen og innlemme herrer senior i breddeavdelingen. Det er viktig at Strindheim har 

et godt tilbud for ivrige gutter og at de har et seniorlag å både se opp til og strekke seg mot sportslig, og 

breddeavdelingen vil gjøre sitt ytterste for at denne overgangen skal gå smertefritt slik at vi har et godt 2. 

div lag som vår toppsatsing på herresiden. 

Håndballavdelingen har for sesongen 2018/19 etablert partnerklubbsamarbeid med Charlottenlund SK 

for J18 og damer senior, der Charlottenlund er prestasjonsklubb, samt et samarbeid med Rapp for G16 

der Rapp er ansvarlig lag. 

 Styret har et ønske om at sportsplanen vårt skal være et levende dokument som er i kontinuerlig 

utvikling samtidig som at vi har en overordnet sportslig tråd i planen vår. Ved egne møter med trenere 

på Røros har sportsplanen også i 2018 utviklet seg videre og sportsplanen har fått noen justeringer. 
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Styret ønsker at sportsplanen er et verktøy som skal sikre at flere får en positiv håndballopplevelse i 

hallene hvor vi spiller kamper og trener. 

På dommersiden har vi hatt meget bra rekruttering i år, utfordringen ligger i å holde de vi rekrutterer i 

aktivitet. Styret ser viktigheten av dette arbeidet og vil fortsette å sette inn ressurser for å nå målet om 

også på dommersiden å bli en av de største klubbene. I løpet av 2018 har Elin Jacob arbeidet med å både 

rekruttere dommere og få flere av våre dommere til å stå lenger. Et av tiltakene er å gjøre 

dommermiljøet vårt mere sammensveiset med gode sosiale tiltak og felles aktiviteter. 

Også dette året har vi gjennomført håndballskole for nye årskull av 1.klassinger, 2012 årgangen, med 

god oppslutning både av jenter og gutter. Årets skole ble i år gjennomført i Leangenhallen. Vi takker 

Sportslig leder yngres Trond og hans team for å ha gjennomført skolen på en utmerket måte. Trond har 

dannet seg god erfaring på gjennomføring av rekruttskole, og det vurderes om man skal engasjere 

seniorspillere i avdelingen til å bidra på selve rekruttskolen og på treninger den første tiden for de nye 

lagene.  

 

Håndballavdelingen har gjennomført flere arrangement gjennom året som er en viktig del av identiteten 

til klubben og som er med på å skape engasjement for både spillere, trenere og foreldre. Alle som bidrar 

til planlegging og gjennomføring av Strindheimdager, treningsleir på Røros og Strindheim Cup fortjener 

en stor honnør!» 

 

Leangen plasthall ble som kjent avsluttet som håndballhall i 2017.  Det er med stor glede vi observerer 

at nye Leangen bydelshall er under oppføring med 2 sårt tiltrengte håndballflater til bydelen. Vi håper at 

en ny hall kan gi ny giv for klubben ved at den kan bli vårt nye samlingssted. Vi har også bidratt i 

utformingen av ny mulighetsstudie for hele Leangen idrettspark som Trondheim kommune har 

gjennomført. Sammen med alt som skjer med boligutbygging på Leangen så står Strindheim IL foran en 

svært spennende tid med spennende muligheter 

 

Berit K. Fossum har fungert som avdelingsleder i 100% i 2018. Styret vil takke Berit for jobben hun 

gjør, hun har gjort en betydelig innsats for å avlaste styret i daglig drift og er en forutsetning for at 

klubben med så mange lag og spillere skal kunne eksistere. 

 

2018 er et år hvor klubben økonomisk har et godt resultat, dette skyldes flere faktorer men god 

økonomistyring er en kjernefaktor. Styret har vedtatt at vi ønsker bruke noe av det ekstraordinære 

resultatet til å støtte diverse sosiale aktiviteter og våre mange lojale trenere. 

 

En sak som det nye styret må jobbe med fremover er en revitalisering av arbeidet med den sportslige 

utviklingen. Dette gjennom blant annet å se på organisering av sportslig utvalg slik at vi får engasjert 

flere ivrige støttespillere med god kompetanse på det sportslige planet. Det er særdeles viktig at styret, 

sportslig koordinator, trenere og sportslig utvalg drar i samme retning og staker ut en kurs som gjør at vi 

kan leve opp til ambisjonene i vår sportsplan. Dette er et arbeid som dessverre har ligget i dvale og det er 

viktig at Strindheim også oppleves som en klubb man kan bli god i, og at man også kan være god over 

tid på flere nivåer. 

 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle foreldre og foresatte i Strindheim Håndball som har gjort en 

frivillig innsats i verv eller funksjoner uten vederlag. Klubben hadde ikke eksistert uten denne innsatsen. 

 

Takk også til alle foreldre som er med på sidelinjen og lager stemning på kampene. Vi må alle, trenere, 

ledere og foreldre og andre tilskuere til å sette dere inn i foreldrevettreglene fra Norges 

Håndballforbund. Følg reglene når dere er i hallen så vil barna våre også være stolte av hvordan vi 

fremstår og for stemningen vi lager i hallen og vi kan alle bære vår Strindheim logo med stolthet. 
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Med dette vil jeg takke for meg som fungerende leder gjennom store deler av 2018. Jeg ser frem til å 

samarbeide med Per Arne, eksisterende og nye styremedlemmer gjennom 2019. 

 27.01.19 

Morten A. Aspnes 

Nestleder og fungerende leder 

  

  

 

Styresammensetningen 2018    
Funksjon Navn 

Leder Per Arne Hervik fra 11/12-18 

Nestleder/Anleggsansvarlig Morten A. Aspnes 

Økonomiansvarlig Christina Straub 

Sportslig leder  

Sportslig leder yngres Trond Føynum 

Dommeransvarlig Elin Jacob 

Styremedlem ansv 

foreldrekontakter/arrangement 

Kari Paulsen 

Styremedlem ansvar WEB Terje Øyangen 

Styremedlem sponsor Rune Granheim 

Styremedlem arrangement Elisabeth Hynne Lykke 

Avdelingsleder /Sekretær/Materiell/regnskap Berit K. Fossum 

Øvrige funksjoner 

Revisor DeLoitte 

Valgkomitè Styret 
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Årsberetning fra Sportslig utvalg   
Håndballavdelingen i Strindheim IL stiller i sesongen 2018/2019 med 62 lag, en reduksjon på 2 lag fra 

forrige sesong. Tabellen under viser en oversikt over utviklingen i antall lag de siste 13 årene. 

  
Lag 

 

Antall 
lag 

18/19 

Antall 
lag 

17/18 

Antall 
lag 

16/17 

Antall 
lag 

 15/16 

Antall lag 
14/15 

Antall 
lag 

13/14 

Antall 
lag 
12/13 

Antall 
lag 
11/12 

Antall 
lag 
10/11 

Antall 
lag 
09/10 

Antall 
lag 
08/09 

Antall 
lag 

07/08 

Antall 
lag 

06/07 

J 7-11 19 21 19 27 30 20 19 25 21 21 18 15 17 

G 7-11 15 16 20 20 18 22 19 20 18 20 20 16 16 

J 12-15 10 10 12 13 13 12 11 10 11 16 14 14 10 

G 12-15 7 8 9 8 8 7 7 10 11 12 11 9 8 

J 16-18 3 3 4      3 0 4 3 6 2 2 2 2 3 

G16-18 1 1 3 5 1 3 3 5 5 5 3 3 2 

HU 2 2 2 2 2  2 3 1 1 1 1 1 

Damer senior 

2 1 2 2 1 2  
2 3 4 3 2 1 1 

Herrer Senior  

1 
(+2.div) 

0 
(+2 div) 

2 1 
(+2.div) 

0 1 
(+1.div) 

1 
(+2.div) 

1 
(+2.div) 

3 
(+1.div) 

2 2 2 1 

Bring 1 1 1 (2) 0  1 2 2 1 1  1 

Lerøyserien 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1  

Totalt 62 64 74 80 74 72 68 86 78 82 75 64 60 

 

 

J16 kvalifiserte seg til Bringserien, noe klubben er meget fornøyd med! 

  

Vi mistet flere nøkkelspillere fra J00 tidligere, noe som medførte et lavere sportslig ambisjonsnivå på 

J18 enn hva som ville vært ønskelig og det ble som en del av partnerklubbavtalen med CSK gitt 

mulighet for at våre spillere deltar i CSKs Lerøysatsing. 

G00-spillerne meldte kollektiv overgang til Klæbu, dette medførte at vi mistet bærebjelken for 

rekruttspillere for senior 2. div. Også her måtte vi gi opp sportslig ambisjonsnivå om Lerøy-

kvalifisering. 

  

Senior Herrer som spiller 2. div. og 3. div. har fungert bra med trenerteamet bestående av Leik og 

Georg. 

 Senior herrer ligger på nedre halvdel av tabellen, med kortere vei til bunn enn topp for øyeblikket. Dette 

er lavere enn målsettingen før sesongen, men allikevel ikke så mørkt som tabellen viser, da vi har spilt 

veldig jevne kamper mot lagene helt i topp, men ikke klart å hevde oss mot de lagene som presumptivt 

burde ligge på vårt nivå. Allikevel er vi ikke veldig stresset for om vi beholder plassen, da vi har igjen en 

kamp mot alle lagene som ligger under oss nå. Resultatene bør sees i lys av at vi før sesongen mistet 3 

svært sentrale spillere fra forrige sesong, og enda to spillere har gitt seg underveis, henholdsvis grunnet 

skade og jobb. 

Samtidig har vi hatt flere spillere i hospitering hos CSK´s 1. divisjonslag, hvor to spillere har fått 

debutert i kamp for de. 

Hele seniorgruppa består av i rundt 25 spillere, varierende oppmøte med grunner som skader, jobb, og 

familie har preget deler av sesongen, men vi er i snitt i underkant av 20 spillere på hver av de 4 

treningene vi har ukentlig. 

Vi har fått etablert et godt samarbeid mellom vårt 3. og 2. divisjonslag, hvor vi har to fellesøkter i uka, 

samt jevnlig hospitering fra spillere fra G02 Strindheim og Rapp. En av disse spillerne ble flyttet opp 

permanent, og har vist at spillere fra G16 tar store steg når man får brynet seg på eldre og tøffere 

motstand.  Denne spilleren har også deltatt på sentrale landslagssamlinger. 
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Vi har ikke hatt et G18-lag denne sesongen, og et av neste års mål er å etablere en solid gruppe der av 

spillere som satser mye, lite, eller litt. De mest ivrige derfra vil få tilbud om å spille seniorhåndball, i 

enten 3. eller 2. divisjon. 

Vårt G16-lag, et samarbeid med Freidig/Rapp, klarte ikke denne sesongen sitt mål om å kvalifisere seg 

til Bring-serien, men har allikevel klart å holde på sin stall, og flere her har tatt gode steg gjennom 

sesongen. Det er planlagt en tur til Kroatia i sommer for disse spillerne, og målet er å ha en egen G18 

gruppe, men samarbeid med CSK om spill i Lerøy-serien. Flere her har gjennom sesongen deltatt på 

samlinger, både  på RLM og Fylkessamling. 

 

Senior damer leder i skrivende stund 3.divisjon. I tillegg har vi et lag midt på 4.divisjonstabellen. 

Seniorgruppa har bestått av i underkant av 20 spillere, som har trent tre ganger i uka. Etter litt labert 

oppmøte i sommer, har treningsoppmøtet løftet seg og har gjennom sesongen vært på et ok nivå. I tillegg 

til seniorspillerne, har også 18-årsspillerne fått kjenne på seniorhåndball hvor 7-8 spillere har fått 

spilletid i 3.divisjon og de resterende i 4.divisjon. I tillegg har en J16-spiller fått spille i 3.divisjon og 4-5 

andre i 4.divisjon. 

 

 

Litt om de eldste lagene våre 

  

Aldersnivå 16 og 18 

Jenter 18 består av spillere født 2000 og 2001 og består av ca. 20 jenter som trener 3-4 ganger for uka. 

De har hevdet seg godt i den regionale toppserien og er fin gjeng det er vel verdt å satse videre på. De 

har i tillegg hatt kamptilbud i seniorhåndballen enten i 3. eller i 4.divisjon. 

  

Tre 2001-spillere har i tillegg hospitert og jevnlig trent med CSK Jenter 18 som spiller i Lerøyserien. 

Det har gitt fine utfordringer for de aktuelle spillerne og en av disse har spilt fast på CSK sitt Lerøylag 

denne sesongen. 

  

Jenter 16 år har bestått av i overkant av 20 jenter, hvor flere nye kom til fra andre klubber før 

sesongstart. Laget har kvalifisert seg for Bringserien hvor de hevder seg meget godt og ligger i skrivende 

stund an til å kvalifisere seg for sluttspillet. Laget leder også den regionale toppserien, i tillegg har de et 

lag i breddeserien i J16. 

  

Det har vel aldri vært en tilsvarende bredde blant de eldre jentene/seniorene på damesida i Strindheim og 

det er viktig at klubben legger til rette slik at de som har lyst til å satse på håndball kan gjøre det i 

Strindheim, og ikke velger å skifte til en annen klubb. Samtidig bør man ivareta bredden og ha tilpassede 

tilbud også til de som spillerne som ikke ønsker å bruke all sin tid på håndball. 

  

Flere enn 10 jenter født 01 og 02 har deltatt på ulike regionale spillerutviklingsaktiviter denne sesongen 

og to av 02-jentene har i tillegg deltatt på landslagssamlinger. 

  

Strindheim har også denne sesongen hatt et godt sportslig samarbeid med CSK for begge kjønn. Det har 

nok vært en større grad av spillerflyt på herre- enn damesiden og det vil være naturlig å ta en grundig 

evaluering av hva Strindheim ønsker å få ut av en slik avtale før kommende sesong. 

  

Aldersnivå senior  

Vi ønsker å tilby aktive spillere i Strindheim Håndball et mangfold av sportslige alternativer innenfor 

håndballen. Sportsplanen forteller at det skal være mulig å bli god i Strindheim og det er viktig å bygge 

en struktur som også ivaretar de som vil satse. Samtidig ønsker vi å ivareta miljøspilleren som har lavere 

ambisjoner, men ønsker å spille håndball. 
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Trenere i Strindheim Håndball  

Det må nevnes at denne sesongen har vi gjort suksess med tidligere spillere og/eller aktive senior-

spillere med relasjon fra egen klubb, ved å engasjere følgende som trenere i forskjellige lag: 

●      Leik Rødahl Nygaard og Georg Rugelbak: Trenere for herrer senior 

●      Marius Moe og Joakim Horrigmo: Trenere for G04 

●      Lars Vikaune: Trener for J16 (J02) 

●      Sakse Viggen: Trener for G03 

Alle har gjort en svært god innsats for Strindheim Håndball denne sesongen, og vi ønsker veldig gjerne 

at de vil fortsette gjerningene også for fremtidige sesonger. 

  

Sportsplan 

Revisjon av Sportsplanen gjøres ofte gjennom hele sesongen, også denne gang. Etter trenermøtet på 

Røros 2018, ble følgende endret: 

1) «Sammenslåing av lag»: Fra 2. klasse på videregående skal treningsgruppene bestå av doble 

aldersklasser der treningsiver og ambisjoner skal være avgjørende for hvilken gruppe spillerne skal 

tilhøre (der det er spillere nok til mer enn en treningsgruppe). J/G 18 består da av de som er 17 og 18 år 

og går i 2. eller 3. på videregående. 

2) Hospitering skal gjennomføres av sportslige og relasjonelle årsaker.  

3) «Balansert aktivitet for den enkelte spiller» Det er lagt til en ny setning For spillere fra 16 år og 

oppover bør det ligge minst 3 treningsøkter bak hver kamp. 

4) «Sportslige ambisjoner»: 

a. Klubben har som ambisjon at ved alle fylkessamlinger, regionale talentsamlinger, regionale 

landslag og representasjonslag skal minst en spiller representere Strindheim 

b. I tillegg at det ved hver eneste sesong, er minst en spiller representert fra klubben, til sentrale 

talent- og/eller landslagssamlinger. 

  

 

Gymsal- og hallkapasitet 

Tidligere år har vi hatt en egen hallfordelingskommite som har stått for fordeling av treningstid til de 

ulike treningsgruppene. I 2017 ble denne lagt ned, og ansvaret for fordelinga har blitt lagt under sportslig 

utvalg. Dette med tanke på at fordeling av treningstid er ett av de viktigste virkemidlene vi har når det 

gjelder å oppfylle målsettingene i klubbens sportsplan. 

  

Som tidligere år har det også i 2018 vært en utfordring å finne nok treningstid til alle. Det blir stadig 

mindre gymsaltid å få fra kommunen, og deler av det vi får er på kveldstid. Siden det er de yngste 

gruppene som får treningstid i gymsal blir det vanskelig å få utnyttet den seine tida, og vi blir nødt til å 

bruke av tida vår i hall for å kunne gi et anstendig tilbud til de yngre. På halltid er det også nok av 

utfordringer. Riving av A- og C-hallene på Nidarø har sammen med en ikke funksjonell plasthall på 

Leangen gjort at det er mindre tid å ta av. Kommunen kompenserer ved å kjøpe opp tid i private og 

fylkeskommunale haller, men det gjør det også vanskelig for oss som klubb å få kjøpt ekstra tid. 

  

Av den tildelte tida vår fra håndballkretsen er det en god del som er vanskelig å få utnyttet fullt ut fordi 

det er tidlig, seint, langt unna eller med klisterforbud. Ulempene her er forsøkt fordelt på de ulike 

treningsgruppene, og heldigvis har vi trenere som er i stand til å se utover behovene til eget lag, tilpasse 

seg og samarbeide. Dermed greier vi å gi spillerne i Strindheim Håndball et brukbart tilbud innenfor de 

begrensningene vi må forholde oss til, selv om alle nok kunne ønsket seg mer eller gunstigere 

treningstider. 

  

Heldigvis er det noen lys i enden av tunellen: Tre nye baneflater på Huseby skal stå klare til høsten 

2018. Utbygging av Nidarøhallen med flere nye spilleflater er i gang. Og det viktigste for oss: Leangen 

Bydelshall er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019, noe som endelig vil gi to ekstra helårs spilleflater i vårt 

nærmiljø fra sesongstart 2019/20. 
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Hallfordelingskomiteen har siden sommeren 2017 bestått av Snorre Ness, Berit Fossum og Sportslig 

utvalg 

  

Samarbeid andre klubber 

Etter flere sesonger med et nært samarbeid med CSK, både på herre- og damesida, bør disse avtalene 

evalueres før sesongen 2019/20 planlegges. 

  

I tillegg ønsker vi fortsatt å ha god kommunikasjon med lederne i andre klubber med spesielt fokus på 

våre naboklubber, slik at vi sammen kan tilby håndballungdommen i våre bydeler gode sportslige 

alternativer. 

 

 

Rekruttering  

I fjor, 2018, som tidligere, ble det gjennomført rekruttering av jenter og gutter via den tradisjonelle 

håndballskolen til Strindheim Håndball. Stedet var også denne gangen var Leangenhallen. Ca 50 stk 1. 

klassinger fra Strindheim- og Åsvang barneskole, deltok på denne begivenheten, som foregikk over to 

helger i september 2018.  

 

God planlegging med rom for improvisasjon for det uforutsette, er en nøkkelfaktor i denne sammenheng.  

Informasjon om rekruttskolen, går nå via meldeboka på skolene. Dette fungerer bra, men man må i 

forkant involvere ledelsen på den enkelte skole. Sportslig leder yngres (SLY), Trond Føynum, sendte 

invitasjons dokumentet (flyers) til skolen, som la det ut på meldeboka. I tillegg ble det gjort avtale med 

foreldre på 1. trinn, om at samme informasjon, ble lagt ut info på foreldregruppene til de respektive 1. 

trinnene. Dette fungerte bra. Det er en suksessfaktor å komme i kontakt med foreldre på 1. trinn for å få 

markedsført rekruttskolen. 

 

Før selve gjennomføring av rekruttskolen, ble det holdt et oppstartsmøte, hvor alle involverte fikk en 

gjennomgang av de ulike aktiviteter samt fordeling av ansvarsområder. Kiosk ansvaret gikk denne 

gangen til J04 og G05. Det å sikre ressurser til de ulike aktivitetene, er viktig for at alt skal gå bra. Her 

trengs det både voksne samt at man lar eldre spillere også få delta i det sportslige. De første dagene er 

stasjonstreninger fokus, hvor man utfordres på grunnleggende ferdigheter og hvor lek og moro er en del 

av innholdet.. Den siste dagen gjennomføres som en minihåndball cup, på 2 baner. Først jentene, som 

deles inn i lag. Når de er ferdige, så kommer guttene og “kjører” sin minicup. Her er det E-hall 

prinsippet som gjelder, vedr antall spillere på banen. Man teller ikke mål. Alle foreldrene oppfordres til å 

stå å heie på sitt barn på sidelinjen. Spillere fra J03 deltok som dommere på cup dagen, mens spillere fra 

G05 og J04, hadde rollene som lagledere for de enkelte lag. Etter at kampene var ferdige, ble det 

premieutdeling i trappene ved tribunen, hvor en og en deltaker kom frem og fikk medalje. Foreldrene 

fikk deretter mulighet til å ta bilder av alle sammen med egne medaljer. Stor stas. 

 

For de foreldrene som i forkant hadde sagt ja til verv som trener og foreldrekontakter, ble det holdt eget 

og kort informasjonsmøte på sidelinjen på dag 2, under selve arrangementet. I tillegg ble det i etterkant 

av håndballskolen, gjennomført oppstartsmøte med trenere og foreldrekontakter på Myra. Her fikk alle 

en presentasjon av klubben, kursmuligheter, føringer, retningslinjer, sportsplan etc. Inndeling av 

trenerteam, utdeling av startpakke (vester, førstehjelpsveske etc), og halltider i tillegg til informasjon 

vedrørende trenerkontrakter og politiattester, stod også på agendaen. . 

 

Rekruttering videre må foregå kontinuerlig. Det kan komme nye barn til i klassene samt andre som ikke 

deltok på håndballskolen, og som også har lyst til å spille håndball . Her har trenerne fått oppgave til å 

jobbe videre, for å holde rekrutterings jobben i gang. 
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Strindheim-Cup  

 

Strindheim-Cup ble også i 2018 arrangert første helga i vinterferien (17. og 18. februar). Arenaen var 

også denne gangen den nye Utleirahallen. Det deltok 75 lag i klassene 6 - 10 år. De siste 5 årene har 

antallet ligget mellom 75 og 110 lag. 

Utleirahallen er en flott arena til denne type arrangement, med to baner i full skala og godt med plass til 

både publikum og spillere, samt til kafé, kiosk og premieutdeling. 

  

Arrangementet ble planlagt og gjennomført med viktig innsats fra medlemmene i cupkomiteene, samt et 

stort antall foreldre som stilte på dugnadsvakter i løpet av selve cup-helga. 

 

Treningsleir på Røros  

Fredag 24 august dro ca 280 stykker til treningsleir på Røros. 

Store deler av tiden tilbringes på Verket hvor man har storkjøkken, flere hallflater og turnhall. 

Bente Bremseth stilte også i år opp med foredrag om kosthold og god info om viktigheten av å spise 

vanlig og variert mat. Dette er nok et høyaktuelt tema også i 2019. 

Overnattingen ble også i år på Røros Ungdomsskole og fungerte greit. 

Lørdag ettermiddag ble det arrangert en Quiz mellom lagene hvor jenter 04 gikk av med seieren som 

Quiz master. Premien var spons til et sosialt arrangement for laget. 

Det ble gjennomført trenermøter, hvor blant annet sportsplan var tema. Alle trenere ble invitert til 

overnatting på Galåen Samfunnshus med felles middag på lørdag. Denne samlingen oppleves som svært 

trivelig og verdifull. 

Tilbakemeldingene fra både foreldre, spillere og trenere er at dette er en fin tradisjon og viktig for 

lagene. 

Det ble lagt ned mange dugnadstimer denne helga, hele 180 liter havregrynsgrøt ble spist og uante 

mengder ostesmørbrød for å nevne noe. Hele arrangementet er ikke mulig å gjennomføre uten foreldre, 

trenere, styret og ikke minst Berit som tilrettelegger alt i forkant av turen – Tusen takk til alle sammen. 

Sees på Røros helga 23-25 august 2019 

  

Strindheimdagen 

Lørdag 17. november fikk vi samlet mange seriekamper for  

Strindheim og vi prøvde å lage en sportslig ramme rundt kampene hele dagen. Det ble en skikkelig 

håndballfest. Vi fikk pyntet opp Leangenhallen med nytt strindheimflagg, 2 Beachflagg og strindheim-

maskotten som er blitt populær blant de yngste. 

For å skape best mulig stemning i hallen rigget vi høytaleranlegg og hadde speakertjeneste under kamp. 

Alle lag hadde innløp og spillere, lagledere, dommere ble presentert å ønsket velkommen. Til de eldste 

lagene var det scoringsmusikk, pausemusikk, annonsering av målskårer, fine redninger, gult kort/2.min, 

resultat, takke for kampen og til slutt ønske alle velkommen tilbake til Strindheim. 

Speaker/lyd: Peter Lykke, Felix Kvam og Philip Hynne Lykke. 

Vi hadde fairplayvakter og foreldrevettkort for å bidra til at atmosfæren i hallen skulle bli så positiv som 

mulig for alle. 
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Alle foreldrekontakter fikk anledning til å be om kioskansvaret. Det er en fin mulighet til å få samlet inn 

penger til lagkassen. Denne gangen ble det Strindheim G2004 og de hadde ett godt utvalg fristelser. 

Spillerne stilte med opp med FairPlayvester og sto for salget selv. 

Bortelag syntes det var stas å komme til kamp til Strindheim og kanskje fikk vi kjenne på klubbfølelsen 

litt ekstra denne dagen. 

 

 

Rapport fra dommeransvarlig Elin 
Sesongen 2018/2019 startet som tidligere år med akutt dommermangel, men i løpet av månedene som 

har gått har vi fått snudd trenden. Ved påmelding hadde vi kun en dommer og 11 barnekampledere, dvs 

iforhold til kretsens kvotekrav kun to dommere. Vi har pr i dag  35 aktive dommere hvorav ni har 

Dommertrinn 1 eller mer og de resterende 26 har barnekamplederkurs. 

  

Vi har fått tilbake to erfarne dommere (J. Hole og M. Stenvaag f.1995) som sammen med E. Bustillo (f. 

1995) kan dømme eldre årsklasser. I oktober 18 deltok sju gutter og jenter fra 02-årgangen på 

Dommertrinn 1 og seks av disse dømmer aktivt denne sesongen. Kretsens dommerkrav beregnes ut i fra 

antall påmeldte lag i enhver klubb. Barnekampledere som kan dømme opp til 10-årsklassen teller som en 

dommer uansett antall. Det stilles krav om at dommere skal dømme minimum 15 kamper. Med ti 

dommere ligger vi an til å gjennomføre en sesong uten bot fra kretsen. 

  

På Røros ble det tradisjonen tro avholdt barnekamplederkurs og denne gangen var det 03-kullet som sto 

for tur. Roar Aksdal var kursholder. En av spillerne som ikke kunne delta på Røros fikk bli med på kurs i 

regi av kretsen noen uker senere og ble ettermeldt som dommer for Strindheim. 

  

Ved sesongstart ble det av forbundet innført digital kamprapport på alle kamper og elektronisk 

kampoppgjør for dommere. Disse omstillingene har ført til mye ekstraarbeid for oss som følger opp 

dommerne våre. Det ble avholdt kurs med de nye retningslinjene, det ble sendt ut skriftlig informasjon 

fra forbundet og kretsen og vi fikk være med på infokveld hos kretsens dommeroppsettansvarlig, men 

likevel har det vært mye usikkerhet og en del rot ift registreringer og dommerregninger. Vi tar lærdom 

av alle utfordringer og har en plan på hvordan dette kan løses bedre til neste sesong. 

  

Denne sesongen har vi ikke leid inn hjelp til oppfølging av dommerne, men styrets dommeransvarlig har 

vært tett på og har sett omtrent alle i dommergjerningen og vært tilgjengelig på dommermøter, telefon, 

mail, messenger og facebook. Dommeransvarlig har også hatt tett kontakt med kretsens kontaktpersoner 

Kristian Valstad og Frode Sand ift påmeldinger, registrering på TA, dommeroppsett, sperrelister, 

kampregistreringer, dommeroppgjør etc. 

  

Vi har som mål å utdanne flere dommere, gjerne også på høyere nivå og motivere eksisterende dommere 

til å fortsette med dømming, også om de slutter å spille håndball. 

  

 

 

Elin Jacob, dommeransvarlig 
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RAPPORT FRA ØKONOMI 2018  
  

Det ble også i 2018 budsjettert med et underskudd, men resultatet ved årsskiftet viser et overskudd på kr. 

362 036,88  før finansinntekter. Etterskuddsutbetaling av mva bidrar mye til dette overskuddet, i tillegg 

til lavere utgifter enn beregnet. 

  

Overskuddet vil styret tilstrebe at skal gå tilbake til lagene i form av blant annet trenerutvikling, 

spillerutvikling og markering av vår nye bydelshall. 

  

Strindheim Cup ble god og viktig start på året, og selv med relative høye kostnader for leie av Utleira 

Hallen gikk cupen med et lite overskudd. Det er viktig å nevne her at cupen er svært viktig for klubben 

rent sportslig og budsjetteres aldri som en inntektspost. 

  

Inntekt både til klubben og lagene for vakthold i gamle plasthallen uteble i 2018 og var heller ikke 

budsjettert. Leangen Bydelshall er nå snart ferdig og vi har igjen inngått avtale om vakthold med 

Trondheim Kommune. 

  

Momskompensasjonen for 2018 ble som nevnt vesentlig høyere enn budsjett, og skyldes 

etterskuddsutbetaling for 2017. 

  

Det er jobbet aktivt med å skaffe nye sponsoravtaler, det er derfor gledelig at vi har fått en ny avtale med 

Flüger i form av kickback. Umbro-avtalen gir klubben mulighet til å ta ut utstyr og materiale for kr. 150 

000,-, og er også svært viktig for klubben. 

  

Det er tidligere år satt av kr. 65.000,- i et hallfond. Det er opprettholdt og besluttet at skal brukes som 

tilskudd til mobile tribuner i Leangen Bydelshall siden dette ikke dekkes av Trondheim Kommune. 

  

Alle lagskontoene kommer frem i regnskapet til SILH som en egen inntekts - og utgiftspost, og det vil 

derfor vise et bedre resultat enn hva som er reelt for håndballavdelingen. 

  

En stor takk til Berit på kontoret for at hun styrer klubbens økonomi, daglige drift og regnskapsføring 

gjennom hele året slik at vi igjen kan vise til et resultat på pluss siden. 

  

  

Christina Straub 

Økonomiansvarlig 
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5. REGNSKAP 2018 
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Kommentarer til regnskapet for 2018  

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 370 484,83 med finansinntekter. Resultatet er etter at 

lagsregnskapene trekkes ut. Regnskapet føres etter kontantprinsippet. 

Kommentarene til regnskapet er eks. lagene sine resultat, da dette er midler styret ikke har til sin 

disposisjon. Når regnskapet til Strindheim håndball rapporteres videre til hovedlaget så er det inklusiv 

lagene sine bevegelser Resultat inkludert lagene sine bevegelser er kr. 442 199,36 

 Inntekter 

Aktivitetsavgiften viser ca kr. 110 000,- over budsjett. 

Strindheimcupen gikk i år også med et lite overskudd tross store utgifter for leie av hall. Dette er en 

viktig cup i starten av sesongen som betyr mer for det sportslige enn det økonomiske. 

Mva. kompensasjon ble for regnskapsåret 2018 kr. 554 390,- og er over budsjett som skyldes at summen 

er for 2 år. Det ble i 2018 også utbetalt LAN midler istedenfor grasrotandel. 

Sponsor ble kr. 40.000,- under budsjett selv etter en reduksjon i 2018.  Dette er fortsatt et vanskelig 

arbeid da det er mange klubber som kjemper i det samme markedet. 

Umbroavtalen for uttak av utstyr på kr. 150.000,-  er en betydelig og viktig inntekt for oss. XXL-kick 

back ble i fjorårets budsjett økt fra kr. 12.000,- til kr. 20.000,-, men gav likevel et overskudd på ca kr. 

3000,- 

Avtalen med Trondheim kommune angående driften av Leangen III (plasthallen) har utgjort en vesentlig 

del av inntektene våre. Det ble i 2018 ikke budsjettert noe pga planlagt nybygging. 

Salget av forbruksmateriell fra kontoret i form av support utstyr etc. ble kr. 8450,-  mot budsjett på kr. 

5000,- 

Utgifter 

Utgifter til trenere ble overskredet ca kr. 30.000,-  Dette er en stor utgiftspost, men er viktig for å 

opprettholde kvalitet i klubben. 

Trenerseminar er under budsjett, men budsjetteres videre i 2018. 

Posten dommerbot ble redusert i 2018 og man har i tillegg bare brukt halvparten av budsjettet. Det viser 

at jobben som er gjort på rekruttering av dommer har gitt resultat. 

Hall leie er ca kr. 40.000,- mindre enn budsjettert, Vi får tildelt 1 time pr påmeldt lag i serien fra 

regionen, for at lagene skal få treningstid utover dette har klubben kjøpt noe ekstra treningstid, men 

tilgangen på ledige timer er begrenset. 

Ingen utbetalinger til lagene for dugnad på vakthold i Plasthallen, men det var heller ikke budsjettert. 
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Omløpsmidler/Bankkontoer/Kortsiktig gjeld 

Vi har kr. 56.675,- i utestående fordringer (manglende betaling /mellomregning av aktivitetsavgift) ved 

årsslutt. 

Vi har fortsatt kr. 180.000,- i utlånte midler til SIL Håndball Elite. Det kortsiktige lånet pålydende kr. 

40.000,- ble tilbakebetalt høsten 2018. 

Innestående på Driftskonto er i hovedsak årets overskudd. I tillegg til drift har vi sparekonto der det til 

sammen står kr. 1.204 639,74.  Av dette er kr. 600.000 frie midler, og resten er avsatte lønnsmidler og 

drift frem til at blant annet aktivitetsavgiften er innbetalt. Det står fortsatt kr. 65 000,- avsatt i et 

hallfond. 

Kr. 275 803,59 er avsatt til kortsiktig gjeld på forskjellige poster (blant annet trenerutgifter, feriepenger 

ansatte, dommerutgifter) 

  

Christina Straub 

Økonomiansvarlig 

 

Forslag disponering av Årets overskudd 2018 

Overskudd 2018 kr 370 484,83 foreslåes disponert: 

● Kr 25.000 settes av til arrangement «Åpning av Leangen Bydelshall» 

● Kr.60.000 settes av til innkjøp av klær til trenere (inkl trykk av Logo/Strindheim) 

● Kr 7.000 Settes av til  ekstraordinær støtte lag 

● Kr.75.000 settes av til Trener 3 utdanning 

● Kr 100.000 settes av til et sportslig fond for klubbaktivitet som benyttes over min 3 år med 

 Max uttak 30.000 pr år (posisjonsskoler, o.l) 

● Kr.100.000        settes av til kostnader ved et evt spill i 2.div Damer. Om Strindheim ikke    

                            kvalifiserer seg går beløpet inn i egenkapital. 

● Restbeløp går inn i egenkapital  

 

6. REVISJONSBERETNING 2018   
 

 

Revisjonsberetning legges fram på Årsmøtet i Strindheim IL 
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7. FASTSETTELSE AV AKTIVITETSAVGIFT   
 

FORSLAG ÅRSMØTE 2019 

Årsmøte godkjenner at styret kan øke aktivitetsavgift for 2020 om de finner det nødvendig.  

Behovet for dette er bygget på å øke inntektene for å dekke de nødvendige driftsutgifter.  

Økningen begrenses oppad til 10 % av sesongens totale aktivitetsavgift for den enkelte spiller.  

Summen vil i tillegg rundes oppover til nærmeste femti/hundre. 

 

 

8. INNKOMNE FORSLAG  

a) Godtgjøring sportslig leder eldres Strindheim Håndball 

Alle verv i styret er frivillige og man blir valgt inn via årsmøte. Det har i de siste årene blitt 

vanskeligere å rekruttere nytt personell til styret og mange sitter kun 1 valgperiode. 

Styret ønsker å sette en symbolsk godtgjøring til sportslig leder for de eldste  for Strindheim 

håndball for den gode jobben som gjøres. 

  

Forslag: 

Vervet som sportslig leder for de eldste spillerne  av Strindheim Håndball godtgjøres med kr 

10.000 pr år fra 1.januar 2019. 

Det godtgjøres for kalenderår og utbetales med hele summen i desember. 

 

 

 

9. BUDSJETT  2019  

 
Kontonavn 

 

 
Budsjett 

2019 

Regnskap 2018 

  
Aktivitetsavgift     1770000 1659358,00   
Deltageravgift Strindheimcup     45900,00   
Deltageravgift Håndballskole 6-åringer      50000 40200,00   
Deltageravgift Treningsleir     186000,00   
Inntekter lag      2169702,23   
Strindheimcup     40000     
Offentlig støtte arrangement     11000,00 

  
Offentlig støtte     200000 197718,00   
Annen støtte       7108,52   
Mva kompensasjon     280000 554390,00   
Bunnpris       6118,75   
Flûgger     3000     
Sponsor     120000 30000,00   
XXL-kick back     20000 23161,50   
Umbroavtalen     148000 150000,00   
Leangen Bydelshall   150000     
Offentlig støtte Integrering   15000 32000,00   
Salg kiosk arrangement     56084,00   
Loddsalg cup       5300,00   
Andre gaver       2,00   
Diverse inntekter       104,09   
Flaskeautomater     6000 5548,00   
Salg 

forbruk/supporter 

    5000 8450,00 

  
 SUM Driftsinntekter   2807000 5188145,09 3018442,86   
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Deltageravgift     -320000 -251325,00   
Trenersamling treningsleir   -5000 -4570,63   
Innkjøp kiosk 

arrangement 

      -14274,40 

  
Innkjøp mat 

arrangement 

      -19840,00 

  
Innkjøp premier 

arrangement 

      -12735,13 

  
Gruppeledere 

arrangement 

      -3500,00 

  
Utgifter lag       -2089539,75    
Busstransport arrangement     -78450,00    
Overnatting /leie av skoler arrangement     -23593,00    
Dommerutgifter cup       -15040,00    
Leie hall 

arrangement 

      -87450,00   

 
Landsdekkende serier 

  

  -80000 -27500,00   

 
Støtte 6-11 år     -20000 -12950,00    
Støtte 12 år-Senior   -65000 -29700,00    
Refusjon trenere akt avg   -20000 -4600,00    
Refusjon studenter     -30000 -29000,00    
Refusjon 3.søsken     -2000 -625,00    
Støtte Integrering     -15000 -32000,00    
Trenerutgifter     -475000 -455582,90   
Arb.g.avg.     -95000 -92059,16    
Lønn skattepliktig     -621000 -652639,31    
sportslig koordinator   -150000 -65000,00   
Forsikring/pensjon/tariffavtale  ansatte   -44500 -33468,00    
Sportslig utvikling    -14000      
Trenerseminar     -15000      
Regnskapsutgifter     -10000 -8656,00    
Møte utgifter     -5000 -5296,60    
Overgangsgebyrer     -15000 -7725,00    
Dommerutgifter     -215000 -138097,73    
Dommerbot     -15000 -15000,00    
Utgifter egne dommere   -27500 -14806,70    
Utstyr håndballskole rekrutt   -10000 -2500,00    
Kurs     -3000 -1957,00    
Utdanningsfordeling     -70000 -66646,00    
Hall-leie     -200000 -162846,00    
Hjertestarter     0 -6806,00    
Utstyrskasse Leangenhallen   -3000      
Maskiner og utstyr     -5000 -8290,25    
Kontorrekvisita     -5000 -4236,94    
Litteratur og tidsskrifter   -8000 -4020,00    
Småanskaffelser       -7163,00    
Data/EDB-kostnader   -12000 -12009,45    
Revisorkostnader 

SIL 

    -25000 -24875,00   

 
Umbroavtalen     -148000 -150000,00    



Strindheim IL Håndball – Årsmøte 2019 

21 

 

Material 

innkjøp/frakt 

    -25000 -18933,11   

 
Diverse utgifter     -13000 -11757,32    
Leangen Bydelshall vakthold lagene   -75000      
Telefon, mobiltlf, fax   -5000 -3001,95    
Husleie     -6000 -6000,00    
Møter, tilstelninger     -10000 -20100,00    
Bevilgninger/gaver     -2000 -9779,40    
Andre møter     -5000      
Diverse driftsutgifter 

  

  -2500     

 
             
  

SUM Driftsutgifter 

   

-2891500              -4745945,73 

 

 - 2656405,98           
 

Finansinntekter 

    

5000 

  

  
DRIFTSRESULTAT   -79500 442199,36  362036,88  
 

 

 

Kommentarer til budsjettet for 2019  
Budsjettforslaget for 2019 legger opp til et underskudd på 79.500,- som er noe mindre enn 2018. 

Resultatet ved årsskifte 2018/2019 viser likevel overskudd. 

  

Overskuddet fra fjoråret er forsøkt fordelt på best mulig måte slik at det kommer tilbake til lagene. 

  

Det er igjen budsjettert med inntekt på vakthold i vår nye bydelshall – Leangen Bydelshall, samt 

utbetalinger til lagene for dugnadsarbeidet. 

  

Det er ikke lagt inn økning av aktivitetsavgiften for 2019. Det krever et stabilt antall spillere. Viser 

forøvrig til årsmøtevedtak i 2018 hvor styret ble gitt fullmakt til å øke den ved behov. 

 

Strindheim Elite (HS) vil etter all sannsynlighet inngå i breddeavdelingen igjen fra høsten-19 og 

kostnader til seriespill er lagt inn i budsjett for 2. og 3.div spill. 

  

Vi viderefører våre egne arrangementer slik som Strindheimcup, treningsleir og håndballskole for 6 

åringer. For å opprettholde denne inntekten er det veldig viktig med dugnad av foreldre til 

arrangementene. 

  

Sponsorposten justeres opp for 2019 i forbindelse med inngått avtale med Flüger og snart inngåtte avtale 

med Frøya Gourmet. 

  

Vi har også budsjettert med 1 ansatt i 2019 i 100 % stilling for å ivareta det administrative arbeidet i en 

av landets største håndballklubber. Det er også budsjettert med en økning til 30% i engasjement for Roar 

Aksdal som sportslig koordinator 

Den jobben som gjøres innenfor normal arbeidstid av «profesjonelle» er vi helt avhengig av i en så stor 

avdeling med aktivitet og utgjør en stor utgiftspost i budsjettet 

  

Trenerutgifter er en annen stor utgiftspost, men skal vi ivareta gode trenere til alle lagene så må det 

settes av penger til dette. 

  

Støtte til lagene for deltagelse i landsdekkende økes i 2019 fordi vi har flere aktuelle lag nå enn i 2018. 
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Det er også i 2019 nødvendig å leie halltid utover det vi får tildelt av Trondheim Kommune, samt behov 

for leie av hall i forbindelse med Strindheim cup og treningsleiren på Røros. 

  

Utgifter til autorisert revisor er også budsjettert, men muliggjør gjør at vi kan søke om refusjon av 

merverdiavgift. Klubben drives helt etter regelverket i forhold til skatt, arbeidsgiveravgift og 

merverdiavgift. 

  

Deltakeravgiften og dommerutgifter er store, men dette skyldes selvfølgelig at vi er en stor klubb med 

mange lag og mange kamper. 

  

Konklusjon: 

Budsjettet for 2019 blir litt i overkant av 2,8 mill. som er en liten økning fra i fjor, og av betydelig 

størrelse for klubben, men ansees som realistisk. 

  

Det anbefales at det godkjennes av årsmøtet i sin nåværende form. 

  

Christina Straub 

Økonomiansvarlig 

 

10. VALG AV NYTT STYRE  
Forslag på kandidater blir lagt fram på Årsmøtet. Styret konstituerer seg selv etter Årsmøtet 

 
Funksjon Velges for 

antall år 

Styremedlem sportslig leder eldres 2 

Styremedlem sportslig leder yngres 1 

Styremedlem økonomi 1 

Styremedlem foreldrekontakter 1 

Styremedlem WEB 1 

Valgkomite  

 

 

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg 
Funksjon På valg 

Styreleder 2021 

Styremedlem nestleder 2020 

Styremedlem anlegg 2020 

Styremedlem arrangement 2020 

Styremedlem sponsor 2020 

Styremedlem dommeransv 2020 

 

 

 

 

 

 

11. AVSLUTNING 


