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4. ÅRSBERETNING 2021
2021 ble som året før preget av stor usikkerhet, til dels lite aktivitet og mange endringer på grunn av
pandemien. Likevel har spillere, trenere, foreldre og alle frivillige i Strindheim håndball klart å holde
motivasjonen oppe for å fortsatt skape aktivitet og håndballglede når det har vært tillatt. Vi er stolte av å
fortsatt være den største håndballklubben i regionen med flest spillere og flest spillende lag, både ved
sesongavslutning våren 2021 og ved høstens oppstart av sesongen 2021/2022.
I løpet av 2021 har det vært endringer i klubbens ledelse og styre, vi har tilknyttet oss nye trenere og
spillere, vi har fått løftet det sportslige tilbudet i klubben, fått ny hjemmeside samt innført klubbdugnad.
En stor takk til alle frivillige som har bidratt og gjort en super jobb for å drive klubben vår!

Smittevern
Strindheim håndball har siden mars 2020 og gjennom hele 2021 forholdt seg til myndighetenes og
særforbundets vurderinger og har hele veien, med god dialog mellom smittevernansvarlig Hege
Sivertsvik og lagene, holdt hjulene forbilledlig i gang innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
Dette tar vi med oss videre inn i 2022 og fortsetter jobben så lenge det er påkrevd. Tusen takk.
Senior 2. div.
Etter sommeren åpnet det endelig opp for trening med nærkontakt og kamper for våre seniorer over 20
år. Strindheim håndball har i sesongen 2021/2022 både dame- og herrelaget i 2. divisjon. Jentene spilte
sine første kamper på dette nivået høsten 2021 med fantastisk resultat og beviste at de fortjener en
plass i divisjonen. I starten av desember stengte myndighetene på nytt for trening og kamper og ved
nesten halvspilt sesong står damelaget i øverste del av tabellen. Laget består av en kjerne
Strindheimdamer som har spilt sammen i mange år og sammen med nye tilskudd til klubben og
juniorspillere har vi fått en sterk spillerstall. Herrelaget mistet dessverre sin kjerne av seniorspillere i
løpet av våren og sommeren mens landet enda var stengt for aktivitet. Ved seriestart besto laget
hovedsakelig av juniorer med manglende erfaring fra 2. divisjonsspill og trenerteamet måtte selv stille
på parketten. Nye tilskudd til klubben, også tidligere Strindheimspillere, forsterker laget og gjør målet
om å beholde plassen i 2. divisjon mulig. Vi håper at guttene klarer målet denne sesongen da det er
meget god rekruttering nedover i klubben som igjen lover godt for de neste årene
Halltid
Også i år har vi mindre halltid å tilby enn det som er ønsket av lagene. Det er Trondheim kommune
som tildeler særidrettene halltid, og NHF Region Nord fordeler disse til klubbene etter antall spillere og
påmeldte lag i serien. Strindheim håndball har vedtatt at det er en liten gruppe bestående av frivillig
hallfordelingsansvarlig, avdelingsleder og en representant fra SU som gjør den første fordelingen innad
i klubben før den går videre til SU og trenere for innspill. Dette er en stor og vanskelig jobb og det er i
utgangspunktet umulig å få alle fornøyd når regnestykket antall tilgjengelige timer og antall ønskede
timer ikke går opp. Tusen takk til Snorre Næss, Berit Fossum og Morten Aspnes m/ SU for tålmodighet
og smidighet.
Leangen bydelshall
Vi er glade for å ha bydelshallen og mange tildelte treningstimer der, men vi skulle selvsagt ønsket
enda flere timer til rådighet i nærmiljøet. Strindheim håndball har fortsatt tilsynsansvar i hallen og dette
gir lagene våre viktige bidrag til lagskassa. I 2021 overtok Kjetil Pedersen hovedansvaret for tilsyn i
bydelshallen og gjør en flott jobb for klubben. Det er i 2021 nedlagt en stor jobb i planlegging og
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oppbygging av et eget styrkerom i hallen for klubbens spillere. Dette vil styrke det sportslige tilbudet
vårt. En ekstra takk til Bendik Dalen og Bente Bremseth / SU for å få til dette.
Samarbeidsavtale med Rosenborgklinikken Fysioterapi
Sommeren 2021 inngikk vi en samarbeidsavtale med Rosenborgklinikken fysioterapi. Avtalen sikrer alle
spillere i klubben behandlingsgaranti innen 72 timer samt 20% rabatt ved førstegangskonsultasjon.
Videre leverer klinikken seminarer innen skadeforebygging og prestasjonsfremmende trening for våre
trenere og spillere. Avtalen gjelder fra 01.01.21 – 30.04.22. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra
klubbens medlemmer som har hatt bruk for tilbudet. Vi ser en stor fordel med å unngå lang ventetid på
fysioterapi og samtidig være sikret behandling av fysioterapeuter som kjenner idretten vår.

Treningsleir 2021
Det ble heller ikke i 2021 mulig å reise til Røros for årets kick off, men vi var trygge på å få til et flott
opplegg i Kolstad Arena for andre år på rad. Som vanlig stilte en stor dugnadsgjeng opp, med
representanter fra alle lag, og bidro fra morgen til kveld på kjøkkenet, ved matservering og med
rydding. Denne gangen fikk vi også en avtale om leie av arealer på Heimdal vgs som ligger i samme
bygg som Kolstad Arena. Vi brukte skolens kantine til bespisning samt auditoriet for foredrag og
trenermøter. Færre restriksjoner og tilgang på større areal gjorde at lagene kunne tilbringe mye mer tid
sammen både i og utenfor håndballhallen sammenlignet med året før. Tusen takk til Christina Straub
som også i år gjorde en formidabel jobb med all logistikk rundt mat og bespisning! Og tusen takk til
dugnadsgruppa for god planlegging i forkant og til alle foreldre som stilte opp den helga. Takket være
super innsats fra dere alle gikk hele arrangementet som på skinner!
Vår samarbeidspartner Rosenborgklinikken Fysioterapi laget en meget god sportslig ramme for helga.
Georg Rugelbak med kolleger holdt foredrag om skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening
for alle våre trenere, og arrangerte halløkter med innlæring av øvelser innen nevnte tema. Øvelsene
skal implementeres i Strindheim håndballs treningshverdag for alle lag fra 11 år til senior. Vi fikk svært
gode tilbakemeldinger fra både trenere og spillere på fysioterapeutenes bidrag.
Våre trenere
Vi er heldige i Strindheim håndball som har så mange dyktige og dedikerte trenere. Mange har vært
trener for egne barn i en årrekke og for flere lag i klubben. Disse har gått kledd i blå og gul
Strindheimgenser i utallige timer hver uke og har vært viktige forbilder, motivatorer, mentorer og
omsorgspersoner for barn og unge i Strindheim. Foreldretrenerne skaper rammer og en kontinuitet i
klubben som jeg mener er helt avgjørende for å beholde flest mulig lengst mulig. Tusen takk til dere.
Klubben engasjerer eksterne trenere fra 16 år til senior. Sportsplanen tilsier at det skal være et tett
samarbeid mellom J/G16, junior og senior og dette har fungert meget bra i 2021. På våren forlot
hovedtrener for DS klubben til fordel for annen klubb som spiller i 1.divisjon, og samtidig forsvant
hovedtrener for DJ. Jobben med å finne nye hovedtrenere og komplettere teamene på damesiden var
svært krevende. Bjørn Almåsbakk som var ansatt som assistenttrener på DS tok heldigvis på seg
hovedtreneransvaret, og dette har vært uvurderlig for å beholde spillerstallen. Vi er også svært glade
for å ha ansatt Arne Martin Hårstad som ny hovedtrener for DJ, han er en meget dyktig og viktig
ressurs på damesida i Strindheim håndball. På grunn av ekstra innsats av foreldreressurser på både
senior og junior har lagene klart å få til en god organisering til tross for underbemanning. Tina
Henriksen, Hege Kvitsand og Terje Myhr skal spesielt nevnes her. Tusen takk. På herresida har
trenerteamet på HS og HJ bestått av Kristoffer Østmo, Bendik Dalen og Kristoffer Borg Nilsen. De har
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gjort en god jobb for å beholde og motivere spillere i klubben, og fra seriestart bemanne alle påmeldte
lag. Trenerteamet tenker langsiktig for guttehåndballen i Strindheim og legger ned en stor innsats for
klubben. Til sommeren fikk vi ansatt Lars Ivar Nyborg som hovedtrener for G16 og han samarbeider tett
og godt med trenerteamet HJ / HS.
Foreldre i Strindheim
Dette gjelder like mye for 2021 som i 2020, så vi beholder følgende fra i fjor; Det er ikke mulig å drive
en klubb eller et lag uten engasjerte og ansvarsbevisste foreldre. Strindheim håndball har heldigvis
mange slike! Et godt og velfungerende støtteapparat er like viktig for alle lag uansett aldersklasse.
Trenerne tar ansvar for det sportslige i trening og kamp, foreldrene tar ansvar for alt det andre. Hvis alle
foreldre på et lag stiller opp gjennom sesongen blir det mange å fordele oppgaver på og mindre jobb for
hver enkelt, og samtidig er det miljøskapende og sikrer samhold. Foreldrekontaktene er et svært viktig
bindeledd mellom lag og klubb. Månedlige foreldrekontaktmøter sikrer god informasjonsflyt. Møtene i
2021 ble holdt på Teams når det ikke var mulig å møtes fysisk. Tusen takk til foreldrekontaktene for
godt og konstruktivt samarbeid!
Klubbdugnad
Da kostnadene for å drive en klubb stadig øker og Strindheim håndball har aktivitetsavgift som
hovedinntektskilde, ble det våren 2021 vedtatt at vi, som mange andre klubber, innfører klubbdugnad to
ganger i året. Dette for å unngå å øke aktivitetsavgiften men samtidig opprettholde et godt sportslig
tilbud og fortsatt være i stand til å drive klubben på en forsvarlig måte. Dugnadsgruppa for
klubbdugnad, med Hege Møllevik i spissen, har lagt ned en stor jobb for å mobilisere til dette, og
høsten 2021 ble første dugnad arrangert med et svært godt resultat. Til Hege og dugnadsgruppa og
alle som har solgt dopapir; tusen takk for formidabel innsats! Dette har alt å si for videre drift av
Strindheim håndball.
Rekruttering
Rekruttskolen 2021 for jenter og gutter f. 2015 ble arrangert i oktober 2021. SU v/ Per Morten Eriksen
og Bente Kulvik Bremseth laget også i år et flott opplegg for Strindheims nye håpefulle. På forhånd ble
foreldrene invitert til informasjonsmøte for å høre om Strindheim håndball som klubb, og for å planlegge
aktivitet for 6-åringene fremover. Dette er engasjerte foreldre som jeg håper vi får se mye til i årene
fremover, både som trenere, foreldrekontakter, i støtteapparat og i forskjellige verv i Strindheim!
Strindheim håndball er siden 2020 en klubb for to skolekretser. Vi skiller ikke lenger mellom Strindheim
S og Strindheim Å, barna skal trene og spille sammen fra første stund.
Sportslige utmerkelser
På grunn av pandemien har spillerutviklingsarenaer og samlinger i regi av NHF blitt avlyst eller utsatt.
Kvalifisering til nasjonale serier kom i gang etter sommerferien og G16 ble kvalifisert til BRING og
spiller i samarbeid med Utleira i nasjonal serie og har gjort det meget godt i strindheimtrøya så langt.
Det er vi stolte av!
Ledelsen og styret
Vi er glade for å kunne gjenta oss selv fra i fjor; Vår avdelingsleder Berit Fossum har også i 2021 vært
bautaen i alt arbeid i klubben. Ingen kjenner klubben og historikken bedre enn Berit. Hennes dialog
med alle involverte i Strindheim håndball, med Region Nord, med andre klubber i byen og med
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hovedlaget muliggjør viktig erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av roller, klubber og idrettslag
som gagner Strindheim håndball. Tusen takk, Berit!
Sportslig koordinator forlenget ikke sin kontrakt med Strindheim håndball og forlot klubben i april 2021.
Sportslig koordinators oppgaver, tilsvarende 40% stilling, ble fordelt på sportslig utvalg og styreleder.
Styreleder har derfor vært involvert i omtrent alle sportslige prosesser i 2021. Det tilstrebes en ny
organisering i 2022. Medlemmene i sportslig utvalg fra fjoråret har sørget for kontinuitet og fortsatt den
gode jobben gjennom hele året. Se egen rapport fra Sportslig Utvalg. Thea Berger og Frode Thomas
Isaksen kom inn som styremedlemmer i 2021 og Kirsti Jensen har avhjulpet med dommerarbeid
gjennom hele året på tross av at hun valgte å gå ut av styret. Nestleder og undertegnede deler på
lederansvaret i styret. Vi har månedlige styremøter og på grunn av pandemien har mange av disse vært
digitale. Selv om vi har et velfungerende styre ønsker vi oss flere som vil bidra i klubbarbeidet. Vi har
mange planlagte og løpende prosjekter som vi kan trenge forsterkning på. Ta gjerne kontakt om dette
kan være noe for deg eller om du vet om en aktuell kandidat!
På vegne av styret takker jeg alle i Strindheim håndball for pågangsmot, lojalitet, innsats og stort
engasjement for klubben vår i 2021!
Elin Renolen, leder Strindheim håndball

Styresammensetningen 2021
Funksjon

Navn

Leder

Elin Renolen

Nestleder/økonomiansvarlig

Christina Straub

Sportslig styremedlem

Linn Finnehaug

Anleggsansvarlig

Terje Øyangen

Dommeransvarlig

Kirsti Jenssen/Elin Renolen

Styremedlem ansvar WEB

Willem Schildkamp

Styremedlem

Frode Thomas Isaksen

Styremedlem

Thea Berg

Smittevernansvarlig

Hege Sivertsvik

Avdelingsleder /Sekretær/Materiell/regnskap

Berit K. Fossum

Øvrige funksjoner
Revisor

EK revisjon AS

Valgkomitè

Styret

Årsberetning fra Sportslig utvalg
Håndballavdelingen i Strindheim IL stiller i sesongen 2021/22 med 58 lag, det ble i tillegg påmeldt 9 lag
i forskjellige klasser som senere er trukket . Tabellen under viser en oversikt over utviklingen i antall lag
de siste 10 årene.
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Lag

Antall lag
21/22

Antall lag
20/21

Antall lag
19/20

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

J 7-11

21

17

16

19

21

19

27

30

20

19

25

G 7-11

11

19

16

15

16

20

20

18

22

19

20

J 12-15

7

9

8

10

10

12

13

13

12

11

10

G 12-15

8

8

9

7

8

9

8

8

7

7

10

J 16-20

2

3

6

G16-20

3

4

3

1

1

3

5

1

3

5

HU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Damer
senior

2

(2)

2

2

1

2

2

1

Herrer
Senior

2

(2)

2

1
(+2.div)

0
(+2 div)

2

1
(+2.div)

0

Bring

1

(1)

0

1

1

1

(2)

0

(2)

0

0

0

0

1

0

1

2

70

61

62

64

74

80

74

72

68

Lerøyserien

Totalt

4

3

3

3

4

3

0

4
3

2
3

2

(2) ikke
kvalifisert
58

1
(+1.div)

1
(+2.div)

1
(+2.div)

1

2

1

86

Rapport fra Sportslig Utvalg
Sesongen 21/22 har dessverre også vært mye preget av covid19 med store konsekvenser for alle
aktive i Strindheim håndball.
Vi hadde gledet oss mye til denne sesongen ettersom vi hadde damelag i nye divisjoner og herrelaget
beholdt sin plass i 2.div. Det betyr at vi for første gang på mange år har lag i 2. og 3.div for begge
kjønn, noe som også er viktig for yngre spillere som ser at Strindheim nå kan tilby et godt langsiktig
tilbud for alle med ambisjoner.
Leangen Bydelshall har fungert utmerket som treningsarena for mange av våre lag og flere lag har vel
kunnet ønske å få all sin treningstid der. Det å få denne hallen i vårt nærmiljø slik at vi får samlet en
veldig stor del av håndballgruppas aktivitet i nærmiljøet rundt Leangen Idrettspark, gir oss forhåpentlig
mange positive effekter i årene som kommer.
Rekruttering av trenere er noe som det brukes mye tid og ressurser på. Vi har de siste par årene
bevisst satset på å rekruttere trenere som enten har eller som forplikter seg til å ta formell
trenerutdanning. Det er få ledige trenere i Trondheimsområdet, så skal vi klare å beholde og evt.
tiltrekke oss nye motiverte og engasjerte trenere, er det viktig at Strindheim fortsetter å fremstå som en
ryddig, godt drevet og attraktiv klubb.
Covid 19-pandemien har har også denne sesongen preget Strindheim håndball. Sesongen kunne starte
normalt, men så kom det vi fryktet, en oppblomstring av pandemien som igjen resulterte i stopp på
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nærkontakt-trening for de eldste og avlyste/ utsatte kamper for alle lag. Dette er med på å skape
usikkerhet og motløshet i spillergruppene som igjen fører til at barn/ unge og voksne slutter.
Denne sesongen har Strindheim tegnet en Prestasjon- Partner avtale med Utleira på gutte-siden fra
G16 og oppover. Dette har resultert i at Strindheim er representert i den nasjonale serien BRING.
Det er også startet et samarbeid med nær- klubbene; Trygg/Lade, RAPP og Freidig. Dette er et
samarbeid om å beholde flest mulig i egen klubb lengst mulig gjennom ulike trenings samarbeid. Det er
videre tegnet en samarbeids-avtale med Freidig Sportsklubb.
Den utfordrende smittesituasjonen medførte at vi også denne sesongen valgte ikke å reise til Røros for
høstens tradisjonelle treningssamling, men heller avholde en samling i Kolstad Arena. Det positive
under denne sesongens treningsleir var at vi fikk gjennomført mer på bespisning samt avholde en
middag for trenere.
Siste helg i september ble den årlige rekrutteringshelga for våre nye spillere (denne gang 2015årgangen) arrangert med gode tilbakemeldinger. Samtidig ble det gjennomført Camp Strindheim, en
kick- off helg for de yngste lagene. Her ble det gitt tilbakemeldinger på at denne Campen bør avholdes
på et senere tidspunkt da flere spillere dessverre var opptatt med annen idrett (fotball ).
Sportslig utvalg (SU) har vært aktive gjennom hele året, selv om deler av aktiviteten har blitt influert av
smittesituasjonen. SU har bestått av Bente Bremseth, Hege Kvitsand, Morten Aspnes, Pelle Eriksen,og
Linn Finnehaug (styrekontakt).

Rapport for Herrer senior/junior v/hovedtrener Kristoffer Østmo:
Rapport for Herrer senior v/hovedtrener Kristoffer Østmo

Starten på året 2021 for herrelaget var preget av restriksjoner, treningen foregikk utendørs fortrinnsvis
med intervalltreninger på Dragvoll. Det var alt fra 3-7 som møtte på treningene i vinterperioden
utendørs. Dette var de som utgjorde kjernen i herrelaget fra en pandemipreget høst-sesong uten
kamper.
Utover våren så ble det åpnet for ordinær trening innendørs. Dessverre så forlot kjernen av spillere
Strindheim til fordel for annen klubb i løpet av våren. Det ble derfor en stor jobb i få stablet på plass et
herrelag som skulle spille i 2. divisjon til høsten. Kjernen i laget ble spillere som kom opp fra juniorlaget,
i all hovedsak spillere født i 2002 med lite eller ingen erfaring fra 2. divisjon tidligere, ca. 8 spillere var
totalen av rene seniorspillere. Treningene foregikk sammen med juniorlaget, godt oppmøte siste del av
våren, så guttene fikk trent relativt godt.
Etter sommeren så var vi fremdeles få spillere, men vi fikk tilskudd av tre nye spillere født i 2001-2002.
Med en litt tynn spillerstall så snøret også Bendik Dalen og undertegnede på oss skoene til de første
kampene. Det ble som forventet en tøff start på sesongen, hvor man så at det fremdeles manglet en
del på samspill både fremover og bakover, samt rutine fra tilsvarende nivå. Vi har i løpet av høsten fått
tilskudd av enda noen flere spillere, noen med 2.divisjonserfaring fra før, spillere født 1997-1999. I
tillegg har vi fått hjelp både på trening og i kamper av Stig Roar Haagensen. Vi så at hvis jeg skulle
spille, så var det vanskelig å kombinere med styring/korrigering både på trening og i kamp uten denne
hjelpen. Laget har tatt store steg i løpet av høsten, men har en del mangler som har vært avgjørende i
flere kamper. Det er spesielt utfordringer knyttet til ulike posisjoner på banen hvor vi har vært preget av
mye skader og lite rutine. Treningen i perioden har vært tidvis god med godt oppmøte og tidvis dårlig
med dårlig oppmøte. Utfordringer knyttet til studier og jobb vil alltid være en faktor med en slik
sammensetning av spillere.
Like før serien var halvspilt så ble breddeidretten for voksne stengt ned, dette var rundt midten av
desember. Det ble derfor tatt juleferie frem til nyttår.
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Målsettingen før vi startet sesongen og underveis i sesongen er å beholde plassen i divisjonen. Det
virker på meg som om det er stor tro på at vi skal kunne klare dette. Det kommer en hel del avgjørende
kamper utover våren som vi gleder oss til.
/Kristoffer Østmo
Rapport for Damer senior/junior v/hovedtrener Bjørn Almåsbakk:
2021
Trenerteamet for denne sesongen har bestått av Bjørn Almåsbakk. 2. divisjon 2020/21 ble som kjent
aldri spilt pga. Covid-19. Heldigvis mistet vi kun 1 spiller pga. dette og flesteparten av de som rykket
opp fra 3. divisjon for 2 år siden er fortsatt med. Sen oppstart med kontakttrening i Trondheim og at
halve trenerteamet flyttet opp til 1. divisjon gjorde sesongforberedelsene utfordrende. Målsettingen for
sesongen 2021/22 er å beholde plassen og på øvre del av tabellen. Så langt ser det lovende ut.
A stallen består av 19 spillere med en god blanding av rutine og ungdommelige talenter. Før sesongen
2019/20 var Strindheim på damer senior nivå en klubb som spillere dro ifra, nå ønsker mange med
ambisjoner å spille for oss, som har medført en klar forsterkning av treningsnivået. Gruppa fungerer
utmerket sosialt og har fått trent godt, som igjen fører til positive resultater på banen. Frivilligheten blant
foreldre er også stor, som gjør jobben lettere for alle involverte. Det er en fungerende hospitant ordning
med rekrutt og 2 rekrutt spillere har også fått kamp i 2. divisjon, samt at flere A spillere har bidratt i 3.
divisjon. Jeg er optimistisk i at flere i rekrutt, på sikt vil gjøre seg fortjent til plass i A stallen.

Rapport fra dommeransvarlig
Da det har vært mindre kampaktivitet i 2021 har det også vært mindre dommeroppdrag. Det har
dessverre falt fra flere på dommersiden i løpet av året, men vi har heldigvis hatt tilstrekkelig med
dommerressurser for å fylle kravene fra NHF Region nord. Kamper i årsklassene 9, 10 og 11 år
berammer klubben selv med egne dommere. Fra 12 år og eldre er regionen ansvarlig for beramming.
Høsten 2021 skulle 06-kullet ha barnekamplederkurs. Dette ble utsatt pga pandemien. Vi har i 2021
dessverre ikke lyktes med å skape et dommermiljø i klubben, men vi har forsøkt å ivareta alle våre
dommere etter beste evne ved å hjelpe ved spørsmål eller problemer som kan oppstå. Vi tilstreber å
gjenoppta større fokus på dommere i 2022 når det blir normal håndballaktivitet igjen.

Camp Strindheim
Camp Strindheim ble avholdt 25-26.november. Campen ble gjennomført med treninger i bydelshallen
samt bespisning i TSK-huset og trenermøte på klubbhuset. Campen ble fint gjennomført på tross av
korona-restriksjoner. Mange glade barn og hjelpsomme og dyktige foreldre på dugnad. Dugnads hjelp i
form av smittevern og bespisning. Fungerte veldig greit med baguetter, smoothie og frukt som mat.
TSK-huset fungerer ypperlig til bespisningen for deltagere på campen da det er god plass slik at lagene
kunne være der sammen. Basert på tilbakemeldinger er det forbedringspotensiale på å få ut
informasjon tydeligere til lagene.Dette gjaldt spesielt ifht at det ikke var mulig å oppholde seg i hallen
pga korona-restriksjoner. Med effektiv hjelp av dugnadsfolket og godt oppmøte kan det vurderes om det
er nødvendig med like mange dugnadsfolk neste gang.

Strindheimdagen
Det ble i 2021 ikke gjennomført noen Strindheimdag pga Covid19
8

Strindheim IL Håndball – Årlig møte 2022
Hjemmesidene våre

Som nevnt i forrige årsmøte har vi sett en betydelig nedgang og bruk av våre nettsider de siste
årene. Dette, sammen med foreldede sider med mye unødvendig kode som bidro til å gjøre
dem trege og ikke tilpasset mobile eneheter, gjorde at vi så behov for å gjøre noe med dem.
Webansvarlig har i tråd med dette endringsbehovet og i tett samarbeid med både styret,
kontoret og hovedlagets webansvarlig nå fått på plass første versjon av nye, forenklede
nettsider. Vi jobber nå videre med å få overført resterende viktige tekster, og vil deretter jobbe
målbevisst med å gjøre hjemmesidene til et enda mer brukervennlig sted for informasjon - ikke
minst for eventuelle nye spillere og foreldre. Vi ber om fortåelse for eventuelle glipper og
småfeil underveis mens vi videreutvikler løsningen, og vil veldig gjerne høre fra brukere når de
ikke finner det de leter etter - det hjelper oss å fokusere på rett type innhold.
Nettsidene bruker nå forøvrig samme plattform og malverk som hovedlaget og fotball (yngre),
og det jobbes fra hovedlagets side med å få alle andre lag med på samme løft. På denne
måten vil Strindheim IL fremstå med ett felles ansikt og profil utad. Det betyr også at vi kan
bruke felles moduler (utvidelser og forbedringer til løsningene), noe som reduserer kostnaden
for alle lagene som bruker samme plattform. Vi har forøvrig også gjort andre
kostnadsreduserende tiltak i forbindelse med overgang til ny løsning.
I året som kommer vil vi jobbe videre med ovennevnte, men også styrke vår tilstedeværesle og
kontroll av våre tilstøtende kontoer på sosiale nettverk. Dette for å sikre helhetlige, trygge og
informative kanaler uten for mye 'utenomsnakk'.
Webansvarlig

Smittevern
Vi har lagt 2021 bak oss og dette ble nok et krevende år. Det har vært stadig endringer i forskrifter,
påbud og anbefalinger. Mange lag opplevde å få smitte i laget, det har vært mye testing, karantener og
mange spørsmål. Vi er imponert over hvordan lagene har taklet denne utfordrende situasjonen og trent,
spilt kamper når det har vært mulig, holdt humøret, motivasjon og håndballgleden oppe selv i krevende
tider. Lagene har jobbet veldig godt og vi er dypt imponert over innsatsen lagene har lagt ned.
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5. REGNSKAP 2021
Kommentarer til regnskapet for 2021
Regnskapet for 2021 viser et overskudd på 832.105,- når lagregnskapene er trukket i fra. Dette
skyldes mindre utgifter enn planlagt pga covid og en vellykket felles salgsdugnad og tildelte midler fra
staten pga avlyste arrangement etc pga Covid
Overskuddet vil benyttes slik:
Kr 300.000 settes av til nytt prosjekt nytt klubbhus
Kr 250.000 overføres til drift 2022
restbeløp går inn i avdelingens egenkapital og benyttes til bl annet ulike sportslige og administrative
tiltak ved behov.
Redegjørelsen av 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 viser ve 1 mill i overskudd,Regnskapet føres etter kontantprinsippet.

Inntekter
Inntektene på aktivitetsavgiften ble i 2021 ca. kr.31.000,- under budsjett. Dette er en post som kan
variere veldig fra år til år. Det ble for sesongen 21/22 valgt å ikke øke aktivitetsavgiften.
Det ble i 2021 arrangert treningsleir, camp Strindheim og håndballskole i regi av styret som samlet viser
et lite overskudd mot budsjett når alle utgiftene er dekket. Strindheim Ekstra ble ikke gjennomført. Disse
arrangementene planlegges ikke med store overskudd.
Mva. kompensasjon ble for regnskapsåret 2021 ble ca. kr.81.000,- over budsjett som skyldes økt
prosentsatsen fra Staten. Avdelingen mottok annen offentlig støtte som ble tilnærmet budsjett.
Vi har fortsatt ikke lyktes i å få sponsoravtaler. Dette er tidkrevende arbeid i et vanskelig marked, og
styret har dessverre ikke hatt kapasitet inneværende år å prioritere dette.
Umbroavtalen for uttak av utstyr er fortsatt en betydelig og viktig inntekt for oss.
Vi har avtalen med Trondheim Kommune om tilsyn i Bydelshallen. Inntekten deles mellom avdelingen
og de lagene som utfører tilsynet.

Utgifter
Utgifter til trenere og ansatte har holdt budsjett samlet sett, og er en stor utgiftspost, men er viktig for å
opprettholde kvalitet i klubben.
Klubben gir integreringsstøtte, refusjon til student, trenere og søsken. Dommerutgiftene er under
budsjett som skyldes mindre aktivitet pga pandemi
Posten for leie av hall er på budsjett, og vi vet at mange ønsker seg mye mer halltid. Dessverre så får
vi ikke like mange timer som vi ønsker og har behov for. Vi får i snitt tildelt 1 time pr påmeldt lag fom
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J/G 11 i serien fra regionen, for at lagene skal få treningstid utover må man kjøpe, men ledige timer på
ønsket tidspunkt er det få av.

Omløpsmidler/Bankkontoer/Kortsiktig gjeld
Vi har kr. 248.250,- i utestående fordringer (manglende betaling /mellomregning av aktivitetsavgift) ved
årsslutt.
Innestående på Driftskonto var ved årsskifte kr. 1.239.344,06 I tillegg til drift har vi sparekonto der det til
sammen sto kr. 2.133.192,74 ved årsskifte. Av dette er ca. kr. 500.000 frie midler, og resten er avsatte
lønnsmidler og drift frem til at blant annet aktivitetsavgiften er innbetalt.
Det står fortsatt kr. 65 000,- avsatt til bl a nytt klubbhus.
Kr. 2 030 155 er avsatt til kortsiktig gjeld på forskjellige poster (blant annet trenerutgifter, feriepenger
ansatte og trenere, dommerutgifter) og til forskjellige sportslige aktiviteter.
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ÅRSRESULTAT: Strindheim Håndball - 2021
Regnskap/budsjett: 01.01.2021 - 31.12.2021 Fjorårstall: 01.01.2020 - 31.12.2020
Konto Navn

I år

I fjor

Budsjett

19 898,00
200 000,00
6 640,00
12 665,00
28 708,00
135 000,00
304 520,00
35 000,00
30 870,00

31 479,00
148 000,00
50 566,00
17 900,00

30 000
200 000

116 800,00
150 000,00

25 000
250 000
70 000
25 000
25 000

3002 444,63
250 370,00

2431 607,13
219 458,00
15 000,00
49 560,00

RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3210 Sponsor
3211 Umbroavtalen
3212 Overført fra avsatte midler
3215 Salg forbruk/supporter
3217 Styrkerom
3219 Deltageravgift Treningsleir
3220 Leangen Bydelshall
3271 Deltageravgift Camp Strindheim
3274 Deltageravgift Håndballskole 6-åringer
3275 Strindheim Ekstra
3289 Inntekter lag
3410 Offentlig støtte overført fra hovedlag
3411 Offentlig støtte arrangement
3412 Offentlig støtte Integrering
3413 Offentlig støtte Covid-midler fra hovedlaget
3422 Mva kompensasjon
3910 Aktivitetsavgift via Buy Pass
3911 Aktivitetsavgift direkte
3922 Salgsinntekter
3940 Andre gaver
3990 Diverse inntekter
Sum Driftsinntekter

54 182,00
395 500,00
356 571,00
1719 942,00
974 425,00
806 250,00
118,61
13 331,88
8346 436,12

25 200,00

305 260,00
1758 373,00

10 000

200 000

275 000
1750 000
200 000

2 340,11
5 393,15
5326 936,39

3060 000

Driftsutgifter
4060
4070
4160
4179
4260
4262
4263
4264
4265
4266
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4288
4289
4290
5000
5010
5011
5012
5400
5420
5520
5900

Innkjøp kiosk arrangement
Dommerutgifter
Deltageravgift
Utgifter lag
Hall-leie
Overnatting /leie av skoler arrangement
Gruppeledere arrangement
Leie hall treningsleir
Innkjøp mat arrangement
Trenersamling treningsleir
Støtte Integrering
Sportslig utvikling
Refusjon akt avg hovedtrenere
Støtte studenter
Støtte 3.søsken
Støtte 6-11 år
Støtte 12 år-Senior
Støtte trenere
Utdanningsfordeling
Overgangsgebyrer
Innkjøp dugnadsartikler
Lønn adm og trenere
sportslig koordinator,flyttet knt
Trenerutgifter,Sportslig Koordinator,fysio
Fysioterapeut-flyttet knt
Arb.g.avg.
Forsikring/pensjon/tariffavtale ansatte
Utgifter egne dommere
Kurs

-107 183,49
-210 785,00
-2764 848,19
-151 450,00
-13 300,00
-8 000,00
-31 628,00
-55 341,35
-3 313,57
-54 182,00
-4 200,00
-24 000,00
-5 750,00
-31 000,00
-112 440,00
-4 455,00
19 158,00
-1 745,00
-397 845,00
-951 184,36
-567 000,00
-155 378,69
-63 141,40
-19 815,00

12

-168 751,83
-287 825,00
-2022 764,75
-149 789,00

-20 000
-230 000
-350 000
-150 000

-4 000,00
-23 298,00
-36 848,70
-49 560,00
-13 566,00
-10 100,00
-34 000,00
-2 100,00
-20 000,00
-65 641,20

-10 000
-30 000
-5 000

-47 630,00
-2 575,00

-50 000
-5 000

-933 173,69
-190 000,00
-251 572,80
-77 000,00
-167 589,01
-49 083,40
-39 935,00

-920 000
-567 000
-155 000
-45 000
-40 000
-3 000
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6300 Husleie
6390 Leangen Bydelshall vakthold lagene
6500 Maskiner og utstyr
6551 Utstyr håndballskole rekrutt
6552 Styrkerom Bydelshallen
6560 Umbroavtalen
6700 Revisorkostnader SIL
6705 Regnskapsutgifter
6800 Kontorrekvisita
6803 Småanskaffelser
6804 Data/EDB-kostnader
6808 Material innkjøp/frakt/trykking
6809 Diverse utgifter
6860 Trenerseminar
6900 Telefon, mobiltlf, fax
7301 Møter, tilstelninger
7400 Kontigentutgifter
7420 Bevilgninger/gaver
7703 Andre møter
7710 Møte utgifter
7770 Gebyrer Vipps,Izettle
7790 Diverse driftsutgifter
7791 Interne overføringer avd
7830 Tap på fordringer
Sum Driftsutgifter
DRIFTSRESULTAT

-6 000,00
-184 901,50
- 318,00
-1 608,00
-70 323,70
-200 000,00
-15 452,00
-14 705,57
-2 313,95
-19 868,50
-10 231,55
-30 236,45
-8 593,22

-6 000,00
-117 362,00
-6 929,00

-6 000
-200 000
-5 000
-10 000

-148 000,00
-12 500,00
-17 978,00
-5 464,00

-200 000
-15 000
-25 000
-6 000

-10 211,08
-56 492,50
-16 256,59

-3 572,34
-15 000,00
-8 918,00
-5 053,00
-3 327,00
-1 554,00
- 619,89
-16 242,90
-910 000,00
-39 850,00
-7287 517,62
1058 918,50

-2 773,63
-13 226,50
-14 574,00
-4 633,50
-2 149,00
-1 903,90
- 321,52
-5 121,99

-12 000
-60 000
-15 000
-5 000
-3 000
-15 000
-15 000
-5 000
-5 000
-6 000
-1 500
-10 000

-22 608,00
-5111 308,59
215 627,80

-3199 500
-139 500

5 059,00
- 276,00
4 783,00
1063 701,50

74,00
9 830,00
- 272,00
9 632,00
225 259,80

-139 500

Finansposter
8050 Renteinntekter
8051 Renteinntekter plassering 12 uttak
8150 Renteutgifter og gebyrer
Sum Finansposter
RESULTAT FØR SKATTER

Disp. av årsresultat
8900 Overført egenkapital
Sum Disp. av årsresultat
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER
Uten
Inntekter uten lagene
lagene

-225 259,80
-225 259,80
1063 701,50

-139 500
5 349 991,49

Utgifter uten lagene

4 522 669,43

Resultat avdeling 2021

827 322,06

pluss finansposter

4 783,00

832 105,06
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Balanse: Strindheim Håndball pr. 31.12.2021
Ktonr. Kontonavn

I år

Eiendeler
Omløpsmidler
1510 Utestående fordringer aktivitetsavgift
1571 Utestående fordringer andre
1801 J2012S 4212 07 80136
1802 G2012Å 4212 07 80195
1804 G18 42120780152
1805 J2011S 42120780314
1806 G03 42120780179
1807 G04 42120780187
1808 G2012S 4212 07 80381
1809 J2011Å 42120780373
1810 G05 42120780217
1811 G06Å 42120780225
1812 G06S 42120780233
1813 G07 42120780268
1814 G08 42120780276
1815 Ledig 010123 42120780284
1816 G09Å 42120780160
1817 G09S 42120780241
1818 DS 42120780306
1819 G2011 42120780209
1820 J2013Å 4212.07.80500
1821 J2014 42120780349
1822 J Junior 42120780365
1823 G2005 Bring 4212 07 357
1824 Ledig 010122 42120780403
1825 J04 42120780411
1826 J2012Å 42120780322
1827 HS 42120780101
1828 J05 42120780454
1829 G2013Å 42120780330
1830 J06 42120780470
1831 G2013S 42120780462
1832 J07 42120780519
1833 Ledig 010122
1834 J08 42120780535
1835 Ledig 010122 42120780438
1836 J09 42120780489
1837 J2010Å 42120780098
1838 J2010S 42120780497
1839 J2013S 42120780446
1840 G2010 42120780292
1920 Bankinnskudd 4200.07.16795 brukskonto
1927 Bankinnskudd 4202 38 37190 plassering 12.uttak
Sum Omløpsmidler
SUM Eiendeler

Egenkapital og gjeld
14

123 250,00
125 000,00
5 245,06
2 299,74
53,00
14 866,89
103 669,22
86 576,00
2 835,59
11 023,65
27 332,20
59 280,15
32 624,55
28 478,13
4 727,00
7 543,10
25 543,65
129 407,05
7 691,88
3 658,00
18 381,00
9 948,74
44 304,05
215 896,43
433,41
217 128,20
28,00
1 824,10
122 509,79
3 361,76
52 364,19
87 100,61
58 090,22
32 634,10
21 814,92
4 113,41
19 158,29
1239 344,06
2133 192,74
5082 732,88
5082 732,88
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Egenkapital
2000 Innskutt egenkapital
2099 Årsresultat (opptj. egenkapital)
Sum Egenkapital
Kortsiktig Gjeld
2770 Kortsiktig gjeld arb g avgift
2900 Kortsiktig gjeld trenerutgifter
2902 Kortsiktig gjeld diverse
2903 Kortsiktig gjeld aktivitetsavgift
2904 Kortsiktig gjeld hovedlag
2909 Kortsiktig gjeld dommerutgifter
2917 kortsiktig gjeld lagene
2930 Avsatte lønnsmidler
2940 Kortsiktig gjeld feriepenger ansatte
2962 Avsatt Innkjøp klær trenere
2963 Avsatt Trener 3 utdanning
2964 Sportslig fond
2966 Tribuneanlegg
2967 Avsatte midler drift
2968 Fond framtidig investeringer klubbhus mm
2969 Avsatte Covid-midler
Sum Kortsiktig Gjeld
SUM Egenkapital og gjeld

1982 876,26
1063 701,50
3046 577,76
56 781,75
194 457,00
96 447,87
850 000,00
6 213,00
20 000,00
81 000,00
182 000,00
103 720,00
14 241,50
74 000,00
88 934,00
150 000,00
65 000,00
53 360,00
2036 155,12
5082 732,88

6. REVISJONSBERETNING 2021
Revisjonsberetning legges fram på Årsmøtet i Strindheim IL

7. FASTSETTELSE AV AKTIVITETSAVGIFT
FORSLAG ÅRLIG MØTE 2022
Det årlige møtet godkjenner at styret kan øke aktivitetsavgift for 2023 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
Det er ingen innkomne forslag
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9. BUDSJETT 2022

Konto Navn
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3210 Sponsor
3211 Umbroavtalen
3212 Overført fra avsatte midler
3215 Salg forbruk/supporter
3217 Styrkerom
3219 Deltageravgift Treningsleir
3220 Leangen Bydelshall
3271 Deltageravgift Camp Strindheim
3274 Deltageravgift Håndballskole 6-åringer
3275 Strindheim Ekstra
3289 Inntekter lag
3410 Offentlig støtte overført fra hovedlag
3411 Offentlig støtte arrangement
3412 Offentlig støtte Integrering
3413 Offentlig støtte Covid-midler fra hovedlaget
3422 Mva kompensasjon
3910 Aktivitetsavgift via Buy Pass
3911 Aktivitetsavgift direkte
3922 Salgsinntekter
3940 Andre gaver
3990 Diverse inntekter
Sum Driftsinntekter
Driftsutgifter
4060 Innkjøp kiosk arrangement
4070 Dommerutgifter
4160 Deltageravgift
4179 Utgifter lag
4260 Hall-leie
4262 Overnatting /leie av skoler arrangement
4263 Gruppeledere arrangement
4264 Leie hall treningsleir
4265 Innkjøp mat arrangement
4266 Trenersamling treningsleir
4270 Støtte Integrering
4271 Sportslig utvikling
4272 Refusjon akt avg hovedtrenere
4273 Støtte studenter
4274 Støtte 3.søsken
4275 Støtte 6-11 år
4276 Støtte 12 år-Senior
Landsdekkende serier
4277 Støtte trenere
4288 Utdanningsfordeling
4289 Overgangsgebyrer
4290 Innkjøp dugnadsartikler
5000 Lønn adm og trenere
5010 sportslig koordinator,flyttet knt
5011 Trenerutgifter,Sportslig Koordinator,fysio
5012 Fysioterapeut-flyttet knt
5400 Arb.g.avg.

I år

Budsjett 2022

19 898,00
200 000,00
6 640,00
12 665,00
28 708,00
135 000,00
304 520,00
35 000,00
30 870,00

10000
200000
250000
10000
32000
40000
125000
40000
0

2996 444,63
256 370,00

200000

54 182,00
395 500,00
356 571,00
1719 942,00
974 425,00
806 250,00
118,61
13 331,88
8346 436,12

-107 183,49
-210 785,00
-2764 848,19
-151 450,00
-13 300,00
-8 000,00
-31 628,00
-55 341,35
-3 313,57
-54 182,00
-4 200,00
-24 000,00
-5 750,00
-31 000,00
-112 440,00

16

350000
1750000
400000

3407 000

0
-230000
-350000
-150000

-10000
0
-5000
-20000
-65000
-20000

-4 455,00
19 158,00
-1 745,00
-397 845,00
-951 184,36

-1000000

-567 000,00

-750000

-155 378,69

-130000

-50000
-10000
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5420 Forsikring/pensjon/tariffavtale ansatte
5520 Utgifter egne dommere
5900 Kurs
6300 Husleie
6390 Leangen Bydelshall vakthold lagene
6500 Maskiner og utstyr
6551 Utstyr håndballskole rekrutt
6552 Styrkerom Bydelshallen
6560 Umbroavtalen
6700 Revisorkostnader SIL
6705 Regnskapsutgifter
6800 Kontorrekvisita
6803 Småanskaffelser
6804 Data/EDB-kostnader
6808 Material innkjøp/frakt/trykking
6809 Diverse utgifter
6860 Trenerseminar
6900 Telefon, mobiltlf, fax
7301 Møter, tilstelninger
7400 Kontigentutgifter
7420 Bevilgninger/gaver
7703 Andre møter
7710 Møte utgifter
7770 Gebyrer Vipps,Izettle
7790 Diverse driftsutgifter
7791 Interne overføringer avd
7830 Tap på fordringer
Sum Driftsutgifter
DRIFTSRESULTAT

-63 141,40
-19 815,00
-6 000,00
-184 901,50
- 318,00
-1 608,00
-70 323,70
-200 000,00
-15 452,00
-14 705,57
-2 313,95
-19 868,50
-10 231,55
-30 236,45
-8 593,22
-3 572,34
-15 000,00
-8 918,00
-5 053,00
-3 327,00
-1 554,00
- 619,89
-16 242,90
-910 000,00
-39 850,00
-7287 517,62
1058 918,50

Finansposter
8050 Renteinntekter
8051 Renteinntekter plassering 12 uttak
8150 Renteutgifter og gebyrer
Sum Finansposter
RESULTAT FØR SKATTER

5 059,00
- 276,00
4 783,00
1063 701,50

Disp. av årsresultat
8900 Overført egenkapital
Sum Disp. av årsresultat
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER

1063 701,50

-90000
-30000
-3000
-18000
-65000
-5000
-10000
-32000
-200000
-20000
-18000
-6000
-2500
-30000
-15000
-4000
-15000
-12000
-5000
-10000
-6000
-1000
-15000

-3402 500
4 500
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Strindheim IL Håndball – Årlig møte 2022
Kommentarer til budsjettet for 2022
Aktivitetsavgiften er håndball sin hovedinntekt, men den dekker dessverre ikke de utgiftene klubben
har. Det ble derfor besluttet på fjorårets årlige møte at vi skal ha en felles salgsdugnad til inntekt for
klubben 2 ganger i året. Kr. 250.000,- av fjorårets overskudd er overført til årets budsjett. Det kan
likevel bli behov for økning av aktivitetsavgiften høsten 2022, og det vises til vedtak i Årlig møte i 2020
hvor styret ble gitt fullmakt til å øke denne ved behov.
Det er budsjettert med inntekt på tilsyn i Bydelshallen frem til utløp av kontrakten i juni -22. Styret skal i
løpet av våren behandle hvorvidt vi skal søke på nytt etter en gjennomgang av kost nytte verdi av
denne avtalen.
Vi viderefører våre egne arrangementer slik som treningsleir, camp Strindheim og håndballskole for 6
åringer.. Det er budsjettert med deltager-avgift for disse arrangementene, men ikke vesentlig inntekt slik
at deltageravgiften holdes nede.
Vi har også i år budsjettert med en ansatt i 100 % stilling for å ivareta det administrative arbeidet i en av
landets største håndballklubber. Den jobben som utføres er vi helt avhengige av i en så stor avdeling.
Frivillige er krevende å finne som igjen betyr enkelte oppgaver kan vi bli nødt å betale for å få
gjennomført. Det er derfor tatt noe høyde for det i budsjettet.
Trenerutgifter er en stor utgiftspost, men for å sikre utvikling og kvalitet er det ofte behov for å benytte
andre trenere enn foreldre til eldste lagene. Vi ønsker også å videreføre tilbud om fysioterapi og
veiledning om skadeforebyggende tiltak.
Arbeidsgiveravgiften er økt på grunn av endringer på utbetaling av trener og dommerhonorar i henhold
til gjeldende regler. Nytt av året er også en regelendring på pensjon som igjen betyr økte utgifter.
For å kunne søke om momskompensasjon trenger vi en autorisert revisor. Det er viktig at klubben
drives etter gjeldende regelverk i forhold til skatt og arbeidsgiveravgift.
Budsjettet viser et knapt overskudd, men ansees som realistisk. Styret jobber kontinuerlig sammen med
daglig leder med stram kostnadsstyring, og ser på muligheten for økte inntektene utover
aktivtetsavgiften.
Christina Straub - Nestleder

10. VALG AV NYTT STYRE
Forslag på kandidater blir lagt fram på Årlig møte og endelig valgt på Hovedlagets Årsmøte.
Styret konstituerer seg selv.

11. AVSLUTNING
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