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2 Innledning 

 

Utfra årets statistikk ser vi at medlemstallet i Stokke IL Håndball har falt noe. Dette 

skyldes hovedsakelig frafall i ungdoms- og seniorlagene. Mye av dette mener vi kan 

tilskrives koronasituasjonen og de begrensningene den har lagt på både treninger og 

kampaktivitet.  

 

Vi ønsker oss flere spillere, og særlig gutter. Vi merker dessverre en utfordring med å 

rekruttere flere spillere i de fleste aldersgrupper. Stokke IL Håndball må jobbe hardt for å 

oppretthold og øke medlemsmassen i årene som kommer. 

 

I oppstarten av sesongen etter sommeren 2021 inviterte håndballgruppa til stor 

åpningsfest i hallen. Vegard Harm stod for underholdningen i hvor tilskuerne fikk 

oppleve håndball på mange nivåer og flere varianter. Alle som møtte opp fikk lodd i døra, 

og det var premieutdeling med flotte premier fra næringslivet i Stokke. Dette var god 

reklame for håndball i Stokke og en kickstart på at håndballen og Norge åpnet igjen.  

 

Året 2021 er selvsagt sterkt preget av Korona, med avlyste treninger og kamper for alle 

lag. Vi merker at det har vært liten rekruttering av nye spillere.  

 

Økonomisk har 2021 vært et bra år for håndballgruppa, og dette gir oss grunnlag for å 

kunne investere i å bygge lag for fremtiden.  
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3 Organisering  

 3.1 Styret  

Rolle  Navn  

  

Leder   Tor Edvard Strand  

Nestleder  Egil Andersen  

Sekretær   Anja Karlsen 

Kasserer  Thomas R. Kolbekk 

Sportslig ledere 

 

Thomas R. Kolbekk (ansvarlig 

overganger/medlemsregister) 

Therese Sando (t.o.m 12 år) 

Linn Marita Thorbjørnsen (f.o.m. 13 år) 

Styremedlem sportslig  Ida Sofie Strand 

Thomas Laulund Skjeggerud 

Anita Askersrud  

Anja Karlsen 

Styremedlem-arrangement/kiosk  Astri Ihlebæk Olsrød 

Betzy Helene Røisgård 

Ida Marie Torhaug 

Sekretereatansvarlig  Live Dahl Anholt  

Dommeransvarlig Thomas Laulund Skjeggerud 

Web ansvarlig  Thomas Revetal Kolbekk  

  

  

Håndballgruppas styret ble konstituert på styremøte holdt 02.03.2021, og arbeidsfordeling 

for sesongen 21/22 ble fordelt.  

    
 3.2 Andre tillitsverv som ikke inngår i styret  

Speaker på dame/herrekamper  

  

Per Fimland  

Valgkomite        Trine Eide  

      Ingfrid Bjørnstad Grøv 

Regnskap  RegnskapskontoretStokke AS  

v/Camilla Bjerke 

Revisor  Tor-Henning Carlsen  
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4 Administrativt  

4.1 Møter  

Det har blitt avholdt 10 styremøter i sesongen. I tillegg er det avholdt 2 trenermøter i regi 

av sportslig gruppe og flere kortere møter internt i sportslig gruppe. 

   

4.2 Saker  

  

Av saker vi har jobbet med kan nevnes:  

• Årshjulet  

• Arrangering av minihåndballturnering og aktivitetsturneringer  

• Arrangering av seriekamper i Stokkehallen 

• Påmelding av lag i seriesystemet  

• Rekruttering av nye spillere  

• Trenerkabal og styrking av våre trenere  

• Fordeling av treningstider i Stokkehallen, og Oslofjord Arena  

• Politiattester  

• Diskusjon og prosess rundt mulig ny hall 

• Kickoff 25.09.21 (Åpning av håndballsesongen med Vegard Harm) 

   

4.3 Fokusområder  

Vi ønsker fokus på den sportslige satsningen og bredde i gruppa. Det skal være plass til 

alle, og det skal samtidig være lov å være god. Vi ønsker å legge til rette for at hver spiller 

utvikler seg og når sine mål i vår klubb. Vi er en klubb basert på dugnadsarbeid, som er 

avhengig av frivillige for å kunne nå våre mål.    

 

Det viktigste målet for 2022 er økt fokus på rekruttering av spillere, trenere og dommere, 

samt økning av sponsorinntektene.  

  

Fokusområde  Status 2021 / mål 2022 

Rekruttering av nye spillere, spesielt de 

helt yngste. 

Målet bør fortsette sesongen 2022/23 

Bedre økonomien og en sunn drift  Gruppa har en sunn drift og ønsker 

selvsagt å fortsette med det, men vi er 

forberedt på at vi fremover må bruke 

økonomiske midler bla til rekruttering. 

Fokus på flere sponsorer   Vi har ikke klart å skaffe de inntektene vi 

ønsker oss fra sponsorer i 2021. 
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Opprettholde god tilgang til utstyr og 

materiell  

 

Mangler fortsatt lagerplass på Brunstad. 

Utvikle flere trenere  Målet bør fortsette sesongen 2022/23 

Utvikle og kursing av nye dommere  Målet bør fortsette sesongen 2022/23 

Bedre rollebeskrivelser i styret, og 

bedre fordeling av arbeidsmengde for 

styret, dommere, spillere og 

foreldrekontakter  

Vi har utarbeidet en god oversikt. 

Opprettholde lag på seniornivå. Vi har klart å opprettholde 2/3 (vår/høst) 

lag på seniornivå, og ønsker å fortsette 

med minst 2 lag på seniornivå. 

 

4.4 Politiattester  

Det har i år som i fjor vært lagt ned innsats for å få en god oversikt og en tilfredsstillende 

rutine på hvordan innhente politiattester på trenere og lagledere. Hovedlaget rutine for å 

få på plass politiattester for de trenerne hvor dette er påkrevet. Vi har forsøkt å følge 

disse rutinene, men erfarer at det fortsatt er vanskelig å få gjennomført så godt som vi 

ønsker.  

 

  

5     Dugnadsinnsats  

Idrettslaget og håndballgruppa er en frivillig organisasjon som er drevet av og for 

medlemmene. Vi er avhengig av dugnadsinnsats fra våre medlemmer for å kunne 

opprettholde sportslige aktiviteter og en sunn økonomi. Det er en betydelig mengde 

timer som legges ned hvert år for å nå de målene som er satt, og gi medlemmer det 

tilbudet de fortjener.  

 

Blant dugnadene som er gjennomført i 2021 nevner vi: 

• Arrangement ved seriespill 

• Mini og aktivitetsturneringer 

• Papirutkjøring  

• I tillegg er det utført en del dugnadsinnsats i de ulike lagene for å skaffe penger til 

cuper. 

• Andre inntektsgivende tiltak er kantine/kiosk ved arrangementer og innkreving av 

inngangsbilletter til kamper og turneringer.   
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6  Sportslig / lag 

Herrelaget   
Før Korona stengte ned aktiviteten for herrelaget i vår var det godt oppmøte på trening 

og mer enn nok spillere for å stille lag i serien. Enkelte spillere har måttet stå over 

kamper. Lagets hoved dugnad er gjennom året å sitte i sekretariatet på gruppas 

hjemmekamper.  

 

Herrelaget hadde i 2019/2021 sesongen en stor spillerstall, og vi var spente på om vi 

klarte å beholde spillerne med alle begrensningene Korona gir. Det har vært litt vanskelig 

å få gutta tilbake i trening samt flere som hadde flyttet, militæret, skolegang. Ikke vært lett 

å få til treninger med nok folk, men de som har kommet har levert. Det har vært alt fra 4 

til 16 stk på trening, brukt mye tid på ball og bevegelse. Korona har gjort det veldig 

utfordrene for ett breddelag, mye att og frem. Er nesten rart vi fortsatt har noen igjen, vil 

berømme gutta som har stått på i situasjonen og ikke gitt opp. 

 

Det er i 2021 gjennomført ca 30 treninger. Det ble i høst gjennomført 8 kamper og laget 

endte på 6. plass (av 9 lag) noe som kvalifiserer til A-pulja våren 2022. 

 

 Trener på laget er Roar Wirgenes, oppmann Thomas Revetal Kolbekk 

  

Damelaget    
Damelaget har også i år 2 lag som skulle spilt i henholdsvis 3 og 5 divisjon.  

 

3. divisjon  
 

14 spillere. Koronasituasjonen har gjort sesongen kort og annerledes. Det har vært godt 

oppmøte på treningene som for det meste er gjort i samarbeid med 5. divisjonslaget. 

Stemningen på treningene har vært god, og alle har savnet det å spille ordentlig håndball. 

Vi fikk gjennomført 9 kamper høsten 2021 før sesongen ble stoppet. Ved åres slutt lå 

laget på 7. plass (av 11 lag). 

 

Trener for 3. divisjon er Knut-Arne Karlsen, oppmann Anja Karlsen. 

 

5. divisjon 
Trenere for 5. divisjon er Linn Marita Thorbjørnsen og Zev de Vreught.  

 

5 divisjons laget er fortsatt på en måte vårt rekrutteringslag, som hovedsakelig består av 

unge spillere på 16 og 17 år, og nye på damelaget. Ok oppmøte, men kunne vært bedre, 

men situasjonen gjør det vanskelig å si så mye om.  

 

   

Jenter 13 (Født 2008)  
Laget startet med 18 spillere, men har nå 16. Det er påmeldt to lag, på nivå A og B. 

Lagledere/oppmenn:  
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Våren 2021:  Maria Eriksen  

Høsten 2021: Joakim Strand Hansen 

Trenere:  

Våren 2021:  Maria Eriksen, Trine Eide og Rene Knabe 

Høsten 2021: Joakim Strand Hansen og Henrik Feen Stavang 

 

Ift korona har vi hatt få utfordringer med gjennomføring av trening og kamp, laget har 

for det meste unngått karantener og sykdom så vi har kunne holdt det gående stort sett 

som normalt. 

Antall kamper: 11 i a-serie +8 i b-serie, 1 Sør-Norge cup, 20 kamper fordelt, vi har også 

spilt trening mot Teie hvor jentene fra Vear var med. 

Plassering på tabellen:  

Vår 2021: Ingen tabell 

Høst 2021: b-serie: 6. a-serie: 10 

Deltok på Dyreparken Cup med samtlige 16 jenter i august 2022. Bodde på hotell på 

Bystranda i Kristiansand. Hadde to lag påmeldt og begge lag kom til 8 dels finalen. Har 

prøvd å spre kampbelastning noe, men pga forfall før sesongstart ble vi i færreste laget og 

mange har vært med på begge lag, med unntak av et par stykker som ikke har så lyst og 

ikke er så mye til stede på trening. 

Sosiale tiltak for laget: Gjennomførte overnattingstur ala Kompani Lauritzen i Storås. 

Alle sov ute i hengekøyer. To pappaer i laget som sto for opplegget. Er andre året på rad 

at vi har dette, og vi planlegger dette også til våren. Spiste pizza og så landskamp i 

kantinen i hallen. 

Jenter og gutter 2012 (J/G9) 
Trenere:  

Våren 2021:  Anja Nordvik Sætre og Malin Sørli Nilsen 

Høsten 2021:  Anja Nordvik Sætre og Malin Sørli Nilsen 

 

Dugnadskontakt/foreldrekontakt:  

Vår: Susanne Reinset 

Høst: Celina Stamper 

 

Kommentar til gjennomføringen av treningene våren 2021:  

Det var mye for enkelte å trene to ganger i uka. 

Kommentar til gjennomføringen av treningene høsten 2021:  

Noe frafall pga torsdag som treningsdag. En del nye ila høsten. 

 

Kommentar ift utfordringer rundt Coronasituasjonen og trening:  

Gikk greit mtp på retningslinjer og krav. 
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Korona: 

koronasituasjonen har jo preget 2021 sterkt, men mange lag fikk likevel gjennomført en 

del kamper. 

 

Deltagelse i turneringer/cuper:  

Vi deltok med et jentelag på alle aktivitetsturneringer som ble arrangert, unntatt siste 

desemberturneringen. Guttene var for få til å stille lag. 

 

 

Gutter 2010 og 2011 
Lagledere/oppmenn:  

Våren 2021:  Maria Eriksen,  

Høsten 2021: Maria Eriksen 

 

Trenere:  

Våren 2021:  Maria Eriksen, Sigmund Opstad Nilsen, Kristin Gundersen Sørhaug 

Høsten 2021:  Maria Eriksen, Sigmund Opstad Nilsen, Kristin Gundersen Sørhaug 

 

Dugnadskontakt/foreldrekontakt: Marte Hontvedt (G11) Veronica Reitan (G10) 

 

Antall treninger fra 1. jan. 2021 til 31.des. 2021:  

To treninger per uke. Fra august til høstferien var det kun 1 trening grunnet mange 

spillere som også trener fotball. 

 

Kommentar til gjennomføringen av treningene våren 2021:  

Fin gjeng med gutter. Mange trener også andre idretter, men møter på 1-2 treninger per 

uke. Fungerer bra å trene to årstrinn sammen.  

Få kamper, dessverre.  

 

Kommentar til gjennomføringen av treningene høsten 2021:  

Startet opp med kun 1 trening per uke da veldig mange også spiller fotball eller har annen 

aktivitet i tillegg. 2 treninger igjen etter høstferien.  

Lite frafall blant spillere. Har med to spillere født 2012. Merkbart at de er yngre, og 

nivåforskjell er merkbart mellom gutter født 2012 og 2010.  

Noen av spillerne født 2011 spiller opp på G11. Det fungerer veldig bra. Er påmeldt B 

nivå og vinner de fleste kampene. 

 

Kamper og turneringer: 

Dro til Dyrepark cup august 2021. Hadde to lag påmeldt og samtlige 15 spillere var med.  

Bodde i Abra Havn og guttene storkoste seg. Stor suksess så vi planlegger å dra på 

samme cup igjen i august 2022. 

 

Målsetningen er at alle skal få spille mange kamper og oppleve mestring og ha det gøy 

med håndball. 
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Jenter og gutter 2013 og 2014 
Antall spillere: 9 

Trenere: Helene Askersrud, Malin Elisabeth Karslen, Therese Sando 

Dugnadskontakt: Ingunn Stablum 

 

Treninger høsten 2021: ca 20. Veldig bra oppmøte. Øvelser innen kast og mottak, 

ballkontroll, pådrag, skudd, finter, stafetter, skudd på mål. Stor interesse for å være 

målvakt. 

 

Kamper høsten 2021: 12 

 

Målsetting: Ha fokus på trening, stille lag til alle kamper, ha det gøy og føle på 

mestringsfølelse.  

 

Jenter 6/7 år 
Antall spillere: 10  

 

Lagledere/oppmenn:  

Våren 2021: Laila Andersen Brekke 

Høsten 2021: Laila Andersen Brekke 

 

Trenere:  

Våren 2021: Laila Andersen Brekke 

Høsten 2021: Laila Andersen Brekke  

 

Dugnadskontakt/foreldrekontakt:  

Siw Anita Fauske 

 

Kommentar til gjennomføringen av treningene høsten 2021:  

Det har vært en fin gjeng å være med – ivrige og nysgjerrige. Noen kjenner hverandre 

godt fra før av, mens andre kjenner få eller ingen. Det er en av utfordringene som trener 

for de minste, og dermed en av de viktigste oppgaven; å skape trygghet og mestring for 

alle. 

 

Kommentar ift utfordringer rundt Coronasituasjonen og trening:  

Vi har fått holde på i hele høst, men har gått glipp av en turnering. I tillegg har vi hatt 

turneringer med få kamper, da lag har måttet trekke seg pga smitte.  

Vi merker nok at folk er litt «ute av trening» i forhold til å være med på organisert idrett. 

Vi kunne ha ønsket oss flere spillere, og noen har også sluttet i løpet av høsten. Heldigvis 

har det også kommet noen nye til. 

 

Viktige mål er: Håndballglede gjennom glede, mestring og samarbeid/ samhold. 

 

Jenter 10 
Antall spillere: 13 registrerte spillere også har vi hatt nye spillere som har kommet og 

gått litt den siste tiden. Det har sluttet 2 stk siden i fjor høst. 

 



 

  

  

ÅRSRAPPORT STOKKE IDRETTSSLAG HÅNDBALL FOR 2021 

  SIDE 11 AV 15  

Trener: Sara Moskvil 

Fokus på kast og mottak av ball, både stående og i fart. Aktiviteter som inneholder mye 

løping har vært i hovedfokus da det er kjedelig og kun ha løpetrening. Velger derfor å 

lure det litt inn i aktiviteter da de er såpass unge enda. Posisjoner har vi hatt litt av, men 

det vil komme etterhvert. Har vært en del nye jenter og jeg har ofte vært alene så har ikke 

hatt mulighet til å få jentene like langt som jeg har hatt ønske om.  

 

Det er god lagånd i laget, jentene har hatt konflikter som alle andre barn, og hvert fall 

jenter. Dette har jeg ordnet opp i ved å ta jentene som var uheldige til sides og la de 

andre ha drikkepause så lenge, for eksempel.  

 

I fjor høst startet vi med å legge noen lagregler, regler for hvordan vi skal oppføre oss 

mot hverandre i laget. Reglene var jentene med på og laget, dette tenker jeg er 

hensiktsmessig ettersom det er deres egne forslag og man får en tilknytting til reglene.  

 

Det virker som de fleste trives og vil fortsette, det håper jeg. Jentene har potensiale og det 

er utrolig spennende og gøy å få være med på en slik utvikling.  

 

Jenter 11 år 
Antall spillere: 9 spillere per 31.12.2021. 

 

Trenere:  

Våren 2021: Suzanne Hauge Norvang, Bjørn Terje Holdt og tidvis Elise Aumo. 

Høsten 2021: Suzanne Hauge Norvang, Elisabeth Rivera Berland, Bjørn Terje Holdt og 

Elise Aumo. 

 

Dugnadskontakt/foreldrekontakt: Birgitte Salvesen 

 

Kommentar til gjennomføringen av treningene våren 2021:  

Vårsesongen trente J11 (jenter født 2010) og J10 (jenter født 2011) sammen. Det var godt 

humør og gode treninger med mange fine øvelser fra Learn handball-appen for denne 

aldersgruppen. Da det var koronarestriksjoner var det enda hyggeligere for store og små å 

komme sammen på treninger. En stor og fin gjeng med stadig økende antall, og før 

sommeren var vi til sammen 23 jenter.  

 

Kommentar til gjennomføringen av treningene høsten 2021:  

Høsten splittet vi Jenter 10 og Jenter 11 i to lag. Det var flere grunner til det. Det ene 

laget skulle i månedlige turneringer med 5'er håndball, det andre laget i aktivitets serie 

med 6'er håndball, ulike banestørrelser og til sammen ble de veldig mange. En trening 

hver med hvert av lagene i uken, og en trening sammen. Vi ble også styrket på 

trenersiden denne høsten. Treningene har vært gode med fine jenter der vi har hatt 

mange øvelser innen blant annet ballkontroll, kast, mottak, pådrag, skudd, finter, 

lagstafetter og spill.  

 

Kommentar ift utfordringer rundt Coronasituasjonen og trening:  

April 2021 var det koronastengt et par uker, og vi hadde fire utetreninger i Bokemoa for 

de som ville bli med på det. Det ble oppvarming, styrke, stafetter og avslutning hver gang 
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med "Boksen går". Alle måtte stå på hver sin markering når de ble tatt slik at vi holdt 

avstand. "Boksen går" var veldig morsomt, også for oss trenere der vi satt gjemt bak trær. 

 

Kommentar til sesongen når det gjelder gjennomføringen av kamper (kriterier for 

laguttak, målsetning vs. resultatet, med mer.) 

Det har vært så gøy med kamper! Jentene har hatt så god innsats, alle har skutt på mål, og 

forsvarsspillet har vært så bra selv om fokus på treninger har vært på angrepsspill. Vi har 

vært noe sårbare med ni jenter på laget, så vi har vært heldige og fått hjelp fra Jenter 10 

spillere. 

 

Vi har ikke begynt å spesialisere på plasser, men det har gitt seg selv ut fra ferdigheter, 

hvem som vil stå i mål, ønsker om ving eller bakspiller selv om de har fått prøve seg på 

flere plasser. Første sesongen med stor bane, raske angrep/avslutninger og ulik kondisjon 

har påvirket minutter på banen noe. Jevne kamper merker vi er motiverende for jentene, 

men det viktigste er at vi har hatt det gøy. 

 

Sosiale tiltak for laget: Sommeravslutningen tok vi i Bogen i midten av juni. Covid-

regler satte en begrensing på 30 personer og avstand, men vi fikk en fin avslutning likevel 

med kake og bading. Juleavslutning for laget og klubbens nissefest måtte utgå på grunn 

av korona. 

 

7  Lokale aktivitetsmidler 

Sandefjord Idrettsråd har ansvaret for å fordele LAM midlene (lokale aktivitetsmidler) 

til idrettslagene i Sandefjord Kommune. Dette er tilskuddsmidler fra 

Kulturdepartementet. LAM midlene som håndballgruppa får blir benyttet til avvikling 

av kamper, turneringer og deltakelse på Cuper.   

Vi fikk tildelt: 143.219,70 kr i objektive midler som er beregnet ut fra antall medlemmer 

i aldersgruppa 6-19 år.   

  

8  Anlegg  

Håndballgruppa har ikke egne anlegg, men leier Stokkehallen og Oslofjord Arena for 

trening og kamper.   

 

Stokkehallen har de siste årene fått nødvendige oppgraderinger som gjør at vi nå ha gode 

forhold for trening. Samtidig har tilgangen til Oslofjord Arena gjort at vi kan til by mer 

treningstid en noen gang før.  

 

Oslofjord som treningsarena er mindre populær enn Stokkehallen på grunn av reisevei, 

tilgangen til utstyr og det at det koster å parkere på Oslofjord. Håndballgruppa 

kompenserer for det meste av dette, men ikke nødvendigvis alt dersom lagene har flere 

trenere som parkerer.  
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Optimalt burde vi hatt mulighet til å lagre noe utstyr på Oslofjord Arena. Dette ville 

kunnet gi bedre treninger og forenklet hverdagen til trenerne våre som slipper å flytte 

utstyr mellom hallene.  

 

Oslofjord kan ikke lenger brukes til kampaktiviteter i regi av NHF. Det er uheldig for oss 

siden vi må bruke en del treningstid for å gjennomføre kampaktiviteter. Vi håper det på 

sikt vil være mulig å gjennomføre enkelte kamper på Oslofjord. 

  

  

9 Økonomi 

Økonomien i håndball gruppa er nå god, og vi har i år et overskudd i regnskapet for 

2021. Overskuddet for 2021 er på 296 023 kr mot et budsjettert overskudd på 6.750 kr. 

Det store avviket tilskrives i hovedsak redusert aktivitetsnivå på grunn av restriksjoner 

rundt korona.  

 

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 939 330. Selskapet 

har en positiv arbeidskapital på kr 960 046 og samlede likvide midler er kr 1 012 871. 

 

 

10  Arrangementer 

Miniturneringer og Aktivitetsturneringer:  

  

Håndballgruppa arrangerer både vår og høstsesong Miniturnering og  

Aktivitetsturneringer. De arrangeres i Stokkehallen og det pågår kamper for de yngste 

lagene. På disse dagene yrer det av normalt av aktivitet i hallen og hele arrangementet 

baseres på dugnad blant medlemmer i håndballgruppa og foreldre. Vi merker at 

restriksjonene rundt korona gir færre tilskuere i hallen og dermed mindre inntekter på 

billetter og kiosk.  

  

17 mai:  

Vår største dugnad og inntektsgivende arrangement er 17 mai i Moa. I 2021 ble dette 

arrangementet avlyst pga COVID-19.  

    

  

11  Medlemmer 

Medlemstallet i håndballgruppa er basert på tall fra Idrettsregisteret 31.12.2021.  Vi har 

ved årsskiftet 217 medlemmer.   

 

Nedenfor ses tabell som viser medlemstall de siste 4 årene fordelt på kjønn og alder:   

  

Alder/ 
kjønn   

2017   2018   2020   2021  
Endring 

mot fjorår 

Kvinner   144   135   151   153  +2 

1-5   0   0   0   1  +1 
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6-12   43   26   37   65  +28 

13-19   55   57   68   43  -25 

20-25   14   5   5   6  +1 

26->   32   47   41   38  -3 

Ukjent   0   0   0   0    0 

Menn   98   111   90   64  -26 

1-5   0   0   0   0  0 

6-12   27   26   16   25  +11 

13-19   25   37   34   14  -20 

20-25   12   9   9   2  -7 

26->   34   39   31   23  -8 

Ukjent   0   0   0   0    0 

Totalt   242   246   241   217 -24 

 

 

12  Avslutning 

Året 2021 ble nok et spesielt år for oss i Håndballgruppa. Vi i styret vil takke alle 

medlemmer og støttespillere for tålmodigheten dette året. Året har vært preget av 

usikkerhet om når vi kan åpne opp igjen og hvem det evt åpner opp for.  

 

Uten våre medlemmer og andre frivilliges innsats vil idrettslagets gjøremål være umulige å 

gjennomføre i et normalt år. Vi håper så mange som mulig er med oss videre når vi nå får 

tilbake den normale hverdagen med treninger og kamper i Stokke hallen.  

 

En stor takk til trenere og dommere. Vi er avhengige av at medlemmer, foreldre og andre 

støttespillere gjør en innsats for laget/gruppene og vi håper at dette vil fortsette 

fremover.  

 

Til slutt vil vi spesielt å takke Per Magne Fimland som også i år har kommet på eget 

initiativ, og vært speaker på de hjemmekampene til herre og damelaget.    

 

  

Med vennlig hilsen  

Styret i Stokke IL Håndball  

  

Stokke, 25. februar 2022  

 

 

_____________________           _____________________  

Tor Edvard Strand        Egil Andersen 

Leder     

  

    Nestleder  
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_____________________  _____________________   _____________________  

Thomas Revetal Kolbekk    Anja Karlsen   Thomas Laulund Skjeggerud  

 Kasserer    Sekretær   Dommeransvarlig  

  

  

  

   

_____________________  _____________________  _____________________  

Anita Askersrud Linn Marita Thorbjørnsen  Ida Sofie Strand  

Styremedlem Sportslig  

  

  

Sportslig leder  Styremedlem Sportslig  

_____________________  _____________________  _____________________  

Ida Marie Torhaug  Astri Ihlebæk Olsrød  Betzy Helene Røisgård  

Arrangementansvarlig  Arrangementansvarlig  Arrangementansvarlig  

 

 

  

 _____________________ 

Therese Sando  

Sportslig leder 

  


