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2 Innledning 

 

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

skyldes et generelt frafall i ungdoms- og seniorlagene, som delvis veies opp av mange nye 

spillere i de yngste aldersklassene. Noe av frafallet mener vi kan tilskrives 

ettervirkningene av korona og de begrensningene som ble 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. Heldigvis har vi klart å rekrutter mange 

spillere i de yngste klassene, og særlig blant fjorårets skolestartere har vi klart å få en stor 

gruppe spillere. Dessverre måtte vi trekke herrelaget i 4. divisjon før sesongstart. Stokke 

IL Håndball må jobbe hardt for å opprettholde og øke medlemsmassen i årene som 

kommer. 

 

Økonomisk bokfører håndballgruppa et tap på 55.022 kr i 2022. Dette skyldes primært 

lavere salg og færre sponsorinntekter enn budsjettert. I 2023 budsjetteres det med et 

underskudd på 53.400 primært fordi klubben ønsker å bidra til en felles cup, ved blant 

annet å dekke felles transport til Kristiansand. 

 

Ellers mener vi aktiviteten er god i håndballgruppa. Vi arrangerer så mange 

barnehåndballturneringer vi kan få, og har en god drift av de daglige oppgavene som 

ligger i en gruppe som vår. Vi har i løpet av året fått inn to nye styremedlemmer som 

erstatter to medlemmer som har trukket seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ÅRSRAPPORT STOKKE IDRETTSSLAG HÅNDBALL FOR 2022 

  SIDE 4 AV 13  

3 Organisering  

 3.1 Styret  

Rolle  Navn  

  

Leder   Betzy Helene Røisgård 

Nestleder  Tor Edvard Strand 

Sekretær   Frida Eide Andersen (Anja Karlsen)  

Kasserer  Thomas R. Kolbekk 

Sportslig ledere 

 

Therese Sando  

Maria R. Eriksen 

Thomas R. Kolbekk (ansvarlig 

overganger/medlemsregister) 

Styremedlem sportslig  Ida Sofie Strand 

Thomas L. Skjeggerud 

Knut-Arne Karlsen 

Anja Karlsen 

Øystein L. Engebretsen 

(Linn Marita Thorbjørnsen) 

Styremedlem-arrangement/kiosk  Ida Marie Torhaug 

Anita Askersrud 

(Astri Ihlebæk Olsrød) 

Sekretereatansvarlig  Ida Sofie Strand 

Dommeransvarlig Thomas L. Skjeggerud 

Web ansvarlig  Thomas R. Kolbekk  

  

  

Håndballgruppas styret ble konstituert på styremøte holdt 28.03.2022, og arbeidsfordeling 

for sesongen 22/23 ble fordelt. Astrid I. Olsrød gikk ut av styret mai 2022, og Linn 

Marita Thorbjørnsen gikk ut av styret september 2022. Vi har også fått inn to nye 

medlemmer, Knut-Arne Karlsen og Øystein L. Engebretsen september 2022.  

    

 3.2 Andre tillitsverv som ikke inngår i styret  

 

Speaker på dame/herrekamper  Per Fimland  

Valgkomite  Alle medlemmer av håndballstyret 

Dommerutviklere Monica Johansen og Marius Støtvig Bragge 

Regnskap  RegnskapskontoretStokke AS  

v/Camilla Bjerke 
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Revisor  Tor-Henning Carlsen  

   

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 

• Arrangert nissefest  

• Arrangert 17. mai dugnad  

• Samarbeidsavtale med Sandefjord Håndball  

• Samarbeidsavtale “flere lengre” med Runar 

• Utdannet 12 nye dommere  

 

   
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.    

 

De viktigste målene for 2022 var økt fokus på rekruttering av spillere, trenere og 

dommere, samt økning av sponsorinntektene.  
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Fokusområde  Status 2022 / mål 2023 

Rekruttering av nye spillere, spesielt de 

helt yngste. 

Vi har i 2022 fått mange nye spillere blant 

de yngste, og takker spesielt Thomas L. 

Skjeggerud for godt arbeid på dette 

området. 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 og 

sosiale tiltak for å holde på de spillerne vi 

har. 

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

ønsker oss fra sponsorer i 2022, men 

ønsker fortsatt fokus på dette i 2023. 

Utvikle flere trenere  Vi har fått mange nye hjelpetrenere i 2022, 

men vi kan alltid få flere. Målet bør 

fortsette sesongen 2022/23, og vi ønsker 

samtidig at flere av trenerne tar kurs i regi 

av håndballforbundet. 

Utvikle og kursing av nye dommere  Vi har fått mange nye dommere i 2022, og 

holder oss nå godt innenfor kvoten. Vi har 

også fått registrert 3 dommerutviklere fra 

vår klubb, noe som også bidrar til at vi 

fyller kvoten. 

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 måtte trekke herrelaget i 4. divisjon før 

sesongstart på grunn av for få spillere. 

Damelaget rykket ned forrige sesong, og 

spiller denne sesongen i 4. divisjon. Vi 

håper å kunne starte opp igjen herrelag i 

2023. 

Fellescup Håndballgruppa har som mål at lagene drar 

på en fellescup. I 2023 blir det 

Dyreparkencup i Kristiansand i august.  
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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 har rutiner 

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 i praksis.  

 

  

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 2022 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.   

- Arrangeret 17. mai på Moaplassen 

 

 

6 Sportslig / lag 

Herrelaget   
Herrelaget ble dessverre trukket før denne sesongen, grunnet for få spillere på trening. 

Styret har et sterkt ønske om å få laget opp å gå igjen neste sesong.  

 

Damelaget    
Damelaget har i år et lag i 4. divisjon. Vi er 14 spillere på laget. Vi startet sesongen med 

Zev de Vreught som trener, men Roar Wirgenes overtok trenerrollen, da det ikke ble noe 

herrelag på Stokke. Det var Knut-Arne Karlsen som var trener for damelaget sesongen 

2021/22. Vi rykket ned i 4. divisjon fordi 3. divisjon skulle få et bedre nivå, og flyttet hele 

nedre halvdel ned til 4. divisjon. Nivåmessig har det passet bra for damelaget denne 

sesongen. 

 

Det er Siri Kristiansen som er foreldrekontakt på laget. Vi er en kjerne på 8-10 stk som er 

på de fleste treningene. Mandager på Brunstad og torsdager i Stokkehallen. Det har vært 

god variasjon på treningene. Vi har også begynt med en times styrketrening på torsdager 

før håndballtreningen i hallen. Vi er veldig fornøyde med at vi har fått et styrkerom. 
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Denne sesongen ender vi mest sannsynlig rundt midten av tabellen. Av sosiale 

sammenkomster har vi hatt et julebord i kantina før jul, og vært hjemme hos noen av 

spillerne i et par anledninger.  

 

 

Jenter 14 

Jenter 14 er per dags dato 21 spiller med 3 stk tilskudd fra Ramnes (2 stk startet høsten 

2022 og 1 startet våren 2023).  

 

Trenerne er Live Dahl Anholt og Tore Olsen. 

Foreldrekontakter er Maria Roland Eriksen og Glenn-Tore Ludvigsen.  
 
Jentene trener 3 ganger i uken, og har hele sesongen hatt fokus på ballbeherskelse, 
pasninger, pådrag og viderespill. Dette er gjeng med stor reningsvilje, og er stort sett alle 
på hver trening. De er meldt på i to serier (a-nivå og b-nivå). Jentene ble enige før sesong 
at man ønsket å satse i A-nivå, men at alle skulle få prøve seg, det er det forsøkt å få til. 
Svingende sesong i begge puljer. A-nivå møter vi mye god motstand og har tapt mange 
kamper, samtidig har vi gjennom sesongen mange gode prestasjoner og spiller god 
håndball. B-nivå vinner flere kamper, her er det også mye bra spill. 
 
Av sosiale tiltak har laget vært å sett Larvik HK spille mot Vipers i tillegg til å se Runar 
herrelag spille. Pizza og landslagskamp i kantina i Stokkehallen under EM for 
damelandslaget. 
 

 

Jenter 12 (og jenter 11)  

Vi fikk to nye jenter med på laget, og ble 12 stk. To ekstra spiller på slutten av året, ble da 
14, men de to siste spiller ikke kamp. Vi var 4 trenere, 2 mer aktive enn de andre. 
Samarbeidet var ymse. 1 foreldrekontakt som er fantastisk, og lett å samarbeide med. 
Treningene har gått på grunnteknikk, styrke og få fart i ballen. Vi har fått fart på ving 
overgang og kryss, spill inn til strek. Grunnskudd, hoppskudd, underarm og kringle har vi 
gjennomgående fokus på, samt finter. Kampene har vært gøyale. Det er ganske tøff 
motstand vi møter mot blant annet Nøtterøy og Larvik, men jentene står i det, tar det 
med godt humør og jobber veldig bra sammen. Vi har vært på Fjordcup og 
Dyreparkencup. I tillegg har vi hatt matpauser sammen. Vi har hatt flere dugnader, 
pantedugnad, digitale lodd og bursdagskort. 
 
J11 (fra august): 9 stk. Vært med på treningene med J12, deler noe opp når vi lærer 
overganger, for disse jentene trenger mer grunntrening. Flertallet her er med på håndball 
fordi det er sosialt. De har ulik holdning til kamp, noen syns det er kjempe gøy, mens 
andre syns det er litt skummelt. Men vi fokuserer på det som er gøy, så får resultat være 
resultat. 

 

 

 

 

Gutter 11 og 12 
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Gutter 11 og 12 trener sammen to dager i uka. De er 14 aktive gutter, ca 7 i hvert årskull. 
 
Trenere på laget: Maria Eriksen, Kristin Gundersen og Sigmund Nilsen  
Foreldrekontakter: G11: Veronica Reitan, G12: Marte Horntvedt 
 
Sesongen 2022/2023 startet med Dyrepark Cup i Kristiansand. Vi hadde to lag påmeldt, 
G11 og G12. Høsten 2022 hadde vi to lag påmeldt i serien. Flere av gutta født 2011 spilte 
opp 1 år for å sikre at G12 hadde nok spillere. Vi spilte B nivå i både G11 og G12. Vant 
alle kampene, og for de mest øvet guttene, ble motstanden litt for svak. Vi trener 2 
ganger per uke, er i snitt 10-12 gutter på hver trening. I slutten av 2021/2022 sesongen 
deltok vi på Fjordcup i Sandefjord. 
 
Av sosiale arrangementer har vi hatt pizzakvelder, dratt på kamper sammen (Vipers mot 
Larvik, Runar mot Elverum). Vi har også hatt treningskamper mot J12 der vi har spist 
pizza sammen etter kamp. Det er en fin og aktiv guttegjeng som har det gøy sammen 
med håndball.  

 
Gutter og jenter 2014, 2015 og 2016  
 
2016: ca. 15 utøvere, både gutter og jente lag, blir fulgt opp av to hjelpetrenere, en ung 

trener og en hovedtrener. Er treninger med fokus på lek, samarbeid og ball kontroll. Det 

har den siste tiden kommet flere nye barn som ønsker å være med på treningene og dette 

er positivt. Vi har vært på nesten alle turneringer og det er gode tilbakemeldinger fra barn 

og voksne både på glede og utviklingsnivå. Vi har en foreldrekontakt for dette laget, 

jobber med å få en til.  

2017: ca. 5 utøvere, vi har jobbet med å få tak i gutter i denne aldersklassen da vi kun 

hadde en på starten av sesongen, de utøverne som er med nå har vært fordelt på J8 eller 

G6 på treningene alt etter utviklingsnivå, noen har vært med på J8 turnering andre G6 

turnering. I februar hadde vi G7 lag for første gang og har også påmeldt G7 lag i mars. Vi 

må se på hvordan vi organiserer treningene fremover nå som de blir flere. Følges opp av 

hovedtrener pt. Ingen foreldrekontakt pt på dette laget. 

2018: ca. 14 utøvere også to G8 som har vært med på disp. Blir fulgt opp av tre unge 

trenere og en voksne trener. De unge trenerne har her fått mye ansvar, både fordi de selv 

skal utvikle seg som trenere men også fordi de er veldig flinke og har ytret ønske om å 

kjøre egne opplegg. Hovedtrener har vært med noen ganger men ikke veldig mye. De har 

meldt på to lag til alle turneringer og godt oppmøte på treninger. Det er også mye lek på 

disse treningene, men mye mere spill, kast og skudd enn 6 åringene. To foreldrekontakter 

på dette laget. 

Vi har hatt to runder med ‘ta med en venn’ hvor treningen er annerledes og vi avslutter 

med å spise sammen i kantinen, dette har fått gode tilbakemeldinger både fra barna og 

foresatte. Vi har også besøk av Allidrett hvor treningene er satt opp på en annen måte for 

å få alle med, dette har også fått gode tilbakemeldinger og virker som om at er positivt 

innslag. Vi har hatt en dugnadsturnering som gikk veldig bra, god kommunikasjon og 

strålende innsats av både store og små. Ønsker to turneringer på hjemmebane til neste 

sesong hvis mulig. Det kommer flere sosiale tiltak på slutten av sesongen som er under 
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planlegging, pizza kveld osv.  

 

Utviklingspunkter neste sesong: 

• Trening på tirsdager, da mange av 6 åringene virker sliten på torsdager. 

• Et dokument som nye utøvere kan få med som har info om, treningsavgift, min idrett, 

min håndball, facebook siden osv. 

• Årsplan for turneringer, all idrett, ta med venn osv. 

 

 

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: 111.182 kr (budsjettert 130.000 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. Vi har i løpet av 2022 fått på plass et lite lager for utstyr på 

Oslofjord. Vi ønsker å poengtere av Oslofjord alltid er positive til våre henvendelser og 

at de er en god og profesjonell samarbeidspartner.  

 

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 god til tross for årets underskudd på 55.822 kr. 

Budsjettert resultat var 800 kr. Avviket ift budsjett tilskrives i hovedsak reduserte 

salgsinntekter og færre sponsorinntekter enn budsjettert.  
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Treningsavgiftene er en viktig inntektspost i budsjettet, og i 2022 var det ingen økning av 

treningsavgiftene. For 2023 foreslås det en reduksjon i avgiften for de aller yngste, mens 

øvrige avgifter forblir uendret.  

 

Ved utgangen av perioden har Håndballgruppa en positiv egenkapital på kr 884 308, og 

samlede likvide midler er kr 973 058. 

 

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. I 2022 har vi registret i 

underkant av 1.700 solgte billetter, og mange av disse er solgt under turneringer.   

 

  

17 mai:  

Vår største dugnad og inntektsgivende arrangement er 17 mai i Moa. I 2022 ble dette 

arrangementet gjennomført som normalt etter Covid og bidro til gode inntekter til 

håndballgruppa.  

 

 

11  Medlemmer 

Medlemstallet i håndballgruppa er basert på tall fra Idrettsregisteret 31.12.2022.  Vi har 

ved årsskiftet 205 betalende medlemmer. En nedgang fra 217 i fjor..   

 

Tabellen under viser medlemstall de siste 4 årene fordelt på kjønn og alder:   

 

Alder/ 
2018 2020 2021 2022 

Endring 
mot fjorår kjønn   

Kvinner   135 151 153 138 -15 

1-5 0 0 1 0 -1 

6-12 26 37 65 54 -11 

13-19   57 68 43 39 -4 

20-25   5 5 6 4 -2 

26->   47 41 38 41 3 

Menn   111 90 64 67 3 

1-5 0 0 0 0 0 

6-12 26 16 25 35 10 

13-19   37 34 14 3 -11 

20-25   9 9 2 5 3 
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26->   39 31 23 24 1 

Totalt   246 241 217 205 -12 

 

  

12  Avslutning 

Vi i styret vil takke alle medlemmer og støttespillere for innsatsen dette året. Uten våre 

medlemmer og andre frivilliges innsats vil idrettslagets gjøremål være umulige å 

gjennomføre. Vi håper så mange som mulig er med oss videre med treninger og kamper i 

Stokkehallen, og at vi klarer å øke antall håndballspillere i Stokke i 2023.  

 

En stor takk til trenere og dommere som legger ned en spesielt stor innsats. Vi er 

avhengige av at medlemmer, foreldre og andre støttespillere bidrar for laget/gruppene og 

vi håper at dette vil fortsette fremover.  

 

Vi vil spesielt å takke Per Magne Fimland som også i år har kommet på eget initiativ, og 

vært speaker på flere av hjemmekampene til damelaget. Vi ønsker også å takke Monica 

Johansen og Marius Støtvig Bragge som stiller som dommerutviklere for Stokke IL 

Håndball.  

 

Til slutt ønsker vi å takke daglig leder i Stokke IL, Håkon Kjølstad Nilsen, for et godt og 

viktig samarbeid i året som har gått. 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Stokke IL Håndball  

  

Stokke, 8. mars 2023 

 

_____________________           _____________________  

Betzy Helene Røisgård     Tor Edvard Strand 

Leder  

  

  

    Nestleder  

_____________________  _____________________   _____________________  

Thomas Revetal Kolbekk   Frida Eide Andersen   Anja Karlsen 

Kasserer / Sportslig leder   Sekretær   Sekretær / Sportslig 

     

_____________________  _____________________  _____________________  

Knut-Arne Karlsen Øystien L. Engebretsen  Ida Sofie Strand  

Styremedlem Sportslig  

  

 

  

Styremedlem Sportslig Styremedlem Sportslig  

_____________________  _____________________  _____________________  
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Maria R. Eriksen   Ida Marie Torhaug  Anita Askersrud 

Sportslig leder   Arrangementansvarlig  Arrangementansvarlig  

 

 

 

 _____________________     _____________________ 

Therese Sando                         Thomas L. Skjeggerud 

Sportslig leder                          Dommeransvarlig  

  


