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STYRETS BERETNING
ÅRSMØTE I NORDSTRAND IF
HÅNDBALLGRUPPA

Nordstrand Idrettsforenings håndballgruppe består av alle
aldersklasser fra og med 6-års klassen og opp til og med
junior 18 år.

5. mars 2014 klokken 19.00
Sted: Kafeteriaen på Niffen

NIF Herre senior hadde frem til denne sesongen en partneravtale med BSK og spilte i Postenligaen under navnet
BSK/NIF. Denne samarbeidsavtalen ble terminert av NIF fra
og med denne sesongen og vi inngår derfor ikke i noe elitesamarbeid på herresiden lenger. Vårt seniortilbud på herresiden består denne sesongen av et herrelag i 5. divisjon
og et lag i 4. divisjon.

Dagsorden:
1.		 Åpning av årsmøte ved Bjørn Engen, styrets leder
2.		 Godkjenning av stemmeberettigede
3.		 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4.		 Valg av ordstyrer og referent, samt 2 personer for underskrift av protokoll
5.		 Årsberetning 2013
6.		 Regnskap 2013, samt budsjett 2014
7.		 Valg av ny styreleder samt fullmakt til nytt styre å supplere styret
		 med inntil 2 nye medlemmer i perioden ved behov.
8.		 Valg av 2 medlemmer til Valgkomiteen
9.		 Eventuelt

SPORTSLIG UTVALG (SU)
Sportslig utvalg har bestått av følgende personer:
Andreas Grønnevik (Jr Elite) (Leder til nov 13),
Øyvind Jensrud (J 2000) (Leder fra nov 13)
Anders Gøbel (J 1999),
Svein Erik Bjerkrheim (G 2003),
Stig Steive (G 2002),
Petter Brevik (G 1999),
Nina Moen Eidem (J 2003),
Anders Färje (Allsporten),
Magne H Jakobsen (Jr Elite/NDE/Styret)
Mads Hordvik (trenerkoordinator).

Dame senior er organisert i et eget AS; Nordstrand Damer
Elite AS. Fra mai 2010 er AS’et tilbakeført NIF og laget er
lagt under Hovedstyret. Laget har siden overtakelsen vært
administrativt styrt av en styringsgruppe hvor Magne Jakobsen er styreleder. I tillegg til dette laget, har NIF et rekrutt/damelag som spiller i 2.div.

LAG OG SPILLERE
Antall påmeldte lag i serie (unntatt seniorlag) er 37, hvor
14 er guttelag.
Spillere
Antall utøvere i håndballgruppen pr 31.12.13 er 549 stk
I tillegg er det 106 spillere som har sluttet i kalenderåret
2013 og vårt tall for idrettsregistreringen blir derfor 655.
I 2012 var dette tallet 635. Forøvrig viser alder/kjønnfordelingen overvekt på jenter slik det er i hele landet. (356
jenter og 193 gutter pr 31/12-13).

Nordstrand IFs håndballgruppe har som mål å være landets ledende innen aldersbestemte lag. Styret er opptatt
av at det legges til rette for både topp og bredde i klubben.
Budsjett- og regnskapsår fra håndballgruppen følger
kalenderåret. Vi følger vanlig praksis i det som gjelder for
idrettslag, og det som er normal praksis for alle de andre
gruppene i Nordstrand IF.

Fordeling alder i Håndballgruppen:
Spillere 6-12 år		
: 349
Spillere 13-18 år		
: 130
Spillere over 18 år
: 70
Totalt			: 549

Denne beretningen tar for seg regnskapsåret 2013, men på
det sportslige og gruppen ellers vil beretningen ta for seg
siste del av sesongen 2012/13 og første del av 2013/14.

Niffen, 26. februar 2014
Håndballstyret i Nordstrand IF

STYRET
Styret har i inneværende periode bestått av:
Bjørn Engen		
Leder
Therese Lunde		
Styremedlem
Christian Utne 		
Styremedlem/økonomi
Jan Knoph		
Styremedlem
Anne-Elin Wik Lunden
Styremedlem
Andreas Grønnevik
Styremedlem
Kristian Rosenberg
Styremedlem
Magne Jakobsen		
NDEs representant styret
Øyvind Jensrud		
Suppleant fra nov 13, leder SU

BALLSKOLEN
Denne sesongens ballskole ble avholdt i Nordstrandhallen
tre lørdager i september (7., 14. og 21.). Invitasjon ble delt
ut til alle 1. klassinger på skoler i nærområdet (Munkerud,
Nordstrand, Lambertseter, Kastellet, Nedre Bækkelaget,
Steinerskolen og Ljan). I tillegg ble invitasjonen lagt ut på
vår hjemmeside www.nordstrand-if.no.
Det var ikke lagt opp til forhåndspåmelding, men at alle
som ville prøve seg kunne møte opp på de aktuelle dagene.
Ballskolen kostet kr. 600, og for dette fikk barna en bag, tskjorte, vannflaske og ball.

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter.
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HJEMMESIDER - www.nordstrand-if.no
Nordstrand Idrettsforening har en godt fungerende
hjemmeside. Sidene favner over alle grupper og alle lag og
fremstår etter vårt syn som en av de beste idrettssidene
i regionen. Håndballgruppen vil få takke web-ansvarlig
Janne Eriksen for en strålende jobb, samt alle web-ansvarlige på lagene som oppdaterer sidene.

Selve treningene ble ledet av hovedtrener og spillere fra
J97, samt spillere fra Damer Elite. All aktivitet var basert
på lek og ballbehandling, noe barna syntes var veldig stas.
God stemning var det også på tribunen, der foreldrene var
plassert.
På den siste treningen, mens barna var opptatt med trening, ble det avholdt et informasjonsmøte med alle foreldrene. Her ble det informert om hvilke retningslinjer som
gjelder for klubben og hvordan man best etablerer en spillergruppe på dette nivået.

Lagsidene er lagenes egne informasjonssider, hvor vi
anmoder de enkelte lag å legge ut så mye positiv informasjon og skryt som mulig. Vi anbefaler at hvert lag har en
eller flere dedikerte foreldre som legger ut info fra kamper,
cuper, treningsinfo, representasjoner etc og krydrer dette
med flotte bilder.

Resultatet av ballskolen ble en spillergruppe på 44 spillere
- 32 jenter og 12 gutter. Gruppen trener sammen torsdager på Lambertseter skole.

Vi som foreldre og ledere har alle et ansvar og det er å sikre
at det som legges ut på web ikke er støtende informasjon
om enkeltindivider og lag.

NORDSTRANDHALLEN
Klubbens egen storstue siden 50-tallet, ble for noen år
siden overdratt NIF fra det opprinnelige andelslaget. Et
utall av møter, skisser, planer og ideer har vært gjennomført for å forsøke å få bygget en ny idrettshall med to flater
som tilfredsstiller alle dagens krav. Prosessene eies av
klubbens administrasjon og Hovedstyre og NIFs styreleder
Robert Hagen har gjort en omfattende jobb for å få drevet
prosessen videre fra planstadiet til et byggeprosjekt.

Vi anmoder gruppens og klubbens medlemmer på det
sterkeste å holde en positiv profil i slike medier og heller
komme til styret om det er noen negative forhold som ønskes forbedret eller belyst.
Grunnet den teknologiske utvikling er nå plattformen
hjemmesiden er laget på, utdatert. Denne vil bli oppgradert i løpet av 2014.

Fra og med denne sesongen har vi dessverre ikke lenger
dispensasjon til å spille Postenligakamper i hallen. Dette
har medført at vårt damelag nå spiller sine hjemmekamper
i Bjørnholthallen og BSK herrelag spiller sine hjemmekamper i Oppsal Arena.

sialt
miljø, utvikle sine ferdigheter,
gleden med2012
å spille en
Årsberetning
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kamp med glade foreldre og andre tilskuere tilstede, score
sitt første mål, få nye venner, få fysisk trening etc, langt
på vei oppveier den økonomiske kompensasjonen som må
betales.

Lagsavgift
Dette er en avgift som dekker administrasjonskostnadene
som påløper hvert enkelt lag samt kostnader som påløper
i forbindelse med kampene gjennom en sesong. Satsene
er pr i dag: Fra 8 år til og med 11 år: Kr. 6000,- pr. påmeldt
lag i seriespill.
Frem til sesongen 2010-11 hadde også de eldre klassene
denne avgiften, men denne ble fjernet og summen ble pro
rata tatt inn i treningsavgiften.

Det har vært gjennomført mange undersøkelser omkring
kostnadene ved organisert trening og spill for barn og
ungdom. Her kommer alltid håndballen ut som en av de
rimeligste sportsaktivitetene.

Hovedkostnad her er påmeldingsavgiften til seriespill. Det
koster mellom kr 4.500,- og 6.500,- å melde på hvert lag. I
tillegg dekker det påmelding til andre sentrale og regionale
serier og cuper (IØR-cup, Oslo cup, Østlandsserien, Bring,
Landsserien, Loppetassen o.a.). NIF dekker 1 cup i sesongen pr lag i tillegg til egne cuper.

Årets satser er som følger:

Dette dekker også dommerkostnadene vi har på hjemmekamper. En kamp koster mellom kr 300 og 2.000 i dommerhonorar (for 2 dommere). Variasjonen skyldes ulike
reisekostnader for dommerne.

OFFENTLIG TILSKUDD
Idrettsnorge er for det meste egenfinansiert gjennom de
avgifter den enkelte utøver betaler inn til sin klubb. Imidler-

Enkelte vil nok synes det koster mye å ha et barn i NIF
Håndball. Vi håper at den gleden de har med å delta i et so-

MEDLEMSAVGIFT, TRENINGSAVGIFT OG LAGSAVGIFT
Totalkostnaden for å spille håndball i NIF varierer ut fra
hvilket aldersnivå spilleren er på.

Håndballgruppen leier så godt som all tilgjengelig treningstid i hallen. En økning av antall timer kombinert med
en økning av timeprisen har gjort at vi i 2013 for første
gang har passert en million kroner i halleiekostnader totalt.
Dette er inklusive eksterne haller (Ekeberghallen, Bjørnholt
etc), men absolutt mest til Nordstrandhallen. Oslo Idrettskrets har en egen refusjonsordning for klubber som leier
treningstid i private haller. I 2013 fikk vi tilbake kr 97.000,- i
refusjon halleie.

Medlemsavgift
For å i det hele tatt kunne være med på de tilbudene klubben har (fotball, håndball, alpint og allsport), må spilleren
være medlem i klubben. Fullstendig medlemsavgift er kr.
1.000,- for aktive medlemmer. Denne må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. Start- eller
sluttidspunkt har ingen betydning. For støttemedlemmer
koster det kr. 500,- pr år. Familiemedlemskap koster kr.
2.000,- pr husstand (summer for 2013).

For 2014 budsjetterer vi med kr 800.000,- i leie for Niffen
og kr 200.000,- i ekstern leie.

Treningsavgift
Denne avgiften dekker de variable kostnadene pr spiller.
Viktigste element her er halleie for treninger. De fleste lagene har over 40 treningsuker i året og mellom 1 og 4 økter
pr uke. En halltime koster ca kr 750,- og dette representerer
vår største kostnad. I tillegg til halleie, går treningsavgiften
til innkjøp av nødvendig utstyr som skal bæres av klubben
(drakter etc.). I tillegg dekker den også utgiftsgodtgjøring
til trenere, samt andel av kontorkostnader. Treningsavgiften faktureres to ganger pr år – ca september/oktober og
ca 15. januar. For kommende sesong budsjetteres det med
en liten økning ca kr. 200,- pr. år. pr. spiller.

ANSATTE
Håndballgruppen har i 2013 kun hatt en 60 % administrativ stilling, Mette Blomqvist.
I tillegg har vi hatt en 20% stilling, Alexander Faye-Schjøll.
Denne stilling er øremerket arbeid rundt Hummel-cup. Fra
2014 vil denne stilling gå over til Mette Blomquist.
Vi har også ansatt en trenerkoordinator, Mads Hordvik.
Dette er en prosjektstilling som ligger under Sportslig utvalg. I tillegg er Line Gundersen ansatt som trener på Jr
Elite.

Jenter 97 hadde en flott tur til Granollers cup i Barcelona i sommer.
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en sterk lokal forankring. Breddens økonomiske bidrag har
i 2013 vært at vi kjøpte sesongbillett for samtlige av våre
medlemmer (Kr 70.000,-) samt gav et rent økonomisk
bidrag på kr 100.000,- til laget. For 2014 budsjetterer vi
med samme summer. Se for øvrig damelagets egen beretning under egen sak.

tid er det en del støtteordninger som også NIF får sin del av.
Dette er bl.a. Grasrotandel, Bingomidler, Lokale aktivitetsmidler (LAM), hodestøtte og MVA-refusjon. Det er vedtatt i
NIF at disse tilskuddene blir liggende under Hovedstyret for
dekning av felleskostnader, administrasjon, forsterkning av
egenkapital samt bidrag og tilskudd og aktiviteter som ikke
naturlig ligger under en av gruppene. I 2013 utgjorde disse
tilskuddene totalt ca kr 1,5 mill. og ca 1/3 (kr 500.000,-) av
dette genereres av Håndballgruppen.

DET FRIVILLIGE NIF HÅNDBALL
Håndballgruppen – eller de andre gruppene i NIF – ville ikke
eksistert mange dager uten frivillig innsats fra foreldre.
Nedenfor følger de råd/utvalg som må eksistere for våre
håndballspillende barn:

KJØP AV HUMMEL-UTSTYR
Klubben dekker ett draktsett til alle lag, og hvis drakter blir
ødelagt eller for små kan disse byttes inn ved henvendelse
til klubben. Alle lag kan for øvrig benytte seg av klubbens
avtale med Hummel og kjøpe inn ytterligere drakter og utstyr via Torshov sport, til reduserte priser.

Årsberetning Håndball 2012
Laglederhåndbok
Det ble i 2013 utferdiget en laglederhåndbok som ligger
tilgjengelig på våre hjemmesider. Denne er utarbeidet av
Jan Knoph og er et flott verktøy for lagenes foreldrekontakter og oppmenn. Her fremkommer det alt av administrative oppgaver og gjøremål som er knyttet opp mot driften av et lag i Nordstrand.

Sportsplan
Sportsplanen samler og utvikler de retningslinjer som
skal sikre en konsistent og forutsigbar sportslig utvikling.
Sportsplanen gir råd og retningslinjer for den enkelte årgang, utviklingen mellom årganger og for enkelte kjerneområder uavhengig av årgang. Sportsplanen skal sikre
at vi jobber med utvikling av spillere, trenere og dommere
på en konsistent og målrettet måte. På alle plan trenger
vi kompetanseoverføring slik at man kan dra nytte av
tidligere erfaring og at vi har en felles plattform.

Håndboken ligger også tilgjengelig på våre hjemmesider.

Sportsplanen ligger tilgjengelig på våre hjemmesider.

Håndballstyret
Velges av årsmøte og leder Håndballgruppen mellom hvert
årsmøte. Styret har bestått av 8 personer og i tillegg 1 representant fra NDE, til sammen 9 stk.

Dagens Hummelavtale går ut pr mai 2014 og det er i verksatt forhandlinger med aktuelle produsenter/leverandører
av drakter og utstyr. Dette er en felles avtale for alle grupper i klubben og forhandlingene gjennomføres derfor av
Hovedstyret med Tron Mathiesen som leder. Pr skrivende
stund er det ikke fattet noen beslutning om leverandør,
men lagene bes vente med innkjøp av drakter og utstyr til
beslutning om leverandør er fattet.

Styret behandler alle saker som omhandler håndballspørsmål i NIF. Styret er ansvarlig for den økonomiske driften av gruppen og har innstillingsrett til Årsmøtet om evt
behov for økte inntekter. Styret ledes av Håndballgruppens
leder, som velges separat på årsmøter hvert 2. år. Lederen
er også automatisk medlem i klubbens Hovedstyre, samt
arbeidsutvalg. Er i tillegg ansvarlig for klubbens håndballcuper.
Det utbetales ikke noen form for styrehonorar til styrets
medlemmer. Imidlertid er det et krav for styredeltakelse at
en er medlem i klubben. Det ble av denne grunn vedtatt
for noen år siden at håndballgruppen betaler et familiemedlemskap for hvert av styrets medlemmer. Totalt beløper
dette seg til kr 20.000,- pr år (basert på 10 styremedlemmer à kr 2.000,-).

FELLESCUP I FREDRIKSTAD
Alle NIF håndballag fikk forespørsel om å delta i Fredrikstad
cup og NIF sendte av gårde 26 lag i mai 2013. Alle NIF-lag
(16 jentelag og 10 guttelag) bodde sammen på Kværnhuset ungdomsskole og hele Fredrikstad fikk se hvite og
blå NIF-klær og flagg gjennom hele helgen. Spillerne hadde
en hyggelig helg sammen og vi hadde mange gode sportslige prestasjoner gjennom denne cupen.

Sportslig utvalg (SU)
Sportslig utvalg skal bistå og sikre at klubbens grunnleggende filosofi «flest mulig - lengst mulig - best mulig»
ivaretas og gjennomsyrer alt sportslig arbeid i håndballwww.nordstrand-if.no
gruppen. SU er håndballstyrets operative ledd. Gjennom
håndballgruppens sportsplan gir SU retningslinjer og verktøy som skal sikre en konsistent og helhetlig utvikling av
håndballspillere i Nordstrand IF. SU fastsetter klubbens
spillefilosofi og er ansvarlig for engasjering av trenere som
har kompetanse for helhetlig utvikling av barn, spillere og
lag. Utvalget ledes av Sportslig leder, som også sitter i
Håndballstyret. SUs medlemmer er dedikert mot lagene i
de ulike aldersnivåene, samt mot de gjennomgående aktiviteter som koordineres..

De mest betydningsfulle resultater ble:
SEIER A-FINALE		
: J12, J18 og G14
TAPENDE A-FINALE
: J14
SEIER B-FINALE		
: J15
TAPENDE B-FINALE
: G14
De sportslige prestasjonene samt hele 26 påmeldte lag
gjorde at NORDSTRAND HÅNDBALL vant tittelen BESTE
KLUBB i cupen! Vi gratulerer alle spillere og støtteapparat
for strålende innsats.
Styret takker Therese Lunde og hennes team for en fabelaktig gjennomføring!
NORDSTRAND DAMER ELITE (NDE) OG BREDDENS BIDRAG
I samsvar med vårt motto «Flest mulig - lengst mulig best mulig», er det viktig for NIF å ha et damelag i toppen
av norsk håndball. For å beholde en av landets beste junioravdelinger, må det være et elitelag på toppen som gjør
at våre største talenter kan ha noe å strekke seg mot. Vår
målsetning er at minst 2 av spillerne fra Elite junior skal
tas opp i A-lags stallen hvert år og at dette laget skal ha

Sportslig utvalg består pr februar 2014 av følgende personer: Øyvind Jensrud (J 2000) (Leder)
Anders Gøbel (J 1999), Svein Erik Bjerkrheim (G 2003), Stig
Steive (G 2002), Petter Brevik (G1999), Nina Moen Eidem
(J 2003), Anders Färje (Allsporten), Magne H. Jakobsen
(Jr Elite/NDE/Styret) og Mads Hordvik (trenerkoordinator).
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Håndbok

for Nordstrand Håndball
Alt du trenger å vite som foreldrekontakt,
lagleder eller trener i Nordstrand IF

SPORTSPLAN

for Nordstrand IF Håndball
Barnehåndball 5-12 år

Foreldreutvalg
Foreldreutvalget består av alle lagenes foreldrekontakter.
Leder for foreldreutvalget sitter også i styret i håndballgruppen. Foreldregruppen skal være et bindeledd mellom
håndballgruppens styre og det enkelte lag. Alle aktiviteter i
NIF Håndball er basert på foreldrenes innsats. Lagene tildeles en eller flere vakter pr sesong, hvor laget er ansvarlig
for å drifte sekreteriat, billettsalg og kafeteria. Dette er en
formidabel dugnad med over 600 vaktøkter pr år og er en
særdeles viktig inntektskilde for håndballgruppen.

Treningstider
Fordeling av treningstid er alltid vanskelig. Egen treningsflate blir fort fylt opp hvor et seniorlag og et jr. elitelag skal
ha sitt. Kommunale haller og gymsaler på skoler blir brukt
samt at det jobbes iherdig i administrasjonen med å utnytte tilgjengelig kapasitet.
Hovedmålet denne sesongen var at alle lag fikk minst en
treningstid i Nordstrandhallen men omstendigheter gjorde
det vanskelig. Hovedmålet blir det samme for neste sesong. Noen lag er 40 spillere, og disse må få mer treningstid i neste sesong slik at de kan dele opp gruppen for
å kunne gi spillere bedre treningsmulighet. Lag som har
mindre enn 13 spillere bør dele med andre lag som har
samme størrelse.

Arrangementsutvalg
Tidligere har dette utvalget bestått av 3-4 personer som
var ansvarlige for åpning/stenging av hallen ved arrangement. Nevnte utvalg ble oppløst i 2008, da det ikke var
noen som meldte seg til disse oppgavene. Fra nyttår 2009
ble det forsøkt en ny modell hvor ett av lagene (G98) fikk
ansvaret istedenfor vanlige vakter. Etter årsmøtet 2011
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Tivoli cup
Det er et behov for flere frivillige foreldre til arrangering av
Tivoli cup, så vi oppfordrer alle foreldre til å bidra i et morsomt cup-miljø!
Cupen hadde noe færre lag enn året før, da vi valgte å flytte
en årsklasse til Hummel Cup.
Omsetningen økte til tross for dette fra kr 120.000,- til
kr 125.000. Resultatet økte kraftig fra kr 59.000,- til kr
93.000,-

ble det forsøkt en ordning hvor denne oppgaven ble tillagt
styremedlemmene. Denne ordningen var ikke ønsket blant
flertallet i styret, så siden 2012 har dette ansvaret ligget på
ett lag (J2000), hvor kun 7 personer har hatt faste åpneog stengevakter gjennom sesongen. Dette har fungert utmerket og det blir annonsert i banedagboken hvem som
har vakt, slik at alle lag vet hvem som er hallansvarlig til
enhver tid. Hallansvarlige er så godt kjent med hallen og
dens rutiner nå, at dette vil være en god rollemodell for
håndballgruppen videre.

Cupene gir oss de ekstra inntektene vi behøver for å opprettholde en høy sportslig aktivitet i vår håndballgruppe.
Imidlertid er det for få hender som bidrar i organiseringen
av cupene og vi ber innstendig om at flere personer kommer på banen for å lage cup!

Kafeteriautvalg
Dette utvalget sørger for at kafeteriaen har de varer som
trengs ved åpning. Dette har nå de to siste årene vært
ivaretatt av Mette Blomqvist.
Hummel cup
Komiteen har vært ledet av Alexander Faye-Schjøll og det
er mange i frivillighetsapparatet som bidrar her. Dette er
en stor administrativ jobb og mye av cupens suksess har
sitt grunnlag i forarbeidet.

Årsberetning Håndball 2013

Foreldrevettregler
Årsberetning Håndball 2012
• Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det
• Gi oppmuntring til alle spillere under kampen
• Gi oppmuntring i både medgang og motgang
– ikke gi kritikk
• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap

«En stor takk til alle
dugnadsvillige foreldre
som deltok i alle våre utvalg
og komiteer og på cuper
og arrangementer!»

Cupen hadde 42 flere lag påmeldt i 2013 enn i 2012 - noe
som tilsier en økning på over 40 %! Det ble denne helgen avviklet 578 kamper hvor det ble scoret hele 8612
mål! Omsetningen mer enn doblet seg fra 447.000,- til
979.000,- og resultatet ble også mer enn doblet!

• Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser
• Respekter laglederens bruk av spillere
• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør
og tilby din hjelp
• Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du

Det handler om
respekt, ikke sant?
MINIHÅND
VELKOMM BALL
EN TIL TIV
OLI CUP 2
013
3. - 5. MA
I

NORDSTRAND HÅNDBALL har vært en viktig aktør ift å promotere vår bydel Nordstrand.
Våre spillere har vært positive ambassadører for klubben og håndball generelt i innog utland i alle år - og slik vil vi også ha det videre.
Styret vil rette en stor takk til utvalgene og dets ledere som
gjør en flott innsats og at dere alle gir så mye av ”tilmålt
fritid” for at håndballgruppen skal fungere optimalt. Styret
vil presisere at oppgavene i Håndballgruppens komiteer og
styrer utføres av ordinære foreldre med ordinære jobber og
disse personene har ikke mer disponibel fritid enn andre
foreldre. Dette er viktige verv som gjør at alle barn i Håndballgruppen skal få holde på med sin idrett og derfor må
alle være beredt til å ta på seg et verv!

Klubbens visjon; FLEST MULIG - LENGST MULIG – BEST
MULIG må være vår viktigste premissgiver i alt vi gjør fremover. Kort fortalt vil dette si at vi må legge forholdene til
rette for alt fra ballskole til elitesatsing og ikke sette de
forskjellige alderstrinn opp mot hverandre. Det skal være
plass til alle!
Nordstrandhallen vil forhåpentligvis bli erstattet av en ny
hall med to spilleflater i løpet av noen år. Dette er en nødvendig faktor for at håndballgruppen skal vokse seg enda
større og bedre!
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Husk at engasjerte foreldre skaper engasjerte barn! Barn
er stolte av sine foreldre som aktivt bidrar i deres hverdag,
være seg skole eller fritidsaktivitet! Den beste gaven vi kan
gi våre barn er å vise engasjement!

Alle våre aktiviteter gjør at vi alltid har behov for flere frivillige i styrer, råd og utvalg. Ingenting kommer av seg selv
og i gjennomsnitt trenger vi minst fem frivillige pr alderstrinn for at ikke belastningene skal bli utmattende for de
sittende medlemmer.

Til slutt vil styret takke for tilliten gjennom 2013. Vi imøteser innspill og møter gjerne enkeltpersoner eller grupper
som vil bidra i klubben eller diskutere forslag til forbedringer.

Vi står ovenfor store utfordringer fremover. Vi har en utilfredsstillende hallsituasjon og vi må jobbe hardt og raskt
for å lande denne utfordringen. Skal vi fortsatt være en av
aristokratene i norsk håndball, er en tilfredsstillende hall
en av de viktigste suksessfaktorer.

Vi ønsker alle våre håndballspillere og deres foresatte et
fortsatt godt håndballår!
Med hilsen Styret i NIF Håndballgruppe
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r Elite

Bakre rekke f.v.: Geir Mong, Lars Martin Fischer, Nerma Pandza, Sofie Wold, Rikke Alræk, Kathrine Sæthre, Senka Buljan, Ine Karlsen Stangvik, Susann Nybo, Mathilde Andresen, Vilde Ingstad, Trond Bergquist, Bendik Berg
Fremre rekke f.v.: Julie Tengelsen, Tonje Roth Berglie, Lilann Eeg Kjærnsmo, Henriette Svenningsen, Ane Marthe Lines, Rikke Marie Granlund, Mette Leipart, Thea Grønnevik, Jenny Osnes Græsholt, Christina Solheim Andersen, Silje Sæthre
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NORDSTRAND ER ET POSTENLIGALAG!
Sesongen 2012/2013 ble slik vi hadde forventet, der vi
nådde vår målsetting med opprykk til Postenligaen.
Arbeidet som har vært gjort de siste 2-3 årene har vært
formidabelt, og det har resultert i at Nordstrand Damer
Elite nå er tilbake blant Norges beste håndballag. Vi har
fått en knallstart på Postenligaen høsten 2013 og lå på 4.
plass på tabellen til jul.

Markedsavdelingen vil henstille alle berørte i Nordstrand
IF om å bidra på alle fronter for å hjelpe jentene gjennom
sesongen som kommer. De fleste av oss kan bidra med
å stille på våre hjemmekamper og være med å heie laget
frem. Inntreden i Postenligaen og lagets prestasjoner bidro
til at publikumstallet nesten doblet seg høsten 2013.

Jeg vil først og fremst rette en stor takk til jentene og
trenerteamet som har visst at knallhard jobbing gir resultater. Stor takk til alle sponsorene som bidrar, samt alle i
Arrangementsgruppen som gjør en fantastisk jobb på alle
våre hjemmekamper i Bjørnholthallen. I tillegg har mange
i klubben lagt ned mye tid, ressurser og bistand gjennom
året, for å hjelpe vårt flaggskip videre inn i 2014 sesongen.

Nordstrand Damer Elite vil vise styrke og jobber for å
være det ultimate alternativet for topphåndball i bydelen,
og satsningen sammen med resten av talentfabrikken i
NORDSTRAND HÅNDBALL gjør oss trygge på at vi skal nå
våre mål.
Magne H. Jakobsen
Styreleder NDE

Nordstrand Damer Elite legger fortsatt stor vekt på ”teamwork” for å nå felles målsetting, noe som har gitt uttelling gjennom de siste årene. Vi erkjenner noen bølger
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underveis, men det skulle bare mangle da det er mange
unge jenter som skal prestere på høyt nivå. Samspillet og
viktigheten av å jobbe sammen med Håndballgruppen har
vist resultater, da tre av fjorårets juniorer ble tatt opp i
Elite-stallen.
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LAGENES ÅRSRAPPORTER
JENTER

Jenter 2002
Laget består av mer enn 34 blide, lærevillige og entusiastiske jenter som har det gøy med håndball. Jentene har
hatt stor fremgang gjennom det siste året og begynner
virkelig å få spilleforståelse. Laget stiller i tre vanlige J11serier og en J12-serie. Dette har gitt dem godt innblikk i
hvordan hverdagen blir til neste år. Vi stiller med tre lag på
alle cuper vi er med i. I Fredrikstad cup stilte vi i tillegg med
ett lag i årsklassen over (J12). Hovedtrener for laget er Per
Christian Asplund.

Jenter og Gutter 2007
Laget ble etablert høsten 2013 og består av både gutter og
jenter født i 2007. Vi er en fin gjeng på 42 barn som trener
på torsdager på Lambertseter vgs, med barn fra Munkerud,
Nordstrand, Lambertseter og Kastellet. Vi har en flott
trenergjeng på åtte engasjerte foreldre med Raif Aaker i
spissen som hovedtrener. Etter å ha trent noen måneder
nå er vi klare for å prøve oss på cuper i 2014.

Jenter 2001
Vi hadde tre lag påmeldt i sesongen 2012/2013, to på nivå
en og ett på nivå to. Det er ingen tabell i J11 serien, men
vi hadde mange seire og noen tap. Vi vant Fredrikstad Cup
i våres. I Hummel Cup spilte vi med to jevne lag og ett med
litt lavere nivå. Begge nivå1-lagene tapte sine semifinaler
i A-sluttspillet. Nivå2-laget tapte 1/8 finalen i B-sluttspillet.
I seriespillet denne sesongen har vi ett lag påmeldt nivå1serien. Meget tøff gruppe med mange gode lag. Dessverre
gikk vi ikke til A-sluttspill, for mange «stang ut» i jevne
kamper. Laget ligger nå på 2. plass på tabellen i B-sluttspillet. NIF3 ligger på 3. plass i sin avdeling og NIF4 ligger
på 2. plass i sin avdeling. Ingen av lagene har mulighet til å
komme til B-sluttspill-finaler

Jenter 2004
Laget består nå av nesten 50 jenter som har organisert
trening to ganger i uken. Laget deltar i inneværende sesong (2013-2014) med 4 jevngode lag i seriespill i NHFs
Region Øst. At spilleforståelsen er i rask utvikling ser man
fra kamp til kamp. Håndballferdighetene er i rask utvikling,
og scoring på hoppskudd og kontringer i kamper ses stadig
oftere. Defensivt er innsatsviljen enorm og det har resultert i at et overveiende antall seriekamper våre lag har spilt
har endt med seier.
Laget er påmeldt til Fredrikstad Cup i juni 2014 for første
gang og både spillere og lagledere gleder seg til denne
langhelgen med håndballspill. Å spille håndball er tydeligvis
gøy! Hovedtrener for laget er Kai Lønstad, med god støtte
av et titalls foreldre som hjelpetrenere.

Spillergruppen består nå av 24 spillere. Vi har mistet seks
spillere denne sesongen, tre har lagt opp, to satser på andre idretter og en meldt overgang til Oppsal.
Trenere: Ole Gundem, Tone Notto og Bente Staavi.

Jenter 2003
Jenter 2003 består av 49 entusiastiske jenter. Svært få
slutter, og det er alltid noen på venteliste som ønsker plass
på laget. De fleste av jentene har vært med oss i mange år
og vi kan se en stor fremgang gjennom det siste året. Vi har
spesielt fokus på å utvikle målvakter fremover. Jentene er
meldt opp i fire jevne lag i øvet serie, samt et lag i øvet serie
jenter 11. Alle lagene gjør det veldig bra. En utrolig herlig
jentegjeng, engasjerte trenere og positiv foreldregruppe!

Gutter og jenter 2007

Jenter 2000
Vi er en liten spillergruppe med ivrige jenter, som trener 3-4
dager i uken og blir stadig bedre. Etter forrige sesong fikk vi
et frafall på fire spillere og det er kun de ni ivrigste jentene
igjen. Med tre-fire yngre spillere som helintegrerte jenter
i gruppen, og nesten 100% treningsoppmøte har imidlertid
jentene hatt en bra treningssesong med stor ferdighets-

Jenter 2004
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messig fremgang. Noen skader og litt stang ut førte til at
vi havnet midt på tabellen etter en god start på sesongen.
Vi lå lenge an til å ta plassen bak de to topplagene Ull/Kisa
og Kjelsås, som er blant Norges absolutt beste, men falt
litt tilbake mot slutten. Starten i vårsesongens B-sluttspill
har vært litt variabel, men høydepunktene blir turneringene
Peter Wessel cup, Fredrikstad cup og Partille Cup.

cup, Hummel cup, Håndballcupen Ski, og Granollers cup
i Barcelona, Spania. Vi hadde en fantastisk flott tur til
Barcelona i sommer. Fem seire og ett tap i innledende,
deretter seier over Granollers i 1/16, Bækkelaget i 1/8, men
da nok et spansk hjemmelag stod for tur i kvarten kunne
ikke dommerne dy seg. Etter 15 utvisninger og ett rødt kort
på 2x15 minutter var det ikke lett å ro i land seieren, og vi
tapte 16-20. Men vi hadde en flott sosial tur med nesten
alle jentene med, og mange foreldre og søsken. Kjempegøy!

Jenter 1999
Vi er en spillergruppe på 28 ivrige jenter og syv mer ivrige
trenere. Vi stiller med to lag i årets sesong, ett i nivå 1 og
ett i nivå 2. Våre mål for sesongen er å spille underholdende
håndball og å være stabilt gode over tid og bygge videre
på de gode resultatene fra tidligere i år. Nivå1-laget endte
rett under A-sluttspill-streken og skal spille B-sluttspill etter jul. Nivå2-laget er halvspilt i sin serie og ligger midt på
tabellen. I IØR-cup ble det knepent tap i 1/8 finalen. Vi var
med i Langhus julecup i romjulen der vi nådde kvarten.
Vi fokuserer mye på allsidighet i treningen og det
titter ofte innom gjestetrenere for å gi jentene, og oss
trenerne, påfyll og nye måter å tenke på. Vi jobber også
mye med samspill og egen utvikling i laget. Vi er opptatt av
samhold og respekt for hverandre og takhøyden på laget
vårt er høy, hvor alle har en god og åpen kommunikasjon.

I oppkjøringen mot ny sesong har vi vært veldig uheldig med
flere langtidsskader og andre uheldige omstendigheter.
Vi kvalifiserte oss likevel lett til Bring på første forsøk,
men har ikke klart å hevde oss som forventet. Heller ikke i
Regionsserien har det gått som forventet, og vi klarte ikke
å nå A-sluttspill. Vi har mistet en spiller til annen klubb,
tre har lagt opp, og en spiller er flyttet opp på Junior Elite.
Tre spillere har kommet fra Klemetsrud og en fra Vestli, og
stallen teller i dag 16 jenter. Vi har to spillere på Regionale
samlinger og tre på bylaget J98 (Amalie Aas Nilsen, Julia
Sekulic, Tara Firozyar og flere spillere på SPU. Hovedtrener
er Kjetil Rennesvik. Vi har et godt støtteapparat og en fantastisk foreldregruppe.

Vi er syv trenere i teamet. To eksterne trenere; Vegar
Ormaasen og Jørgen Fredriksen, de fem andre er foreldre
som bistår på trening og i kamper med ulike oppgaver.
I tillegg har vi foreldrekontakt, økonomiansvarlig, cupkomité, sponsoransvarlig, webansvarlig og sist, men ikke
minst, en fantastisk foreldregruppe som alltid stiller opp.

Junior Elite
Resultater 2013/14: Vinner Fredrikstad cup, kvartfinale NM
J20. Foreløpig status: 1.pl. J18 regionserien og klare for
sluttspill, 2.pl. i Landsserien, 2.pl. i 2.div. Vår målsetning for denne sesongen er 1.pl. i sluttspillet J18-serien,
topp tre i Landsserien og beholde 2.pl. i 2.div. Seks spillere
født i 95 valgte andre klubber før sesongen 2013/2014.
Representasjon:
Beachlandslag 94/95: Tilde Alræk
Landslag jenter 96/97: Andrine Kjersem Jakobsen
(deltok også i Ungdoms OL sommeren 2013)
Regionalt landslag 96/96: Martine Wolff, Celina Inglingstad, Emilie Løkting Johansen (deltok i Ungdoms OL 2013)

Jenter 97
Vi hadde en flott fjorårssesong der vi til slutt endte som
nummer fire i A-sluttspillet, kun slått av Haslum, Skedsmo
og Oppsal som har vært de tre suverent beste lagene i
vår aldersgruppe i en årrekke. Et meget godt grunnlag for
en ny god sesong. Vi nådde fire kvartfinaler i 2013; i PW-

Jenter 2003
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GUTTER

i to og bytter på å spille annenhver kamp. I cuper har vi
deltatt med to lag. Vi trener tirsdager på Niffen og tre fredager hver mnd på Nordseter skole. Det ene laget har vunnet alle kampene, mens det andre laget har litt forskjellige
resultater. I utgangspunktet var lagene helt jevne, men vi
har mistet to spillere på det ene og guttene har utviklet
seg forskjellig gjennom sesongen. Vi har deltatt på Kolbotn
cup og Tivolicup. Vi har hatt to sosiale treff med bla bading
på Lambertseter. Vi har gjennomført foreldremøte i høst.

Gutter 2007
Laget ble etablert høsten 2013 og består av både gutter og
jenter født i 2007. Vi er en fin gjeng på 42 barn som trener
på torsdager på Lambertseter vgs, med barn fra Munkerud,
Nordstrand, Lambertseter og Kastellet. Vi har en flott
trenergjeng på åtte engasjerte foreldre med Raif Aaker i
spissen som hovedtrener. Etter å ha trent noen måneder
nå er vi klare for å prøve oss på cuper i 2014.

Guttene er i vekst og det betyr også at de utvikler seg
ulikt. Generelt sett syns vi at de har hatt en fin utvikling og
begynner nå å spille mer sammen som et lag og de har blitt
flinkere til å få mer «fart» i spillet. Vi har jobbet mye med
å ha faste rammer og avklarte forventninger til hvordan vi
skal ha det på trening og har nå en fin gruppe som trives
sammen på trening.

Gutter 2006
Laget består av hele 34 gutter fra seks forskjellige skoler. Vi
er en aktiv gjeng og hver torsdag får vi nesten taket til å lette
på Lambertseter skole! Håndball er gøy og guttene er både
ivrige og lærevillige. Vi deltar på lokale cuper som Bamse
cup, Loppetassen, Tivoli-cup og Cleanit-cup, og det er
ingen tvil - vi er på rett vei!

Trenerteamet består av fire trenere og vi er to-tre trenere
på hver trening.

Gutter 2005
Laget ble etablert i slutten av august og første trening var
rundt dette tidspunktet. Vi var da 8 spillere og er nå blitt
en fin gjeng på 16 håndballglade gutter! Vi har spillere fra
Kastellet skole, Munkerud skole og Abildsø skole. Denne
sesongen har i første halvdel blitt brukt på å bli venn med
både ball og nye lagkamerater. Vi har hatt en utviklingskurve som utelukkende har pekt oppover noe vi har fått
oppleve i minirundespill og i treningskamper. Alt i alt er vi
en positiv gjeng som liker å spille håndball og ha det moro
sammen på trening.

Gutter 2003
Gruppen består av 35 entusiastiske gutter, og er fremdeles
voksende. Spillergruppa er delt inn i tre jevne serielag og
alle lagene har opplevd stor fremgang gjennom sesongen.
Vi har spesielt fokus på å utvikle målvakter i år, og mange
av gutta har stått frem som fremragende målvakter. Alle
tre lagene har vunnet flere kamper enn de har tapt, og alle
har fått føle på både tap og seier.
Vi har også meldt på et lag i G11-serien, og der har alle
som har vært med fått kjenne på forskjellen på 10 og 11
åringer, men de har lært masse. Gruppa er topp motivert
og ser frem til en lang håndball-vår med serie- og cupspill.

Gutter 2004
Tre gutter har trent med jentene i 1. og 2. klasse. Våren 2.
klasse gjennomførte vi en «vervekampanje» på Munkerud
og Nordstrand skole. I 4. klasse har vi nå 17 gutter hvorav
6 er «nye» denne sesongen». Pga få spillere ved sesongstart valgte vi å melde på ett lag i serien. Vi har delt gruppa

Gutter 2002
Vi er en gjeng med 23 ivrige og flinke gutter som har utviklet oss mye gjennom sesongen. Vi har to lag i seriespill

Mål: Utvikle og forbedre det mentale hos den enkelte spiller
i tillegg til individuelle tekniske og fysiske ferdigheter.

Gutter 1999
G99 består i dag av 18 spillere fordelt på to lag, nivå1 og
nivå2. 1 ny spiller med overgang fra Bækkelaget februar
2014. Ytterligere en spiller fra annen klubb, ønsker å melde
overgang til NIF G99 etter endt sesong.

Laget består pr i dag av 16 spillere som holder et stabilt
høyt treningsoppmøte. Laget har vært blant landets beste
de siste sesongene, men første halvdel av inneværende
sesong har vi hatt litt dårligere resultater som resulterer
i B-sluttspill etter jul. Forklaring er at de mest sentrale
har vært borte i mange av lagets seriekamper samt at vi
har prioritert sportslig integrering av tre nye spillere fra
Oppsal. Selv om disse pr i dag ikke holder høyeste nivå
har de potensiale, derfor ble spilletid jevnt fordelt i mange
kamper for å motivere nye og eksisterende spillere for
videre NIF-spill.
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Vi samarbeider med G98 med hospitering for noen, to dager i uken. G99 vil inngå i G98 sin treningsgruppe mot Bringkvalifisering kommende sesong for de som er gode nok.
Representasjon: SPU: 1 keeper, 5 spillere
Regionslag: 2 spillere uttatt til første samling
Hovedtrener: Petter O. Brevik
Gutter 1998
Støtteapparat: Hovedtrener Tore Sandven, ass.trener
Martin Søkjer, foreldrekontakt Christian Utne, økonomi
Tina Karstensen, sponsor/dugnad Bente Femoen og
Cristina Staiano, webansvarlig Helge Halbrendt.

Resultater sesongen 2013/2014:
• 2. plass i PW 2013
• Vinner Fredrikstad cup
• Hummel cup med to like lag (1/4 finale)
• Ski cup ett lag (1/4 finale, ut med overaskende
tap mot Viking)
• Kvalik grensemesterskapet – utslått i en sterk pulje mot
PW cup vinner Kolbotn
• Kvalifisere til regionsserien A-sluttspill

Laget ønsker å bidra i Bring kommende sesong og har
gode forutsetninger for det sportslig. Vi har 2 spillere med
i nyoppstartet landslag G98 og Bylag Oslo, samt opptil
syv andre som bidrar på SPU o.l. Vi har også startet samarbeid/hospitering med G99 der flere har forutsetninger til
å kunne bidra godt i Bring.

Vår målsetting sesongen 2013/2014: Opprettholde to lag i
hhv. nivå1 og nivå2, finalespill Indre Østfold Reisebyrå Cup,
vinne PW cup, kvalifisere til sluttspill Nivå2, vinne A-sluttspill nivå1, etablere spillere fast på håndballforbundets
Region Øst Spiller Utvikling (SPU).

Jenter 2001

Jenter 2002
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i G11-klassen, her er guttene delt inn i to jevne lag. Begge
lagene spiller i øvet serie og vinner nesten alle kampene de
spiller, selv om noen av de mest øvede står over hver gang.
Dette gjør vi for at de nest beste skal ta mere ansvar, og
det har fungert veldig bra. Vi har i tillegg ett lag på nivå 2 i
G12-klassen. Her har vi brukt hele 17 av guttene i kampene
til nå. Vi leder serien soleklart og guttene gleder seg til
sluttspill på våren 2014. Jeg drister meg til å påstå at disse
guttene er med på et av Norges mest lovende G2002-lag!
Vi er et trenerteam på fire som jobber med å utvikle de
individuelle ferdighetene til den enkelte spiller, samt å
skape forståelse for spillet. I tillegg legger vi mye vekt på at
guttene skal støtte hverandre og være gode lagkamerater.
Guttene trener to ganger i uken, onsdag og lørdag. Vi har
fortsatt plass til flere gutter som har lyst til å prøve seg
som håndballspillere. Hovedtrener: Stig Steive

Ca 10 spillere har signalisert at de ønsker en håndballsatsing kommende sesong, fire ønsker å fortsette men trene

Jenter 2000
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Gutter 2002
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ALLSPORT

mindre og to slutter trolig. Kombinert med G99-bidrag vil vi
kunne ha en meget god Bring-tropp, og en bra nok bredde,
ca 15-18 spillere. Planlegging og organisering av Bringsatsing ligger vi pr i dag langt bak. Avventer bl.a treneravtale som er vesentlig.

Allsport Håndball deltar i serie som er i regi av Håndballforbundet. Serien går over seks runder i haller på
Østlandet. Vi deltar også på flere håndballcuper. SIF Cup
i Drammenshallen, Kolbotn Cup i Sofiemyrhallen og ViVil
Lekene i Nadderudhallen og Gjønneshallen.

Resten av sesongen ønsker vi å satse på mer topping,
spesielt inn mot årets PW-Cup der vi ønsker å gjøre det
godt «som vanlig» og kvalifisere oss for Norden-Cup igjen.

Gutter 2003

Takket være gode trenere og gode treningstider utvikles
gruppa godt. Det er nå 19 spillere og det har vært en stabil
økning med 3-4 nye hvert år de siste årene. Spillerne er
mellom 12 og 19 år.

Kommende sesong planlegger vi deltagelse i Bring (topp
G98/99), 1 stk lag i regional G16 (bredde/utvikling der alle
som trener skal få god spilletid) og deltagelse på herrer
(3.div) sine kamper og treninger for de beste/mest rustede. Altså tre kamparenaer: Regionalserie, Bring+Senior.
+ diverse cuper. Inneværende og kommende sesong ser vi
også på mulighet for å kunne påmelde to lag i cuper.

Gutter 98

Gutter 99

Tore Sandven har intensjon å ta laget videre i G16 og Bring
som Hovedtrener.
Gutter 18, 5. divisjon «Bredde»
Nordstrand Bredde ble stiftet i 2012 og har ca 20 aktive
medlemmer. Siden den gang har vi gått fra å kun spille
useriøs fotball på trening til å bli et nokså godt etablert
håndballag som konkurrerer i 5. divisjon Herrer. I tillegg har
vi det utrolig gøy på trening og kamp, for ikke å snakke om
cupene vi drar på. Utenom lidenskapen for håndball spiller
vi på Bredde for å ha det gøy med kompiser. Pluss at det
er en liten porsjon mosjon i uka. I skrivende stund ligger vi
på 5. plass, kun to poeng bak 4. plass og trives godt med
det. Akkurat nok til å skryte av, og en god bit unna opprykk.
Vi har dessverre ikke noen spillere på SPU eller landslaget,
men Marius Hvidsten og Ole Raak har hatt speidere på nakken en lang periode nå! Vi vil bruke anledning til å takke
våre trofaste supportere som har vært med oss igjennom
to sesonger nå! Tusen takk.

Junior Elite

Jenter 97

divisjon
Gutter 18, 5.

Allsport

Gutter 2005

Gutter 2004
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Årsberetning Håndball 2013

REGNSKAP/BUDSJETT
3010
3011
3600
3700
3800
3850
3950
3951
3960
3962
3963
3966
3972
3990
3995

4011
4212
4500
4700
4800
4950
4960
4962
4963
4965
4966
4967
4970
4972
4980
4982

5000
5011
5040
5090
5092
5220
5291
5350
5410
5411
5520
5900

6300
6600
6850
6860
6870
6900
6990
7010
7101
7110
7141
7770
7900

Budsjett 2012
‐100 000,00
‐200 000,00
‐
‐159 250,00
‐210 000,00
‐220 000,00
‐1 350 000,00
‐
‐
‐600 000,00
‐100 000,00
‐
‐
‐170 000,00
‐50 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Resultat 2012
‐
‐210 100,00
‐27 600,00
‐
‐195 362,00
‐218 467,00
‐1 340 870,00
‐108 000,00
‐362 965,00
‐465 891,00
‐120 806,00
‐27 600,00
‐48 864,00
‐
‐5 250,00

Reklame, sponsor klubb m/mva
Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva
Leieinntekter
Dugnadsinntekter, marked, papir, etc
Kioskinntekter foreldredrevet
Billettinntekter
Treningsavgift
Lagsdugnad Håndball
Egenand. utøvere/lag ved aktivit.
Inntekter Hummel/NIF Cup Håndball
Inntekter Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball
Inntekter Håndball‐/Fotballskole
Utfakturert kostnader; overg., bøter, etc
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum driftsinntekter

kr

‐3 159 250,00 kr

Kostn. til reklame,m mva
Lagskasse
Fremmedytelse og underentreprise
Kostander dugnad
Innkjøp kiosk foreldredrevet
Kost/ref. trenere,dugnad,trenavg
Kostnader utøvere/lag ved aktivit.
Kostander Hummel/NIF Cup Håndball
Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup
Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv
Kostander Håndball‐/Fotballskole
Andre Kostander lag/lagskasser
Kostander utstyr utøvere/lag
Overganger, bøte, etc,utøvere/lag
Støtte elite
Andre dommerkostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

20 000,00
170 000,00
‐
‐
70 000,00
‐
‐
300 000,00
40 000,00
108 000,00
‐
200 000,00
‐
50 000,00
‐
200 000,00

Sum varekostnad

kr

Lønn
Lønn u feriepenge, timebasert
Bonus
Feriepenger
Avtalefestede feriepenger
Fri telefon
Motkonto for gruppe 52
Godtgjørelse til dommere
Arbeidsgiveravgift
Arb.giv.avg. pål. feriep.
Lunsj, Overtid, møtemat
Sosiale kostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

700 000,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sum personalkostnader

kr

700 000,00 kr

Leie hall, bane, etc.
Innkjøp reparasjoner småanskaffelser
Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner
Møter, kurs, oppdatering, mv.
Medlemsmøter, utmerkelser, etc.
Telefon, internet, fiber, etc
Andre kontor/driftskostnader
Bomring, parkering, annen kostnad bil
Passasjertillegg
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader trenere/ hjelpeapparat
Bank og kortgebyrer
Andre kostander

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

820 000,00
‐
‐
52 500,00
‐
‐
20 000,00
‐
‐
‐
150 000,00
‐
‐

Sum andre driftskostnader

kr

1 042 500,00 kr

884 673,00 kr

Sum driftskostnader

kr

2 900 500,00 kr

DRIFTSRESULTAT

kr

Årsresultat

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 158 000,00 kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2013
‐
‐190 000,00
‐30 000,00
‐
‐190 000,00
‐250 000,00
‐1 500 000,00
‐108 000,00
‐360 000,00
‐1 100 000,00
‐120 000,00
‐27 000,00
‐10 000,00
‐200 000,00
‐

Resultat 31/12‐13
kr
‐32 000,00
kr
‐131 500,00
kr
‐15 000,00
kr
‐15 820,00
kr
‐187 130,00
kr
‐294 373,00
kr
‐1 581 545,00
kr
‐145 000,00
kr
‐
kr
‐954 035,00
kr
‐117 054,00
kr
‐35 600,00
kr
‐1 000,00
kr
‐97 640,00
kr
‐45 855,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2014
‐
‐
‐30 000,00
‐
‐200 000,00
‐250 000,00
‐1 800 000,00
‐150 000,00
‐
‐950 000,00
‐120 000,00
‐30 000,00
‐10 000,00
‐130 000,00
‐
‐3 670 000,00

‐3 131 775,00 kr

‐4 085 000,00 kr

‐3 653 552,00 kr

103 211,00
‐
‐
‐
120 036,00
‐
555 264,00
247 922,00
78 197,00
96 078,00
‐
97 003,00
72 750,00
‐
50 000,00
140 123,00

110 000,00
‐
‐
70 000,00
90 000,00
‐
500 000,00
800 000,00
80 000,00
100 000,00
10 000,00
30 000,00
110 000,00
30 000,00

3 959,00
178 320,00
140 000,00
‐
72 425,00
1 431,00
201 114,00
327 147,00
33 410,00
136 809,00
1 430,00
9 600,00
7 224,00
11 825,00
170 000,00
48 406,00

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
20 000,00 kr

1 560 584,00 kr

1 950 000,00 kr

621 824,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

516 840,00
‐
‐
62 012,00
‐
‐
‐
140 000,00
72 876,00
10 272,00
‐
‐

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

621 824,00 kr

802 000,00 kr

649 134,00
‐
‐
36 115,00
23 607,00
‐
440,00
‐
‐
5 513,00
168 674,00
190,00
1 000,00

850 000,00
‐
‐
30 000,00
25 000,00
‐
1 000,00
‐
‐
156 000,00
20 000,00
‐
‐

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
‐
100 000,00
‐
100 000,00
‐
195 000,00
410 000,00
45 000,00
110 000,00
10 000,00
‐
10 000,00
25 000,00
170 000,00
30 000,00

1 343 100,00 kr

1 215 000,00

377 250,00
18 500,00
75 000,00
53 289,00
981,00
4 000,00
‐4 000,00
304 191,00
69 022,00
7 652,00
171,00
1 190,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

555 000,00
20 000,00
‐
80 000,00
‐
4 000,00
‐4 000,00
160 000,00
105 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00

907 246,00 kr

932 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 000 000,00
1 000,00
1 000,00
60 000,00
10 000,00
‐
1 000,00
10 000,00
45 000,00
110 000,00
20 000,00
500,00
1 000,00

1 082 000,00 kr

1 289 908,00 kr

1 259 500,00

3 067 081,00 kr

3 834 000,00 kr

3 540 254,00 kr

3 406 500,00

‐258 750,00 kr

‐64 694,00 kr

‐251 000,00 kr

‐113 298,00 kr

‐263 500,00

‐258 750,00 kr

‐64 694,00 kr

‐251 000,00 kr

‐113 298,00 kr

‐263 500,00
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kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 005 193,00
974,00
2 911,00
49 665,00
1 406,00
3 666,00
‐
9 515,00
47 335,00
138 589,00
13 700,00
329,00
16 625,00

«Lykke til i 2014»
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