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1 Visjon og verdier 

STIF håndball drives på frivillighets-basis av håndballforeldrene for en bred og inkluderende 

idrettsopplevelse. STIF håndball jobber for gode holdninger, fair play og samhold på og 

utenfor banen.  

SÅ MANGE SOM MULIG SKAL VARE MED SÅ LENGE SOM MULIG! 

STIF håndball skal ikke ekskludere noen barn/ungdommer på grunn av økonomi. STIF 

håndball jobber derfor på at på sikt å tilby en avgiftsfri deltakelse av alle barn og 

ungdommer. Dugnader koplet til breddeidretten skal ikke heller vare opplagte så att 

økonomiske hinder risikerer ekskludering. Salgsdugnader skal således utgår fra klubbens 

side. Arbeidsdugnader skal vare direkte koplet til idretten. 

STIF håndball jobber også for å vare en sosial møtepunkt for spillere og foreldre.  

2 Styret mv. 

Styret for Sandefjord TIF håndball (STIF håndball) har etter årsmøtet 12.feb 2018 bestått av 

følgende personer: 

▪ Lars Calander (J2005, J2006 & J2008) 

Gruppleder 

▪ Steinar Inselseth (SH Herrelag) 

Sportslig leder, Dommeransvarlig 

▪ Hanne Holand (J2008 & G2012) 

Barnehåndballansvarlig (J/G 6.11 år) 

▪ Christian Baresel (J2005 & J2008) 

Kasserer/turneringsansvarlig/webredaktør 

▪ Jean B. Linnea (G2003) 

Sponsor/marked 

Følgende andre har i 2018 vært engasjert av styret: 

▪ Kioskansvarlig: Julia Vo Hoff 

Ansvar for kiosken i Jotunhallen. Inventar, innkjøp  

▪ SoMe-ansvarlig: Hanna og Helene Ingebretsen 

Ansvar for facebookside  

STIF Håndball leter tiden etter engasjerte foreldre som kan hjelpe til i planeringen av ulike 

arrangement som FjordCup, Haslum FellesCup, håndballskoler, minituneringer, 

utdanningsmessen, m.m. eller som på annet vis kan hjelpe til å realisere gruppens visjon og 

verdier. 

3 Administrasjon & Styremøter 

STIF håndball har ingen administrative tilsatte. Arbeidet fordeles innad i styret. Styret har i 

2017 hatt 9 styremøter.  

Daglige leder v/Evy Kruse bistår med utvalgte arbeidsoppgaver, hovedsakelig regnskap, men 

også lønn, dommerutbetalinger, kamprapporter mv.  
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4 Sportsplaner  

Der ble i 2015-2016 utarbeidet sportsplaner for STIF Håndball, disse er godkjent av 

hovedstyret og er tilgjengelig på vår hjemmesider. Planen ble i fjor vurdert revidert, men det 

ble ikke foretatt noen endringer.  

5 Klubbsamarbeid 

STIF håndball og HG Gokstad har et aktivt samarbeid for de eldste lagene på jentesiden. 

Avtalen krever årlig fornyelse og godkjenning av NHF. Også på guttesiden har lagene 

G2002/03 og G2004 vart resultat av et aktivt samarbeid av klubbene. 

STIF håndball har inngått samarbeidsavtale med Sandefjord Håndball AS og er en av flere 

samarbeidsklubber som skal bidra til blant annet rekruttering, videreutvikling av herre- och 

damehåndball i Sandefjord etc. Avtalen innebærer en økonomiske forpliktelser for STIF på 

150 000 kr per år under åren 2018 til 2020 hvilket elitesatsingen skal være økonomisk 

selvgående.  

6 Rekruttering 

Våre medlemstall viser at STIF håndball 1. januar 2019 har ca. 180 – 190 aktive medlemmer. 

Dvs. at rekrutteringen er forholdsvis stabil fra år til år.  

Vi har fått en flott ny rekruttering på jentesiden med J 2012 og G2012 vi har stabile jentelag i 

de fleste årsklassene. Også rekruttering på guttesiden jobbes kontinuerlig med. Det vil være 

kontinuerlig rekruttering via bl.a. åpne håndballtreninger og håndballskoler.  

Nedenfor følger en tabell som viser medlemsoversikten 2018: 

   

 

7 Sportslige resultater/aktiviteter 

7.1 SH elitesatsing 

Etter guttas tur har STIF Håndball også gått inn tilsammen med andre samarbeidsklubber for en 
jentesatsingen i SH.  Dette innebærer en økonomiske forpliktelser for STIF på 150 000 kr per år under 
åren 2018 til 2020. 

7.2 Turneringer 
Klubben har arrangert flere mini- og aktivitetsturneringer i sesongen 2018, alle i Jotunhallen med 
svært gode sportslige og økonomiske resultater. Klubben har også vært med og arrangert FjordCup 
som er nominert til Sandefjord kommunes barne- og ungdomspris 2018. 
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7.3 Håndballskole 
Klubben har arrangert håndballskole i vinter- og høstferie med opptil 60 barn i alderen 6-11 år. De 
unge talenta ble trent av egne trenere og spillerstallen fra Sandefjord Håndball. 

7.4 Åpen trening 

Klubben har arrangert flere åpne treninger under året for økt rekruttering. 

7.5 Tematrening 

Flere tematreninger har arrangerts for 12-13 åringer og 14-16 åringer av Tor Håvard. Temaer 

har vært tex. kant, linje, bakspiller, to og to samspill, finter osv. 

7.6 Lag 

2018 har sportslig sett vært et godt år for STIF håndball. Mange av lagene våre hevder seg 

godt i seriespillet og i turneringer. 

Sportslige kommentarer fra enkelte av lagene våre  

7.6.1 Jenter 2011/12 
Simen Hansen, Truls Barth Nilsen, Jørgen Berg Andersen og Bård Erdvik utgjør trenerteamet. Bård 
Erdvik har hovedansvaret.  

Vi har 22 spillere som gjennom sesongen har spilt en eller flere turneringer. Totalt er vi mellom 20-25 
spillere. Det er kun spillere som er født i 2011 på laget. Spillerne kommer fra Krokemoa Skole, Store 
Bergan Skole og Sande Skole. 

Vi har jobbet med grunnleggende ferdigheter som pasninger, skudd, stussing, pasninger i fart og i 
den senere tid også forsøkt å inkludere pådrag med spill videre. Truls har vært pådriver til å jobbe inn 
en god kultur i laget. Vi oppfordrer spillerne til å forsøke å utstråle gode holdninger, respekt for 
hverandre og gjerne komme med positive tilbakemeldinger. Jeg er av den oppfatning at vi er på god 
vei til å skape en god lagmoral. 

Vi har i år hatt med tre lag i alle turneringene. Det settes opp nye lag for hver turnering. Alle spiller 
like mye og tilnærmet like mye sentralt som på kant eller i mål. Innsatsen har vært god og gleden 
over å spille håndballer virker å være tilstede. Ferdighetene til spillerne har utviklet seg bra og på et 
relativt nivå hevder spillergruppen seg bra til veldig bra.  

Vi har en støttende og hyggelig foreldregruppe som ofte er tilstede både på treninger og kamper. 

Vi har ikke hatt optimale treningsforhold denne sesongen og har per tiden en time i Bugårdshallen 
der vi den ene halvtime deler bane med STIF Friidrett. Med 20-25 spillere på trening, så blir en halv 
bane altfor lite. Jeg anser det som naturlig at jenter 2011 får prioritering ved tildeling av tider neste 
sesong. 

7.6.2 Jenter 2009/10 
Vi er ca 30 stk og trener en gang i uke. Vi har fokus på å ha det moro og har alle øvelser med ball. Vi 

har deltatt på alle miniturneringer og alle har fått oppleve mestring og glede i kampene. Nå melder 

vi på 3 lag i alle miniturneringer. Forsøker også å la alle spille like mye så langt det lar seg gjøre. Vi 
jobber med å ha fokus på lagfølelse og god stemning. 
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7.6.3 Jenter 2008 
På j-2008 er Hanna Ellingsen hovedtrener, med god hjelp av Bård Lunde og Truls Barth Nilsen. Claus 
Andersen overtok etter Hanne Holand som er foreldrekontakt sommer 2018. 

Vi har 20 ivrige jenter på laget, fra skolene Krokemoa, Virik, Byskolen og Store Bergan. Vi jobber med 
tydelig utgangspunkt i håndballens kjerneverdier - innsatsvilje, fair play, respekt og begeistring. Vi er 
opptatt av å spille morsom og god håndball, og å utvikle lagfølelse og samhandling. Vi bruker ball i så 
godt som alle aktiviteter, og vi jobber for å ivareta utvikling av kroppslige ressurser og teknikk. Vi 
utvider reportoir og tilpasser vanskelighetsgrad kontinuerlig, særlig nå som noen har spilt håndball 
lenge, mens noen nylig har startet. Alle skal oppleve mestring og glede individuelt og som del av laget 
på hver eneste trening! Vi har hatt flere besøk av målvakt Endre Nordli, og vi har fortsatt 6 jenter som 
liker å stå i mål. Vi starter alltid trening med opprop og opplever at jentene føler seg ekstra godt sett 
gjennom dette. Avslutningsvis har vi kort samling i ring, hvor vi trekker frem gode situasjoner fra 
dagens økt, både sosialt og sportslig. Ved avslutning deler vi ut pokalen vi vant i Bohuscup, til en 
spiller som har utmerket seg for noe i løpet av dagens treningsøkt. Dette kan være sportslige eller 
andre lagbyggende ting, og vi sørger for at alle over tid får pokalen. Jentene synes dette er stas! 

Vi har deltatt med to eller tre lag på alle turneringene i regionen i 2018, og er påmeldt alle 
kommende vår. Til turneringene setter jeg sammen nye lag for hver gang, så alle spiller sammen med 
alle, og på alle plasser de ønsker i løpet av sesongen. Bytter i kampene skjer etter faste 
tidsintervaller, så alle spiller like mye. Vi deltok også i Fjordcup i mai 2018, i tillegg til stif`s 
fellesturnering Bohus-cup som var jentenes første overnattingscup. Der kom begge våre lag helt til 
finalen! Dette var en fantastisk opplevelse, både sportslig og sosialt. 

J-2008 har ønske om å fortsette med 2 økter pr uke i Bugårdshallen kommende sesong. Vi ønsker 1 ½ 
time pr økt. 

Vi har en hyggelig foreldregruppe som heier på turneringer og som stiller opp på det de blir bedt om 
rundt laget. Foreldremøter har vært avviklet halvårlig med referat på lagets facebookgruppe. 
Klubbens dugnader har vært gjennomført, i tillegg til at noen av foreldrenes arbeidsplasser har 
sponset noe. Sosiale arrangementer ved sommer og jul har vært arrangert ved at foreldrene har 
deltatt på trening. Jentene elsker å ha foreldre med i aktivitet! 

7.6.4 Jenter 2006/07 
STIF J2006/07 har det siste året vært 17 - 18 jenter (2 stk 07-jenter). Vi har hatt 2 jevne lag med i 
A-Serien i vår-/høstsesongen 2018. Lagene er satt opp slik at de skal være så jevne som mulig. Da 
lagene møtte hverandre i seriekamp før jul, endte kampen uavgjort, 11 - 11!  

For vårsesongen 2019 har vi valgt å ha ett lag i A-serie og ett lag i B-serien. Alle jentene får spille 
kamper i begge seriene, men vi ønsker at flere jenter skal føle litt mere trygghet når vi spiller kamper, 
og har valgt litt enklere motstand i noen kamper. 

Vi har fortsatt å trene på “rullespill” som vårt grunnspill, så har vi lært jentene noen enkel bevegelser 
i tillegg. Vi har et veldig bra “toppnivå”, dvs når alle er “tilstede” og det er full innsats, da spiller vi 
jevnt med de fleste.  

Stor treningsiver gjør at vi stort sett alltid har 16 - 18 jenter på trening, fokus er fremdeles på basis 
håndballøvelser, dvs pasninger og bevegelse med og uten ball. 
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7.6.5 Jenter 2005 
Vårt utgangspunkt er håndballens kjerneverdier - innsatsvilje, fair play, begeistring og respekt. Vi 
legger stor vekt på at jentene skal ha det gøy med ball, og utvikle tekniske ferdigheter og fysiske 
ressurser, for fremgang individuelt og som lag, og for å ruste jentene for en tøff idrett uten skader. 
Og vi er opptatt av det sosiale miljøet. Jentene dusjer sammen etter hver trening, og vi har sosiale 
arrangementer med jevne mellomrom. I år hadde vi blant annet Halloweenmarkering i forbindelse 
med trening. I tillegg har jentene mye kontakt på egen hånd, både «i virkeligheten» og gjennom egen 
j-2005-snapchatgruppe, hvor de er gode til å inkludere alle. 

Vi har samtaler med hver spiller halvårlig, for å kartlegge hvordan de opplever håndballen, hva de 
synes er gøy, hva de vil jobbe mer med etc.. Medvirkning er viktig for jentene som nå har blitt 
ungdommer, og vårt mål er å få med flest mulig, lengst mulig og best mulig – gjennom gøyest mulig! 

J-2005 er 13 spillere, 3 trenere og 1 foreldrekontakt (hovedtrener Hanna Ellingsen, Jane Ruby Krucov 
Jensen, Helene Fure og Elin Andersen). Endre Norli hjelper oss med jevne mellomrom med 
målvaktstreninger. Vi trener 3 ganger pr uke i Bugårdshallen og Store Berganhallen. Vi har fortsatt 
spillere fra j-2006 med oss på 2 av 3 økter pr uke. De ivrigste jentene fra oss trener med j-2004 
(rullering). Høst 2018 tok Runar j-2005 kontakt med oss og etter avklaring i styret hadde vi 4 
treninger sammen med dem. Vi hadde også trening med HG Gokstad. Konklusjonen for resten av 
sesongen ble samarbeid på trening med Runar og ny dialog med HG Gokstad ved inngangen til j-14 
(sommer 2019. Treningssamarbeidet gir oss bedre kvalitet på trening gjennom større treningsgruppe 
med spillere i alle ferdighets- og ambisjonsnivåer, samt inspirasjon og utvikling for trenerne. 

Vi har hatt 2 lag i a-serie i 2018 selv om vi er kun 13 jenter. Dette for å få mer kamptrening. Alle 
jentene settes opp med like mange kamper (såfremt de ikke selv melder avbud). Vi vi spiller for seier, 
men har tydelig fokus på arbeidsoppgaver i kampene. Å vinne med mange mål er ikke vårt fokus! Nå 
som vi driver med ungdomsidrett spiller ikke alle jentene like mye i hver kamp, men med varierende 
kvalitet på motstandere er det mulig å fordele spilletid jevnere på alle våre jenter over tid. 

Vi hadde en fin tur til Bohus-cup! Vi spilte oss til a-sluttspillet, og tapte kvartfinalen. I Fjordcup gikk vi 
ut i kvartfinalen etter sudden death mot Runar! Vi arrangerte selv overnatting og foreldrelunsj i 
forbindelse med Fjordcup. Vi startet 2018/2019-sesongen med å vinne Sparebank 1-cup (Flintcup), 
for andre året på rad. Da arrangerte vi også overnatting for jentene. I Region Sør-cup skal vi spille 
semifinale mot Kragerø 31/3-19. 

Vi har hatt foreldremøter vår og høst, med referat på lagets facebookgruppe. Vi ønsker kontinuerlig 
dialog med foreldrene og er særlig tilgjengelige for individuelle henvendelser etter trening når 
jentene dusjer. Vi har gjennomført klubbens dugnader, og dugnader til laget. Før sommer og jul har vi 
hatt hyggelige avslutninger hvor foreldrene har deltatt på trening. 

7.6.6 Jenter 2004 

1.januar til 30. juni: 15 spillere. 3 treninger pr uke.  

1.august til 31. desember; 1 lag, totalt 15-16spillere. 3 treninger a 1,5 time pr. uke. 1 lag i A 

serie. 

 

Nr. 11 i A serien. 

SPU treninger for noen av spillerne x 1/mnd 

Jevnlig sosiale events gjennom året. 

Treningskamper mot J 05 og J03. 
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7.6.7 Jenter HGG/STIF 2003 

Vi har fortsatt samarbeidet med HG Gokstad og er nå en treningsgruppe på 21 stk, og 

påmeldt 1 lag i A serie (pr. nå 7 plass) og 1 lag i B serie (pr nå 4 plass). Føler selv vi har tatt 

steg i riktig retning med tanke på å nærme oss de bedre lagene. Kun mistet en spiller, så 

fokuset har også vært å ha det gøy, og beholde så mange som mulig i håndballen. Rent 

håndballmessig, så er vi fysisk litt mindre enn svært mange av lagene vi møter, så fokus her 

er spillutvikling og håndballforståelse. Trener 1,5 timer 3 ganger i uken, og oppmøte er 

upåklagelig:). Utenom Bohus cup, så var vi med på juleturnering i Ski, og kom til A-slutt 

7.6.8 Gutter 2012 

Gutter 2012 Vi har jobbet med å rekrutere flest mulig i første halvår. Vi har nå blitt 10-12 stykker. Vi 

har deltatt i alle miniturneringer og har fokus på å ha det morre med ball. Bellen er med i alle øvelser.  

7.6.9 Gutter 2010/11 

Vi startet opp våren 2018 og har gått fra 8 spillere før sommeren til nå å være ca 20 stk på 
treningene. Det er gøy å se at så mange vil være med å spille håndball og vi har åpen trening for de 
som har lyst til å prøve seg. Gutter 2010/2011 har felles lag , vi har også med spillere fra 2009 - det 
fungerer veldig godt og gir et stabilt treningsklima. Vi trener en time en gang i uka og har stadig en ny 
spiller med på trening :-) Vi har deltatt med tre lag på alle aktivitetsturneringer i 2018, hittil innenfor 
“uøvet”. Turneringene er selvfølgelig høydepunktene og det er moro å se hvor mye håndball guttene 
har lært og hvor ivrige de blir når drakta kommer på.  

Gjengen fikk også være med som maskoter for SH før jul - det var stor stas for store og små! Fin 
anledning til å bli bedre kjent foreldrene imellom og bra sosialt for gutta. 

Trenere er Kjetil Stangeby, Pia Bjørntvedt Wøllo, Elisabeth Ness Stangeby og Marius Johansen.  

7.6.10 Gutter 2007/2008 
Gutter 2007/2008 har et felles lag for å sikre nok gutter på begge årskull. Vi trener 2  ganger i uken 
med 1,5 time pr. trening. Fokus på treningene er aktivitet med ball der spilleforståelse og tekniske 
ferdigheter er i fokus.  
Spillegruppen består av ca 13 spillere som har spilt i noen år samt 2 nye gutter. Det er stor 
idrettsglede og ivrige gutter som stiller på hver trening og en flott foreldregruppe som stiller opp slik 
at vi får gjennomført kampene på en god måte. 

I løpet av sesongen har vi hatt besøk av spillere fra Sandefjord Håndball som har motivert og trent 
guttene på en god måte.  

Sportslig holder gutta et høyt nivå med mange gode resultater.  I 2018 deltok G2007/2008 med 
strålende resultater på både i Fjordcup og Bohus Cup. Vi har 2 lag i aktivitetsserien G11 der begge lag 
har gode resultater og mye fint spill. 

Trenere er Ken Håkon Norberg, Andreas Haukom, Pål Cramer og Damien Egan.  

7.6.11 Gutter HGG/STIF 2004 

En treningsvillig og dyktig gjeng som har tatt store steg sportslige steg de siste årene. Trener 

3 ganger per uke og har gjort det bra i både serie og cuper. Gjengen fikk matchet seg og 

leverte gode resultater i både Fjordcup og Bohus Cup i løpet av året. Andre del av sesongen 

har startet bra. Bak laget står en ivrig foreldregruppe.  

Samarbeid med HG Gokstad er en vellykket satsning for våres del. 
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7.6.12 Gutter STIF/HGG 2002/03 
Vår 2018: 
Gjennom vårsesongen 2018 var vi 14 gutter. Vi spilte i A-serien for G14 og deltok på FjordCupen og i 
Beachserien. Det ble mange gode sportslige og sosiale opplevelser for gutta (og foreldrene). 
Trenerteamet i vårsesongen bestod av Pål Vidar Lundquist, Olaus A Vik og Simen H Pettersen. 
 
Høst 2018:  
Vi startet høsten 2018 med en felles tur til Dyreparken Håndballfestival for å bli bedre kjent med HG 
Gokstad-spillerne. Dette ble en vellykket tur og en fin måte å samle gutta til et lag.  
 
Vi fikk en bra G16-spillegruppe med 8 STIF-gutter og 10 HG-gutter. Vi stilte lag i A- og B-serien hvor 
90% av spillerne var 15 år. I løpet av høstsesongen slutter 4 spillere.  
Vi trente 3 ganger i uka. I tillegg deltok vi i Sør Norge-Cupen og var klare for semifinale ved slutten 
2018.  
Trenerstaben endret seg høsten 2018 Gunnar Pettersen er hovedtrener sammen med Stian Kruse 
Aas. 

8 Dommeraktiviteter 2018 

Etter at klubben i tidligere fikk en bot av Region Sør for å ikke stille nok dommere, har vi i år 

jobbet videre med å forsteke dommersatingen våres. Men vi vil til neste år ha en del påfyll, 

målet er å rekruttere minst 5 dommere som vil dømme aktivt. 

Undertegnede er også observatør, som også gir kvotepoeng. 

Dommerkontakt 

9 Økonomi 

STIF håndball verdier sier att inga barn/ungdommer skal ekskluderes på grunn av økonomi. 

Dugnader koplet til breddeidretten skal ikke heller være opplagte så att økonomiske hinder 

risikerer ekskludering. Salgsdugnader skal således utgår fra klubbens side. 

STIF Håndball har i 2018 holdt et nøkternt forbruk, noe som har ført til stabil likviditet 

gjennom året.  

Det er ikke bevilget styrehonorarer for 2018. 

9.1 Regnskap 2018 

Regnskapet for 2018 vedlegges årsrapporten. Her en kort oppsummering kring de største 

inntekts- og utgiftsposter og hvordan klubben jobber med disse for å få en balansert 

økonomi. Merparten av utgiftene kunne betales med inntekter fra annet enn 

treningsavgifter.  

Utgifter 

▪ Halleie: Klubben jobber for redusert eller ingen halleie for treninger i henhold med 

modellen som allerede finnes i mer enn halvparten av alla håndballkommuner i 

Norge. 

▪ Forbundsavgifter: Inkluderer avgifter for seriespill, turneringer, spillerutvikling, 

omramminger m.m. Klubben jobber aktivt og i dialog med forbundet/regionen for å 

minske avgifter og spesielt straffeavgifter. 
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▪ SH elitesatsing: Klubben elitesatsing på jenteside. Utgår 2021. Jentesatsingen i SH 

innebærer en økonomiske forpliktelser for klubben på 150 000 kr per år under åren 

2018 til 2020. 

▪ Dommere: Klubben jobber aktivt og i dialog med regionen for å minske 
reisegodtgjørelse i samband med kamper. Klubben selv satser på å få fram flere dommere for 

å motvirke brist på dommere.  

▪ Avbetaling gjeld: Gjeld fra tidligere satsinger i klubben. Beregnes vare betalt år 2020. 

Etter nedbetaling av gjelden med kr 50 000,- utgjør gjenstående lån NOK 210.628,-. 

▪ Trenerstøtte: Det er utbetalt trenerstøtte i 2018 til lagene i aldersgruppen 12 – 16 år. 

Inntekter 

▪ Treningsavgifter: En av de største og viktigste inntekter som dokk skal senkes når 

andre utgifter faller bort eller inntekter fra annen virksomhet som kiosksalg eller 

sponsing kan øke. For de yngste lag har treningsavgiften allerede reduserts med kr 

400,- til kr 700,- fra 1 januar 2019. 

▪ Kiosksalg & entre ved hjemmekamper: En viktig inntekt der det fins mulighet til økte 

inntekter da kioskvirksomhet i Bugårdshallen er nesten ikke eksisterende. Klubben er 

i dialog ed kommunen for å lege til rette for en fungerende kioskdrift også i 

Bugårdshallen.  

▪ Mini- og aktivitetsturneringer: Lørdags- og søndagstuneringer har blitt en viktig 

inntekt til klubben og klubben bør søke sa mange av disse arrangement som mulig. 

Trengs dokk en engasjert turneringsansvarlig. 

▪ FjordCup: Klubben største gemensame dugnad under sesongen. Inntekter av 

klubbens dugnad i Bugårdshallen har potensial til å kunne økes men trenger flere 

engasjerte foreldre med ideer. 

▪ Sponsorer: Sponsorinntekter er et viktig bidrag til økonomien for håndballen og 

heldigvis har vi sponsorer som vedvarer over flere år. I 2018 har det vært jobbet 

aktivt med å få inn flere mindre sponsorer og det har vi lykkes med. 

▪ Utdanningsmessen: Klubben har hatt mulighet å drive kiosk under messen og dette 

har vært mulig grunn dugnadsgjengen som består av helhjertede 

STIF-æresmedlemmer. Takk!  

9.2 Budsjett 2019 

Budsjettet for 2019 baseres på tanken om en balansert økonomi. Her en kort oppsummering 

kring de største endringer i henhold til budsjettet och utfall for 2018. 

▪ Sponsorinntekter skal øke! 

▪ Treningsavgiften bli noe lavere da avgiften har reduserts far mange av de yngste 

lagene. Samtidig har en bra rekruttering gjort at det finnes flere spillere i klubben. 

▪ En økt inntekt fra grasrotandelen forventes. 

▪ Virksomheten kring håndballskole og camp utvikles videre for å gi flere 

barn/ungdommer mulighet å være med. 

▪ Trenerlønner og halleie kommer øke grunn flere lag. 
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Budsjett 2019 

Driftsinntekter  

Treningsavgifter kr 320 000 

Sponsorinntekter kr 130 000 

Billettinntekter og kiosk (inkl. sesongkort) kr 310 000 

Dugnad, andre inntekter (Fjordcup, 13-årsdagen, m.m.) kr 180 000 

Tilskudd og støtte (kommunal støtte, momskompensasjon, grasrotandel) kr 100 000 

Egne stevner kr 75 000 

Salgsdugnad (lager rester) kr 4 200 

Sum driftsinntekter kr 1 119 200 
  

Driftskostnader  

Støtte ungdomslag (Bring, Lerøy, m.m.) kr -50 000 

Innkjøp kiosk kr -55 000 

Lønn instruktører kr -80 000 

Gaver/blomster kr -10 000 

Leie lokaler kr -200 000 

Materiell, utstyr, drakter kr -50 000 

Driftsmateriell kr -30 000 

Datakostnader kr -2 000 

Arbeidsklær/trenere kr -17 500 

Dommerkostnader kr -100 000 

Trykksaker (drakt) kr -10 000 

Møter, kurs, utbildning, trenerkurs kr -10 000 

SH jentesatsning kr -150 000 

Avbetaling gjeld kr -50 000 

Lønn kioskansvarlig, SoMe-ansvarlig kr -20 000 

Stevner/arr.kostnader, klubbsamarbeid kr -65 000 

Fellesturneringer kr -60 000 

Forbundskontingent kr -120 000 

Lisenser kr -13 000 

Bank og kortgebyr, Rentekostnader kr -5 500 

Sum driftskostnader kr -1 098 000 
  

Driftsresultat kr 21 200 
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STIF Håndball ønsker å takke alle sine Sponsorer 2018 

I 2018 har vi hatt følgende hovedsponsorer:    

 

 

 

 

 

samt følgende mindre sponsorer:  

▪ Kiwi mini 

▪ Sparebank1 

▪ Glassmester Kai Dysthe AS 

▪ Sergel 

▪ Telefast AS 

▪ GRANS 

▪ Handelsbanken 

▪ Diplom IS 

▪ Odd Gleditsch AS. 

▪ Ramirent 

▪ Holgers AS   
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