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4. ÅRSBERETNING FOR HÅNDBALLGRUPPA 2021
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder/Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Vara:

Anne Cecilie Kristensen
Linda Masters
Christina Nordkvelde
Christian Olsen
Janne Rosenkilde Dahl
Trond Atle Haglind
Ole Petter Engebregtsen
ADMINISTRASJON:

Fra 16. Mars 2021 til 15. Mars 2022 har håndballgruppa hatt 8 styremøter. I tillegg har vi hatt
arbeidsmøter før lotterier, julemarked og andre store arrangement I hallen. Ellers hatt
løpende dialog via mail og telefon.
ØKONOMI:
Håndballgruppa har en god økonomi, noe fremlagt regnskap dokumenterer.
(se eget punkt regnskap)
Håndballgruppas inntekter består hovedsaklig av inntekter fra:
- Julemarked
- Egne arrangement som cuper og kamper
- Dugnad, som lotteri og kortsalg.
- Kompensasjonsordning for Næringsliv og Kultur som følge av Covid 19 pandemien.
- Sponsor inntekter
- Treningsavgifter.

REGNSKAP:
Håndballgruppa leverer et regnskap som viser et overskudd på kr 171.798,-.
Per 31.12 hadde Håndballgruppa kr 444.212,- innestående på konti. I tillegg har lagene egne
lagkasser som ikke er medtatt i denne summen. Det er varierende hva lagene har på konto,
håndballgruppa har også bidratt med innskudd på det enkelte lags konto.
Håndballgruppa har søkt ulike støtteordninger og fått innvilget mange søknader. Linda
Masters, kasserer, har hatt hovedansvaret for disse søknadene.
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Grunnet høy aktivitet i håndballgruppa før Covid-19 ble et faktum i Norge, har Håndball
gruppa fått kompensert dette i henhold til regelverk.
Post 5050 Lønn ansatte har økt fra forrige Regnskap. Styret har fastsatt faste summer som
trenerkompensasjon som er lik for alle. Hovedsaksaklig innebærer dette at trenere får
utbetalt en sum for å kompensere utgifter til kjøring osv. basert på antall spillere på laget.
I tillegg har vi utbetalt en liten sum til yngre hjelpere som har vært til god støtte for lagene.
Post 6580 er drakter og utstyr til våre spillere. Denne posten er høy fordi vi valgte å sponse
våre spillere med ny dress da Hovedforeningen vedtok at Klubben skulle endre leverenadør.
Vi innhentet sponsorer til å dekke utgiften. Disse sponsorene er på ryggtavlen på dressene.

I Draktskifte ble en merkost for håndballgruppa på ca. kr 70.000,Spørsmål besvares gjerne på årsmøtet.

REPRESENTASJON:
Anne Cecilie Kristensen har representert styret i håndballgruppa på hovedstyremøtene, og
deltatt på til sammen 10 Hovedstyremøter. Christian Olsen har representert håndballgruppa
på møter i regi NHF. Christian Olsen er håndballgruppas dommerkontakt og deltar i møter
med regionen vedrørende dommere og dommeroppfølging. Christian Olsen er godkjent som
dommerutvikler for barnehåndball og er den som følger opp unge dommere som dømmer i
vår hall.
Christian Olsen følger også opp «flere lengre» på vegne av håndballgruppa.
Anne Cecilie Kristensen er håndballgruppas representant i Klubbutviklings prosessen i
Hovedforeningen og har her deltatt i 6 møter, herunder bidratt i denne prosessen.
Vi har hatt møter med LHK og Runar vedrørende samarbeid. Vi har inngått en uformell
samarbeidsavtale med Runar, som vi er godt fornøyd med.
Masters, Nordkvelle og Rosenkilde har deltatt på arrangørkurs i Regi av Håndballforbundet.
Masters har i tillegg tatt Spiseforstyrrelse sunn Idrett, Barneidrettens verdigrunnlag, alders
relatert trening og Innføring i styrearbeid.

Anne Cecilie Kristensen har hatt møter med vår Hovedsponsor Meny Øya v/ Øivind Polsrød,
som er en viktig støttespiller for håndballgruppa.
Anne Cecilie Kristensen har også deltatt i møte med drakt og utstyr leverandør Macron.
Fram Larvik håndball har 1 aktive dommer Karl Magnus Slåtta. Våre gutter 14 spillere har
påbegynt dommerkurs, slik at antallet aktive dommere kan endre seg til neste år.
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ARRANGEMENTER:
Håndballgruppa har arrangert flere barneidrettsarrangement og enkelt kamper så lenge det
har vært tillatt å avholde slike. Ved våre store arrangementer har vi vært rundens arrangør.

HÅNDBALLSKOLEN – SESONGEN 2021/2022
På Håndballskolen har vi 22 aktive deltagere og ca. 16 som deltar på de fleste gangene. Dette
innebærer at vi kan stille lag i jenter 6 år og gutter 7 år.
Treningene er på onsdager fra kl 17.00 til kl 18.00. Christian Olsen er hovedtrener på
håndballskolen og Anne Cecilie Kristensen og Camilla Randsted er hjelpetrener.
På håndballskolen fokuseres det på samspill, lek og det å skape en gruppe som kan følge
hverandre fremover.
Vi ønsker å gi barna mestringsfølelse og gi barna en god grunnleggende trening når det
gjelder kast, mottak og forstå spillet. Fokus på lek og grunnleggende ferdigheter.
Både gutter 7 og jenter 6 har deltatt på barnearrangement i regi av håndballforbundet.
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JENTER/GUTTER 9 ÅR – SESONGEN 2021/2022

Gutter 9 år er en gruppe på 15 spillere hvor 5 av spillerne er 8 år. De deltar med to lag i
barneturneringene og trener hver torsdag kl. 17.00 -18.30.
De deler da hall med Jenter 9 år.
Trener opplyser at det er en treningsvillig og livlig gjeng som liker å spille kamper.
Trener på laget er Mariann Karlsen og hjelpetrener er Vilde Johanna Sørlie Gulliksen.

Jenter 9 år har 9 aktive spillere hvor 5 av jentene er 8 år f. 2013 og 4 stykker er født 2012. De
trener på torsdager fra kl 17.00 til 18.30 og deler hall med gutter 9 år.
De stiller et lag i klassen jenter 9 år, født 2012.
Jentene er en blid gjeng og stiller på kamper og treninger med godt humør.
Trener på laget er: Jeanett Lea
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JENTER 10 ÅR – SESONGEN 2021/2022

Jenter 10 år har i dag 24 spillere og stiller 4 lag i barneaktivitetsturneringene. Til neste sesong
skal jentene spille kamper på hel bane med registering av mål. Dette gleder jentene seg til.
De er en sosial og fin gjeng som presterer godt på håndballbanen og liker å være sosiale
sammen utenom kamper og treninger.
Jenter 10 trener mandager kl. 17.30 til 19.00 og torsdager fra kl. 18.30 til 19.30.
Hovedtrener på laget er Linda Masters; hennes medtrenere er Steinar Mcshane Eriksen og
Janne Rosenkilde Dahl.

TIRSDAG • 15. M A R S • 2022

ÅRSMØTE • HÅNDBALLGRUPPA • 2021

JENTER 11 ÅR – SESONGEN 2021/2022
Jentene er 12 stykker som er født 2010 og stiller 1 lag i serien.

Jentene har hatt en fin utvikling i år og tatt mange steg, både i forhold til å bli tøffere og
ferdighetsmessig. De er flinke å møte på trening. Laget gleder seg til neste sesong.
Mandag kl 15.30- 17.00
Onsdag kl 18.00- 19.00
Hovedtrener Christian Olsen
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JENTER/GUTTER 12 ÅR – SESONGEN 2021/2022
Gutter 12 år har blitt en stor gjeng på 23 stykker. De stiller tre lag i serien, et lag i A serie og 2
lag i B- serie.
De trener mandag og onsdag 19.00 til 20.30. I tillegg har er de hallen på Fredager fra kl 16.30 18.30.
Guttene viser mye glede for håndballen og spiller så mange kamper som de får muligheten til.
De ønsker flere kamper enn det som tilbys.
Hovedtrener på laget er Linda Masters og medtrener er Trond Atle Haglind.
Anne Cecilie Kristensen er oppmann.

Jenter 12 år er 25 stykker. Laget har over år hatt mange spillere og de stiller i dag tre lag i
serien. Et lag i A- serie, et lag i B- serie og et lag i C- serie.
Jentene er en flott gjeng som bidrar mye klubben også utenom kamper og treninger.
De trener mandag kl 16.00- 17.30, Tirsdag kl 18.00 til 19.30 og torsdag kl 19.00- 20.30.
Hovedtrener: Christina Nordkvelle og medtrenere er Mariann Karlsen og Gro Mee Teigen.
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GUTTER 14 ÅR – SESONGEN 2021/2022
I dag består samarbeidslaget Tjølling/Fram av ca. 14 spillere, og stiller et lag i A serien i Gutter
14 år. De trener tre dager i uken, to dager i Framhallen og en dag i Tjøllinghallen.
Guttene har deltatt i A-serien og skal i april delta på PW CUP.
Trener er Ingolf Kampesveen og Sivert Nenseth.
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I denne årsberetningen har vi funnet frem noen gamle bilder av guttene som spiller på Gutter
14. De har hatt mange timer i Framhallen og leverer i dag sammen med Tjølling guttene gode
prestasjoner i sin serie.
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JENTER JUNIOR (18ÅR) – SESONGEN 2021/2022
Fram jenter junior strevde med å stille lag på kamper da mange jenter hadde forpliktelser
overfor jobb og skole. Laget ble derfor avviklet desember 2021, og de jentene som ønsket å
spille håndball har skiftet klubb.
Trenere og lagleder var: Jacob Sandberg Andreassen og Hege Larsen
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5. OG 6. REGNSKAP 2021 OG BUDSJETT 2022

Kontonr Kontonavn

3020
3057
3210
3211
3250
3400
3402
3446
3930
3940
3950
3960
3973
3990
4300
4350
4390
4541

5000
5005
5020
5400
5401
5990
6420
6540
6545
6550
6560
6580
6780
6860
7100
7140
7320
7400
7410

Regnskap 2021

Sponsorinntekt, avgiftspliktig
Periodisert inntekt
Kiosksalg, unntatt mva
Billettinntekter, unntatt mva
Inntekter fra egne arrangement
Offentlige tilskudd
Div. tilskudd, gaver og bidrag
Mva kompensasjon
Treningsavgifter
Egenandeler
Turneringsinntekter
Lotterier, bingo etc
Dugnad
Andre inntekter
Sum inntekter
Innkjøp av varer for videresalg
Varekostnad kiosk
Beholdningsendring
Leie anlegg / adm kostnadsfordeling
Sum vare/materialkostnad
Dekningsbidrag
Lønn
Lønn u. aga
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Annen personalkostnad
Sum personalkostnader
Leie datasystemer
Inventar
Datautstyr
Kostnader egne arr.
Rekvisita
Idrettsutstyr
Dommerhonorar
Møte, kurs, oppdatering o.l
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Reklamekostnad
Kontingent, fradragsberettiget
Påmelding serier, turnering etc,

-132 500
-25 000
-111 165
-49 518
-30 250
-117 120
-23 000
-27 412
-68 600
-32 217
0
-76 745
-247 087
-9 952
-950 566
89 786
62 481
654
115 000
267 920
-682 646
0
58 000
0
4 019
0
0
62 019
1 869
14 118
12 673
22 276
1 699
241 436
19 125
3 150
16 763
1 867
4 876
3 500
78 808
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Budsjett 2021

-25 000
0
-115 000
-80 000
-35 000
0
-25 000
-25 000
-50 000
0
-10 000
-10 000
-50 000
0
-425 000
0
40 000
0
120 000
160 000
-265 000
30 000
0
3 630
4 230
596
5 000
43 456
0
0
0
5 000
0
20 000
25 000
5 000
10 000
30 000
5 000
4 200
80 000

Budsjett 2022

-50 000
-120 000
-80 000
-35 000
-25 000
-25 000
-70 000
-10 000
-40 000
-50 000
-505 000
50 000
120 000
170 000
-335 000
80 000

80 000
2 000
10 000
5 000
10 000
2 000
25 000
35 000
5 000
10 000
250 000
10 000
4 200
85 000
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7415 Overganger spillere og lisenser
7420 Gaver, premier, medaljer
7770 Bank og kortgebyr
Annen kostnad,
7790 fradragsberettiget\r\n
7830 Konstanterte tap på fordringer
Sum driftskostnader
Driftresultat

1 555
12 653
12 229

5 000
5 000
10 000

10 000
10 000

212
20
448 830
-171 798

0
0
204 200
-17 344

473 200
218 200

ANMERKNING REGNSKAP:

Se notater til Regnskapet.

7. INNKOMNE FORSLAG
Årsmøtet vurderer satsene for treningsavgift for sesongen 2022-23.
Treningsavgift 21-22
Lag:

Styrets Forslag til
Treningsavgift 22-23

Håndballskole 1 året Gratis
Håndballskole 2. året Gratis

Gratis
Kr 300,-

J/G 8 år

350

650

J/G 9 år

350

650

J/G 10 år

350

650

J/G 11 år

750

1050

J/G12 år

950

1250

J/G13 år

1150

1450

J/G 18 år

1800

2300

Håndballstyret har vurdert at satsene må økes. Fram håndball har lavere satser enn de fleste
andre klubber. Utgifter har økt og håndball gruppa har ikke økt satsene i kraft med den
prisstigning som har vært i samfunnet.
Det foreslåtte innebærer en økning på alle våre spillere på kr 300,- per år hvilken igjen vil
utgjøre ca kr 30.000,- til håndballgruppa per år. Dette er penger som utelukkende kommer
spillere tilgode i kraft av trenere, utstyr og annet. Det påstås at spillere hos oss får mye for sin
treningsavgift. I dag er vi helt avhengig av dugnads og arrangements inntekter som
innebærer mye frivillighet, hvilket vil være for sårbart grunnlag i fremtiden.
Håndball fakturerer sine treningsavgifter i september/oktober
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Hovedforeningen sender ut sine medlemskontingenter i januar.
•

Hovedforeningskontingent kr 450,-

8.VALG
Alle styremedlemmer sitter for to år av gangen.
Styreleder ble valgt for et år, og stiller til gjenvalg for et nytt år.
Det har ikke lykkes for valgkomiteen å finne vara medlemmer, men det vurderes at styre kan
vedtas slik det fremstår i dag uten varamedlemmer.

9.OPPSUMMERING AV ÅRET
Idrettsnorge har vært gjennom et tungt år med restriksjoner som har gjort det vanskelig å gi barn og
unge det tilbudet man planlegger og hadde gledet oss til.
I Fram Larvik håndball har vi likevel etter beste evne forsøkt å gjennomføre treninger og kamper, da vi
vet at idrett og aktivitet betyr mye for barna våre.
Sammen med våre unge håndballspillere ser vi på året med stolthet. Vi har økt medlemsmassen med 35
%, alle lag har fått tilfang av nye spillere og håndballskolen har fått mange deltakere.
I Framhåndball har vi en sosial profil hvor idrettsglede, fysisk aktivitet, og samhold er viktig. At vi liker
sosiale aktiviteter hindrer ikke gode sportslige prestasjoner.
Det er uten tvil iveren og gleden til barna som får oss i styret til å «holde dampen oppe» Takk til alle
støtte fra styreleder Katrine Nordahl Møller i hovedforeningen og daglig leder Rune Holst Bloch.
Samfunnet er åpnet opp, til håndballgruppas store glede. Som en markering av at vi er i gang igjen
samlet vi håndball gruppa og så kvinnelandslaget møte Montenegro i Arena i Larvik.
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