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Organisasjon – Sverresborg IF Håndball 

Styrets sammensetning 
Simen Husby, Leder  
Ingrid Ertshus Mathisen, Nestleder 
Åsmund Nyre, Styremedlem (økonomiansvarlig) 
May-Liz Flatholm, Styremedlem (arrangements- og rekrutteringsansvarlig) 
Bjørnulf Ellingsen, Styremedlem (organisasjonsansvarlig, hallansvarlig, dommeransvar) 
Aage Mattson, Styremedlem (dugnadsansvarlig) 
Angelica Vedø Aarhaug, Styremedlem (kommunikasjonsansvarlig, halltid) 
Richard Aase, Varamedlem 
 

Ressurspersoner som har bidratt til styres arbeid  
Lena Seternes, politiattester 

Sportslig utvalg  
Cathrine Schare, leder 

Valgkomité 
Bernt Asle Arntsen, G2009 (leder) 
Elin Ødegård, J2006 - medlem 
Line Brolin, J2007, medlem 
Vibeke Ryggvik, J2010, medlem  

Kontrollutvalg 
Vegard Olsen, leder 
Kjersti Krog 

Regnskapsfører 
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 
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Organisasjonskart 2022 – Sverresborg IF Håndball 
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Styrets arbeid 
Koronapandemien er endelig lagt bak oss og vi har igjen hatt et år med høy aktivitet og flere 
arrangement. Styret har gjennom året hatt betydelig fokus på å tilrettelegge for sportslig 
utvikling i både bredde og topp.  
 
Rekruttering av spillere og lag har hatt et stort fokus, og det er jobbet etter klubbens 
rekrutteringsplan.   
 
Det er i 2022 gjennomført oppfølgingsmøte med regionen for å vurdere klubbens arbeid og 
klargjøre viktige prioriteringer for videre utvikling.  
 
Det har gjennom pandemien vært et frafall av spillere, i tillegg manglende ressurspersoner 
til å bidra til klubbens utvikling og tilrettelegging for aktivitet. Vi har hull i årganger og 
mangler frivillige i flere sentrale verv i klubben. Særlig utfordrende har det vært å styrke 
Sportslig utvalg. Ved inngangen til 2023 har vi et vesentlig gap mot målene i Sportslig plan 
når det gjelder antall lag pr årgang, og på guttesiden er det spesielt krevende situasjon. 
Rundt årsskifte måtte vi også trekke herrelaget bl.a. pga manglende spillere. 
 
Det foreligger gode rollebeskrivelser og årshjul for alle roller i styret og Sportslig utvalg, og 
disse er oppdatert i løpet av året. Forholdene ligger godt til rette for å rekruttere flere 
ressurspersoner til klubben. 
 
Styret uttrykker stor takk til alle lag og foreldre som er med og bidrar i arbeidet med å holde 
aktiviteten i gang i klubben. Sverresborg IF Håndball er en klubbstyrt klubb, drevet av 
frivillige. Dette setter krav til bidrag fra foreldre tilknyttet lagene.  
 

Styremøter 
Det er avholdt 6 styremøter i 2022, og et ekstraordinært årsmøte ifm oppløsningen av 
hovedlaget Sverresborg Idrettsforening. 
 
Styret har fulgt opp klubbens forpliktelser for rapportering herunder det offentlige, Norges 
Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og Lotteritilsynet. 
 

Representasjon på vegne av Sverresborg IF Håndball: 
Medlemmer fra styret har representert klubben på: 

• Sonemøter i regi av Region Nord 

• Håndballforum 
 
Ingrid Ersthus Mathisen har vært representert i Sverresborg Idrettsforenings hovedstyret 
hvor vervet som hovedstyreleder går på omgang mellom særidrettene (Håndball, Fotball og 
Basket).  
 

Økonomi 
Økonomien er tilfredsstillende, og likviditeten er god pr 31.12.2022.  
 
Klubben har fått ny økonomiansvarlig og ny kontaktperson hos regnskapsfører i løpet av 
våren 2022, men til tross for dette har økonomistyringen vært tilfredsstillende. 
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Det er ikke gjort vesentlige endringer i økonomirutinene da de endringene som ble 
gjennomført i 2020 fungerer som forutsatt og er opprettholdt.  
 
Styret bemerker at lagene selv styrer sin egen økonomi i forhold til egne budsjett. De skaffer 
i stor grad egne inntekter og hvert enkelt lags aktiviteter reguleres ut fra deres evne og 
mulighet til å skaffe sponsor- og dugnadsinntekter utover felles dugnader i klubbens regi. Vi 
har likevel et ønske til lagene og spillerne og det er at man blir flinkere til å betale inn 
aktivitetsavgiften da denne har stor betydning for hvert enkelt lags økonomi og likviditet.  
 
Sverresborg IF Håndball benytter ekstern regnskapsfører, SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN, som har ansvaret for regnskapsføring for styret. Lagene fører sitt eget lagsregnskap, 
som følges opp av styret og regnskapsfører. Vi har løpende kontakt med vår eksterne 
regnskapsfører. 
 
Økonomiansvarlig tar gjerne imot forslag til forbedring av gjeldende rutiner fra lagene, 
målsettingen er fremdeles at systemet skal være så enkelt som mulig, lett å kontrollere og 
transparent.  
 
Det henvises til vedlagte årsregnskap for Sverresborg IF Håndball.  

Aktivitet i 2022 
 

Lag og spillere i Sverresborg Håndball 
 
Antall aktive spillere pr 31.12.2022 (fjorårets tall i parentes): 

*Klubbadmin 
 

Styret henviser til lagenes egne årsrapporter for mer informasjon. 

 

Arrangementer 2022 
I 2022 har vi igjen fått gjennomført noen av de tradisjonelle arrangementene for klubben.  

 
Sverresborg minihåndballcup 

6. mars arrangerte foreldregruppen til J2013, J2014 og G2014 minicup for spillere født 2013-
2015. 65 lag var påmeldt, og totalt 99 kamper ble gjennomført. Stor aktivitet i hallen og 
fristelser i kiosken i aulaen. Mens de yngste fikk spille håndball, fikk spillere fra J2006 og 
2005 og to gutter fra 2009 erfaring som barnekampledere. Alle deltakerne fikk medalje.  

 
For rekruttering til håndballen generelt og egen klubb spesielt, er denne cupen viktig. Noen 
har sine første kamper denne dagen, noen har trent gjennom høsten og deltatt i miniserie, 
mens andre har spilt en sesong. Det er gjerne stor variasjon i trygghet, ambisjoner og 
prestasjoner. De fleste kommer med søsken, foreldre–og mange med besteforeldre. Totalt 
kan ca 2000 mennesker være innom i løpet av dagen og det gir gode muligheter for 

 6-12 år *) 13-19 år *) 20-25 år *) 26 år og eldre *) Totalt 

Jenter 112 (116) 40 (36) 25 (26) 0 (0) 177 (178) 
Gutter 40 (49) 18 (18)            0 (32) 0 (0) 58 (99) 

Totalt 152 (165) 58 (54) 25 (58) 0 (0) 235 (278) 
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betydelig omsetning i kiosken og en god start på lagskassen for de arrangerende lagene. Det 
er vedtatt at overskuddet fra cupen, i sin helhet, skal tilfalle lagene som står som arrangører. 
Styret støttet cupen med 10. 000,-. De største utgiftene er til medaljer og barnekampledere 
(fortrinnsvis 13-15 åringer). Cupen fikk ved første gjennomføring i 2016, laget en egen 
hjemmeside: http://sverresborgcup.no/, det er også tilgjengelige excel-mal for kampoppsett 
på Dropbox. Med avlysningen av cupen for 2021 og overgangen til kortbanehåndball for 
klassene 9 og 10 år, mistet man kontinuiteten og erfaringsdelingen også for dette 
arrangementet. Nå er vi heldigvis i gang igjen.  Det har stor samlende effekt på 
foreldregruppen å stå som arrangør, men det kan også være utfordrende å engasjere en 
foreldregruppe i relativt nyoppstartede lag. 

 
11. februar 2023 gjennomførte G/J 2014 og G/J2015 tilsvarende arrangement. 
 

Fart & Glød 
Fart & glød er en helg høst og en helg vår med ekstra liv og leven og Sverresborg stemning i 
Åsveihallen fra morgen til kveld. Vi melder inn ønske til kretsen om å få samlet flest mulige 
SIF-lag til hjemmekamper i hallen, sånn at flest mulig får være med. I tillegg har vi litt 
morgentid for mini-kamper som er utenfor serien. Det er speaker, musikk, innløp, og 
oppmerksomhet (spons/gave) til spillerne og dommerne. Spillerne får tildelt garderobe, og 
dommerne får eget dommerbord med frukt og drikke.  

 
19.-20. mars 2022 var det for første gang jentene og foreldregruppen på J2010 som sto som 
arrangør. 2021 ble ikke som tenkt, så nå var det tid for en skikkelig Fart & glød helg igjen. 
Kontinuiteten fra tidligere erfaringer med J2006 som arrangør ble videreført gjennom et 
felles foreldrepar. I sin tid var det foreldregruppe til G2002 som startet opp og utviklet disse 
helgene. Etter det er det bare J2006 som har hatt arrangementsansvar, før nå J2010. 
Fremover tenker vi å få litt mer organisert omløp på arrangementsansvaret.  11-12 åringer 
er takknemlige medarrangører. De deltok med oppsøkende kiosk og loddsalg, 
premieutdeling, maskotter for senior mm. I tillegg til at de spilte egne kamper.  

 
12. og 13. november var det nytt arrangement, og arrangørene kunne “flyte på litt rutine”. 
For våren 2023 kobler vi på J2012 og overlapper sånn at J2012 får trygghet til å kunne ta 
arrangementet videre alene fra høsten. Vi ser det lurt å involvere spillerne i dette 
dugnadsarbeidet før de blir for mye ungdommer.   

 
Felles reisecup 
Etter to år uten reisecup, gikk turen i 22.-24. april tilbake til OKEA-cup i Kristiansund. Vi 
reiste med 7 lag fordelt på 5 aldersgrupper og totalt 62 spillere (J2007, 2009, J2010, G2008 
og G2009. J2006 som var ikke var nok spillere til å stille eget lag, lånte ut noen spillere og 
deltok med Utleira). To busser med unge, spente spillere fikk endelig dra på reisecup. 
Spillerne bodde på samme skole, spilte kamper og heiet på hverandre. Både spillere og 
støttepersonell ble bedre kjent på tvers av lag.  Klubben dekker påmelding og buss til 
reisecup, mens hvert lag betaler A-kort.  
 

Orkangersamling 
Den første helgen etter skolestart har det i en årrekke vært treningssamling på Orkanger. 
Trening og mat i Orkangerhallen og overnatting på en av skolene. Viktig treffsted for spillere, 
trenere og lagledere. Og viktig dugnadshelg for foreldre som har bidratt for å få maskineriet 
til å gå rundt natt og dag. Etter to år avlyst Orkangersamling, var turen kommet til at J/G09 
og J2010 skulle hatt teknisk arrangøransvar i 2022. Men før vi hadde kommet så langt, viste 
det seg at bookingen av hall var kommet bort som følge av ny ansatt og nytt bookingsystem i 

http://sverresborgcup.no/
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hallen. Dermed fikk vi foreslått en annen helg. Denne kolliderte med så mange andre 
arrangement, at det ikke var spillere nok til å gjennomføre.  Nå har vi hatt tre år uten 
treningshelg på Orkanger første helgen etter skolestart. Dette pleier være en flott kick start 
på treningen for høstsesongen. Vi har snart ikke spillere igjen i klubben med minner fra disse 
samlingene. Samtidig har vi blitt veldig tappet for spillere som er aktuell for deltakelse.  
For høsten 2023 er det bestilt både hall og skole til overnatting helgen 25.-27. august. Det er 
viktig med tidlig påkobling av SU for å sette de sportslige rammene for arrangementet. Det 
foreligger mange gode ideer for videreutvikling av denne helgen. Men med så lite 
kontinuitet som det har vært over lang tid nå, må vi også gi rom for å tenke litt nytt. Fra vi 
var der sist, skal lokalitetene ha endret seg, noe som gir litt andre rammer for aktiviteten 
utenfor selve hallen.  Denne helgen må brukes godt til å bygge klubb både på banen og 
utenfor banen.  
 
Håndballskole i høstferien 
På styrets initiativ og med damelaget som teknisk arrangør var det igjen, etter at vi ikke fikk 
låne hallen i 2021, klart for Rema 1000 håndballskole i Åsveihallen. Det er Norges 
håndballforbund som samarbeider med Rema 1000 om dette håndballskole konseptet. Det 
må søkes innen frist, lag som blir tildelt arrangementet må forholde seg til en makspris og et 
maks antall deltakere pr hall ut fra antall dager de ønsker å benytte. Til gjengjeld får 
deltakerne t-skjorte, flaske og håndball og håndballforbundet har ansvar for 
påmeldingslenker. I underkant av 50 spillere i barneskolealder deltok. Flott arrangement av 
damelaget. Viktig dugnad for klubbens unge spillere, og andre unge deltakere. Damelaget 
disponerte midlene fra påmeldingsgebyr til innkjøp av mat. Overskudd gikk til lagskassen.  

 
Det er  viktig å tidlig gjøre avtale med Åsveien skole da de ellers benytter hallen til sitt SFO-
tilbud i feriene. Håndballskolen har de siste årene vært en viktig brikke i både rekruttering til 
håndball og fellesskapsfølelsen i klubben med aktivitet på tvers av årsklasser. 
 
Åpen dag 
I mangelen av andre arenaer for rekruttering til SIF håndball ble det også i 2021 besluttet å 
arrangere en åpen dag i Åsveihallen for barn født i 2014 og 2015. Dette ble ikke gjennomført 
høsten 2022, da vi dette året fikk arrangere håndballskole i høstferien. Dette involverte mye 
de samme ressursene som ellers ville vært aktuell for en åpen dag. Vi merker at vi er færre å 
spille på for tiden, så dette ble dessverre bortprioritert.  For seinere år, kan det være aktuelt 
å søke om inkluderingsmidler fra NIF for å arrangere gratis tilbud for de yngste i forbindelse 
med oppstart.  

 
Aldersbestemte arrangementer 
De enkelte årsklassene har gjennom sesongen stått som arrangører av ulike 
kvalifiseringsrunder. Mer informasjon om dette er å finne i de enkelte lags årsrapporter. 
 

Dugnader 
Klubben har i 2022 gjennomført følgende fellesdugnader: 

• Vertskap/Tilsyn i Åsveihallen (vakthold og administrasjon) 

• Salg av dopapir 2 ganger 
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Sportslig aktivitet 
Sportslig utvalg (SU) har ansvaret for sportslig aktivitet og sportslig utvikling i Sverresborg IF 
Håndball, både bredde og senior. SU har i perioden bestått av Cathrine Schare (leder). Som 
følge av at styret ikke lyktes med å rekruttere flere medlemmer til SU, har det ikke vært 
møtevirksomhet i SU, det har vært avholdt et stort antall møter med representanter for 
ulike lag.  

 
I år har nærmest all oppmerksomhet fra SU vært rettet mot herrelaget og juniorguttene. 
Klubben fikk ved slutten av sesongen 21/22 og i oppstart av sesongen 22/23 store 
utfordringer rundt å stille lag med tilstrekkelig antall spillere. På forsommeren 2022 
besluttet klubben i samråd med juniorspillerne og noen gjenværende seniorspillere at vi 
skulle forsøke å forsvare 2. divisjonsplassen. For juniorgruppa (G20) ble det inngått et 
samarbeid med Tiller IL, men samarbeidet med Tiller IL har vært utfordrende gjennom hele 
sesongen. 

 
Beklageligvis greide ikke klubben å stå med 2. divisjon herre gjennom sesongen og måtte 
trekke laget i desember. Dette medfører at klubben ikke lenger har tilbud i herreklassen. 
Dette er trist og svært beklagelig, og det vil trolig ta mange år før klubben igjen kan ha et 
seniortilbud på herresiden. 
  
SU ser med bekymring på frafall av spillere i ungdomslagene, og dette frafallet har vært stort 
de siste årene gjennom Covid, særlig på guttesiden. Det jobbes med å styrke samarbeidet 
mellom ulike lag innad i klubben, da flere årganger ikke har stor nok tropp alene.  
 
For sesongen 2023/24 trenger SU nye medlemmer for å ivareta oppgavene om klubbens 
videre sportslige utvikling. Det er svært ønskelig å rekruttere nye medlemmer som er knyttet 
til yngre lag hhv på gutte- og jentesiden, slik at arbeidet i SU kan ligge tett opp til lagene og 
en har god oversikt over aktiviteten.  

 
Sportslig utvalgs viktigste arbeidsområder er listet under og styret ønsker på at disse 
områdene blir jobbet godt med i sesongen 23/24:   

• Rekruttere trenere. Signere kontrakter i samarbeid med styrets leder 
• Inngå samarbeidsavtaler med andre klubber 
• Håndtere og godkjenne spilleroverganger 
• Skape lagleder- og trenerforum 
• Bidra til aktiviteter og kunnskapsdeling om forebyggende trening 
• Bidra i hallfordeling 
• Drive dommerrekruttering og -oppfølging 
• Koordinere aktiviteten rundt lagene, særlig ungdomslagene 
• Være støttespiller inn i ulike lag; deltakelse på foreldremøter, innlegg på 

Orkangersamling vedr. klubbfølelse, holdninger og verdier. 
• Følge opp sportsplanen for klubben 
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Flest mulig – lengst mulig – best mulig 
 
 
 

--- • --- 
 
 

Styret vil takke sportslig utvalg, trenere, lagledere, spillere og foreldre som har bidratt til 
sportslig glede og utvikling i god tråd med Sverresborg Håndballs visjoner og verdier. 
 
 

--- • --- 
 


