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Årsmelding Florø SK Handball 2019 for perioden 01.01.2019 til 31.13.2019. 

1. Styrets sammensetning  

a. Leder:     Morten Mortensen (på valg) 

b. Nestleder:    Jorunn Laila Farsund (på valg) 

c. Styremedlem/Leder SU:  Olav Hatlem ark (på valg) 

d. Kasserer:    Inger Alsaker (på valg) 

e. Øk/medlem:    Vivien Eriksen (på valg) 

f. Styremedlem/Sekretær:  Anne Grethe Sagen (på valg) 

g. Styremedlem:   Oddlaug Nordal Fredheim (ikke på valg 

h. Styremedlem:   Martin Ramsdal (fratrådte i nov). 

 

i. Møter  

Styret har gjennomført 10 møter med ca. 78 orientering og 24 beslutnings saker.  

 

j. Kort sammendrag av de viktigste sakene.  

i. Ivareta klubbens interesse mht salg av Florø Idrettssenter.  

ii. Reforhandling av avtale med Hákon Hermannsson Bridde mm. 

iii. Prosess mht anskaffelse av minibuss. 

iv. Implementering av Min Idrett og oppfølging av medlemsreg./treningsavgift.  

v. Oppfølging ifm Select og Intersport Florø sin konkurs 

vi. Vestkyst Cup 2019. 

vii. Implementering av IKT og «Strømming»  

viii. Fokus på å opprettholde og videreutvikle alle deler av klubben.  

 

2. Valgkomité:   

a. Leder:  Arlene Vågene 

b. Medlem:  Øyvind Østrem 

c. Klarte ikke å skaffe medlem nr 3 og varamedlem. 

 

d. Innstilling fra Valgkomiteen  

i. Styremedlem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

ii. Kommer på årsmøte 

 

3. Utvalg / Komiteer:   

a. Dommere  

i. Dommeransvarlig:  Tone Furnes 

ii. Dommerassisten: Martin Ramsdal 

iii. Dommerkoordinator: Asbjørn G K Håre  

 

b. Sportslig Utvalg  

i. Leder sportslig utvalg:   Olav Hatlemark  

ii. Hovedtrener Senior gruppen (17+) Hàkon Bridde  

iii. Ungdom Jenter (14-16 år) gruppen   Kari Aase  

iv. Ungdom Gutter (14-16 år) gruppen   Bjørn Wefring 

v. Ungdom Jenter (12-13 år) gruppen   Kjell Hovland  

vi. Ungdom Gutter (12-13 år) gruppen   Dag Frøyen  
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vii. Barnehåndball (6-11 år) gruppen   Lill Therese Strømmen Kristiansen 

viii. Barnehåndball (6-11 år) gruppen   Weronika Kinn Breidvig 

ix. Dommeransvarlig - gruppen  ToneFurnes/Ass Martin Ramsdal 

x. Dommerkoordinator       Asbjørn Håre 

 

c. Ny «Instruks for sportslig utvalg i Florø SK Handball.  27 sept 2019» 

Med utgangspunkt i 2019-03-10 Florø SK Handball Handlingsprogram 2019-2024 og 

2019-05-03 Utkast til sportsplan for Florø SK Handball beskriver denne: 

i. Medlemmer, Organisering, Mandat og Oppgaver 

 

ii. Møtefrekvens og kommunikasjon  

Styret har styremøte ca. hver 4 uke og det anbefales at SU legger seg på det 

samme slik at saker kan behandles i SU før det kommer til styret og vis a 

versa.  

1. Møtefrekvens i SU  

a. Hver fjerde uke eller ved behov  

2. Møtefrekvens i undergruppene   

a. Hver fjerde uke eller ved behov  

3. Kommunikasjon  

Sikring av en klar og tydelig kommunikasjon og informasjon er meget 

viktig og krevende. SU er navet i den sportslige kommunikasjonen i 

klubben. 

a. For å sikre at kommunikasjon går lett fra lag via gruppeleder 

til SU eller styret forutsetter en god klar og tydelig 

kommunikasjon. 

 

iii. Møter:   

1. SU har halde 8 møte og i tillegg kalla inn trenarforum til tre møte i 

2019/2020.  

2. SU har som hovudoppgåve å råde styret i sportslege saker  

 

d. Kurs og utdanning 

i. Leder Ruth-Sølvi Helland  

 

e. Inkluderingsgruppen  

i. Leder Ann-Kristin Førde  

 

f. Kiosk gruppen  

i. Anne Grete Sagen / Ann-Kristin Helle Brandsøy  

 

g. Arrangementskoordinering  

i. Oddlaug Nordal Fredheim  

 

h. Draktansvarlige  

i. Jorunn Farsund og Cecilia Molander  

 

i. Mediegruppa  

i. Leder Cecilia Molander  
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j. Marked og sponsor  

i. Morten Mortensen og Jorunn Farsund  

 

k. Politiattester  

i. Morten Mortensen og Jorunn Farsund  

 

4. Utmerkelser i 2019  

a. Florø SK Handball ble kåret til «Årets Breddeklubb 2018» på NHF Region Vest sin 

klubbkonferanse i Bergen våren 2019. Dette er en stor annerkjennelse på alt det 

gode arbeidet som er blitt gjort i klubben over mange år. 

 

b. Ingen spillere, dommere, trenere eller andre har mottatt utmerkelser i 2019.  

 

5. Medlemstall og registering  

a. Det er 570 aktive medlemmer (dommere, spillere, trenere og ledere).  

i. Dette er en økning fra 540 i 2018. 

ii. Det er 440 aktive spillere/dommere og resten er trenere/ledere i klubben. 

 

6. Anlegg og eiendom. 

a. Florø SK Handball gjennom Florø Sportsklubb er medeier av Florø Idrettssenter AS 

med 47,5 %. 

b. Selve Florø Idrettssenter ble i 2019 solgt til Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane Sogn 

og Fjordane Fylkeskommune og deler av gevinsten (13 mil) er planlagt gitt av FK 

Tempo, FTIF og Florø Sportsklubb til Flora Kommune ifm Storhall i Vest.  

c. Florø Idrettssenter AS fortsette som selskap.  

d. Florø SK Handball gjennom Florø Sportsklubb er medeier av «Klubbhuset» på stadion 

med 50%. 

e. Florø SK Handball eier nå 2 Beach Handball baner på Furheim v/Florø Idrettssenter.   

 

7. Årsmelding Sportsleg Utval (SU) sesongen 2018/19 

Sportsleg utval (SU) er styrets rådgjevar på den sportslege sida. SU er sett saman av sentrale 

trenarar og andre tillitsvalde. SU har halde 8 møte og i tillegg kalla inn trenarforum til tre 

møte i 2019/2020.  

 

a. Utfordring hallplass:  

Vi veks framleis. Presset på hallplass har derfor også denne sesongen vore kritisk 

grunna fleire aktive og konkurranse frå andre om plass i Florahallen. Vi løyste det 

med å lage tette grupper, særleg for dei yngste og heldt fram med å bruke tidlege 

treningstider  som ingen andre ville ha i Florahallen. I tillegg flytte vi ein vesentleg del 

av kampane til dei yngste, 9-14 år til Florahallen. Slik frigjorde vi plass til meir 

helgetrening i idrettssenteret. I tillegg fekk vi ein større bit av heimekampane til våre 

yngste lagt til Florø. Frå alder 12 år av har alle grupper hatt tilbod om tre halløkter, 

10 og 11-åringane to og, 6-9-åringane, ei timesøkt  i veka.  Nytt har også vore 

innføring av kortbanehandball for 9-åringane. Foreldretrenarar er framleis 

avgjerande for tilboda våre til barn og unge, supplert av unge trenarar frå 16 år -

dame og herrelaga våre (når vi ikkje har greidd å finne foreldre.) J 15 og G141 har i 
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hovudsak vorte trena av ungdom (Kristine Orheim og Amanda H Eriksen og Henning 

Mettenes) 

 

b. Sportsleg: 

i. Hovedtrener  

Hakon Hermannsson Bridde har vore hovudtrenar i heile perioden med 

ansvar for D1, D2, og herresatsinga vår. Han har også tatt ein del ansvar for 

G16, J15 og J 16. Hakon lykkast i å få damelaget opp i 3. div etter full pott 14 

sigrar av 14 mulege i 4. div i ses. 2018/2019.  

Per 08.03.20 slit Florø på nest-siste-plass på 3. div. tabellen i årets sesong. 

Men med fire kampar att har vi framleis sjansar til å berge plassen.  

Herrane derimot har gjort det betre. Per 8. mars låg laget på ein det som ser 

ut som ein solid 7. plass på tabellen. (mot førre sesongs 10. og sisteplass).  

Lerøy-laget vårt for jenter rauk ut i 1. runde.  

Vi måtte trekke gutelaget som var påmeldt grunna for liten spelarstall.   

Slik Bring og Lerøy har utvikla seg ser det ut til å vere nesten uråd å gå vidare 

åleine for klubbar som vår.   

 

ii. Flere damelag 

I sesongen 2019/2020 har vi første gong hatt heile tre damelag med i serien, 

eitt i 3. og to i 2. divisjon. Rekrutteringslaget Florø2 ser ut til å plassere seg 

midt på tabellen og Florø3 på ein 3 eller 4. plass. Med tre lag for å kunne gje 

alle eit tilbod, erfarte vi likevel ein større avgang av unge spelarar enn vi 

hadde venta oss. I begge dei siste to sesongane har vi og hatt to 18-årslag, 

ein i SF og ein i H. Denne gongen måtte vi trekke Florø frå Hordalandsserien. 

Det vart for komplisert å avvikle kampane i høve til alle damelaga våre.  

 

iii. Ny sportsplan for 2020-2025 

SU/Trenarforum har anbefalt ein ny Sportsplan for åra 2020-2025 med noko 

reduserte ambisjonar for 3. div. laga våre i høve til revisjonen i fjor.  

Punktet om at vi jobbar for opprykk til 2. div. i perioden er teke vekk.  

Ei god plassering i 3. div i åra framover er no målet for både herre og 

damesatsinga vår. I tillegg har SU og opna for eit partnarklubbsamarbeid 

med Førde på damesida.  

 

iv. Vi held stø kurs 

1. Vi held stø kurs som eitt dominerande lag i fylkets seriesystem. Vi 

avslutta 2018/2019 sesongen med Fylkesmeisterskap både i J 12 og 

J13 klassen og 2. plass i J 15 klassen og seriemeisterskap og 

regionsfinale for både J 14 og J 16. (med høvesvis 4. og 3 plass i 

regionsfinalen). I tillegg tok Florø18, 2. plassen i Hordalandsserien.  

 

2. Altså nesten full pott i SF, og nesten litt for suverene for eit lag som 

har utvikling og ikkje det å vinnekampar som hovudmål. På gutesida 

hadde vi litt tynne årgangar for G 13 og G 14. Men heldigvis er 

rekrutteringa for gutar breiare nedover, og i 2019/2020-sesongen 

har vi sett framgang også her.  
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3. På jentesida for ungdom ser det like bra ut denne sesongen som i 

førre. 

 

4. Ungdomslagene 

Tre veker før sesongslutt er ungdomslaga våre for jenter solid 

plasserte på toppen av tabellane opp til og med 15 år. Vi ligg såleis i 

posisjon til fylkesfinale/Fylkesmeisterskap for 12, 13 og 15 år for 

jenter, dvs. alle klassane som har fylkesfinale. I tillegg har Florø1 J14 

(2005-årgangen) allereie vunne SF-serien og kvalifisert seg til 

regionsfinalen.  

 

v. Spillere til andre klubber 

Nemnast må og at vi siste to sesongane har levert fleire spelarar til høgare 

divisjonar: sist Kim Nekkøy til Bjørnar 2.div. også det eit kvalitetsstempel for 

klubben vår, sjølv om vi aller helst hadde ønskt å halde dei i vårt eige miljø.  

 

vi. Bylag og regionale landslag 

1. Vi har likevel hatt færre innom bylaget og regionale landslag denne 

sesongen enn i 18/19- sesongen. Men Sander Vike, Elise Eldevik 

Andersen og Magnus Østvik kom gjennom nålauget til regionale 

landslag. Bremangaren Vike gjorde også bylaget. 

 

2. I 2018/2019 sesongen var Kim Nekkøy (03), Berenice Halvoresen 

(03), Elise Andersen (02), Amanda Holmen Eriksen (01) og Magnus 

Helland (01) alle innom ei eller fleire av desse samlingane. Vi har 

likevel framleis færre med på desse samlingane enn storleiken av 

gruppa vår og posisjonen vår i SF skulle borge for. 

 

vii. Utviklingstilbudene RUM og SUM 

Derimot har vi aldri før hatt så mange unge spelarar med på utviklingstilboda 

i Sum og RUM. Her har tilgangen vore meir open enn tidlegare år, slik at 

fleire enn før har fått prøvd seg.  

 

viii. Trenarsituasjonen:  

Trenarsituasjonen har aldri vore betre, særleg fordi svært mange (ti) av 

dame/16-åringane våre tek tak og fyller hol som trenarar/hjelpetrenarar for 

dei yngre laga våre.  

Og heldigvis har vi ein solid pool av tidlegare erfarne spelarar som no er 

vortne foreldre og trenarar.  

I alle grupper frå 12 år og opp har vi minst ein trenar per gruppe og miniane 

endå fleire. Dette er eit sentralt tiltak for å få feire til å bli lenger.  

 

ix. Kursing:  

1. Trenar utdanning  

På kurssida har har Ruth Sølvi gjennomført første del av eit 

barnetrenarkurs (modul 1-4) med kring 15 deltakarar.  

Over 25, 14-15 åringar var gjennom kurs for kampleiarar (15-

åringane våre).  
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God oppfølging av Martin Ramsdal, Tone Furnes og Asbjørn Håre 

gjorde at vi og kunne fylle hol med dommarmangel i andre klubbar i 

sone Sunnfjord.  

Derimot måtte vi to gonger avlyse kurs i 9-12 modulane trenar-1 

kursrekka - som vi vona skulle gje 10 nye instruktørar med fullført 

trenar 1-kursrekke. Her har vi ikkje tenkt å gje oss.  

 

x. Cupar og treningsleiar: 

Felles treningsleir i Danmark vart ført vidare for J 16. I tillegg deltok mange 

lag tradisjonen tru på Bergen-cup, cup i Ålesund og Stryn. Vi stilte med 13 lag 

til Førde cup.  

Damene og herrane hadde eigen treningsleir med innlagd turnering i Molde.   

I tillegg var Kick off, eige treningstilbod til instruktørane på Firdapostens 

handballskule sentrale i oppkøyringa for ungdomslaga våre.   

 

xi. NM – Cup 

Florø1 damene deltok i cupen og fekk besøk og bank av eliteserielaget 

Tertnes.  

 

xii. Avgjørende initiativ 

Verd å nemne er og at Florø SK handball som klubb, tok eit avgjerande 

initiativ til at Region Vest plasserte sin første handballkamp for ungdom 13-

15 år i Sunnfjord nettopp til Florø (i vinterferien). 

 

xiii. Håndballskoler og cup 

Vi gjennomførde også tre handballskular i skuleferiane, med stor deltaking. 

Men Romjulscupen vår hadde dårleg oppslutnad. 

 

c. Oppsummering/konklusjon:  

Vi held stø kurs, vi veks framleis i tal og aktivitet. Vi er største idretten for jenter i 

Florø, og klart største handballklubben i fylket. Dette speglar også plasseringane våre 

på tabellane i yngre klasser, først og fremst for jenter.  

Men gutane kjem no etter. Vi har berre satsa på eigne spelarar og har enno ikkje 

lukkast heilt på damesida. Her tek vi eit steg tilbake med ei litt meir forsiktig satsing. 

Herrane har overprestert. Her kan klubben få ei med utfordring å følgje opp.   

 

8. Arrangement i Florø SK Handball 2019  

a. Florahallen 

Etter en helhetlig vurdering tok vi i bruk Florahallen som kamparena igjen sesongen 

2019-2020 med følgende begrunnelse: 

i. Vi har så mange lag påmeldt i seriespill at Florø Idrettssenter ble for full. 

ii. Ved å ta i bruk Florahallen ble noe tid i Florø Idrettssenter frigitt til trening og 

samlinger i regi av klubben og NHF Region Vest. 

 

b. Kamper 

i. Klubben spilte totalt 664 kamper i 2019  

ii. I løpet av året vart det avvikla 276 (mot 372 i 2018) kamper i Florø 

Idrettssenter (225) og Florahallen (51) 



                                      FLORØ SK HANDBALL 

7 
 

iii. Senior (16 år og eldre): 81 kamper (mot 64 kamper i 2018) 

iv. 13-15 år   103 kamper (mot 99 kamper i 2018)  

v. 10-12 år   233 kamper (mot 35 kamper  

vi. Mini (6-9 år) 174 kamper (Vil bli rettet opp til årsmøte) 

 

Seniorkampane inkluderer kvalifiseringsrunder for  

vii. Elite J18 Lerøy, men ble slått ut. 

viii. NM-cup Kvinner, 1 runde mor Eliteserielaget Tertnes. 

 

c. Håndballskoler  

i. Rema 1000 Håndballskole i vinterferien fra 18 til 20 februar - 82 deltagere 

og 23 instr. frå 14år og eldre, 3 ledere, 6-7 på kjøkkenet totalt ca 115. Av 

disse var det 44 stk med deltagere med minoritetsbakgrunn og barn med 

svak betalingsevne.  

 

ii. Firdaposten Handballskule 12-16 august - ca. 110 deltagere (150 deltakere i 

2018) inkl. 25 instruktører frå 14 og 15 år ledet av to eldre jenter og klubbens 

hovedtrener.  Videre deltok ca 10 voksne til samme på kjøkkenet, mange av 

dem kvinner med minoritetsbakgrunn. Totalt var der ca 150 i sving denne 

uken. Av totalt ca 110 elever var hele 43 med minoritetsbakgrunn og barn 

med svak betalingsevne. 

 

iii. Rema 1000 handballskule – haustferie 7-9 oktober.  Deltakarar: Ca. 56 barn i 

alderen 7-13 år (35 deltakere i 2018), 16 instruktører frå 14 år, 2 ledere, 4-5 

på kjøkkenet totalt ca. 80 i sving. Av de 56 elevene var det 46 stk med 

minoritetsbakgrunn og barn med svak betalingsevne.  

 

d. CUP mm  

i. Romjulscup og romjulsmoro.  Gikk over 2 dager. Romjulsmoro for ca. 50 barn 

og cup for 4 fargerike lag på seniornivå.    

ii. Vestkystcup – 24-26 mai – 61 deltakende lag (51 deltakande i 2018) lag frå 17 

(34 lag fra 16 klubber utenfra) klubber spelte 133 kamper - Ca. 670 

spelar/lagleiarar.  Overnatting av omlag 220 personer.  

iii. Vi deltok på Fylkesmesterskap Beach handball på Byrkjelo med 3 lag. 

 

e. Deltakelse på andre Cuper  

i. Bergen Cup med 5 lag 

ii. Ålesund Cup med 2 lag 

iii. Elvetorget Cup med 14 lag 

iv. Nordfjord Cup med 5 lag (12-14 år). 

 

f. Diverse  

i. Årsfest 8. mai – ca. 250 deltakere. Utdeling av ymse utmerkingar, bla. For 

beste lagspelar, toppskårer på senior nivå samt årets trener. 

 

ii. Julegløgg for trenarane 17. desember. Ca. 30 av 75 trenarar 

/styremedlemmer deltok, samt nokre lagkontakter og dommarar. 
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iii. Bestemannspremie for begge lag i kamper på øverste nivå er videreført, 

samt utlodding av røykt ørret på desse kampane. Engasjerte foreldre og 

andre støttespelarar har vore av stor verdi for å få dette til. 

 

9. Inkluderingsarbeid i 2019  

Generelt Å inkludere barn og unge inn i klubben er en normal aktivitet, men i 2019 har vi 

fortsatt med å inkludere flerkulturelle, barn og unge med svak betalingsevne og mennesker 

med funksjons-nedsetting for å forsøke å leve opp til NHFs visjon om: «Handball for alle».  

 

a. Inkludering av flerkulturelle og barn/unge med svak betalingsevne. 

i. Strategisk valg Da over 30 % av alle barn som fødes i Flora Kommune har 

foreldre med innvandrerbakgrunn/flerkulturelle er det å fokusere på denne 

gruppen et strategisk valg.  

 

b. Inkluderingsgruppe  

i. Ann-Kristin Førde leder inkluderingsgruppen med god støtte i et nettverk i 

Flora Kommune samt et utstrakt informasjonsarbeid blant enkeltindivid og 

grupper. Den viktigste av disse har vært «Norges selvhjelp for flyktninger 

organisasjon» og Florø Frivilligssentral. 

 

ii. Nettverket retter seg mot å rekruttere barn, unge og deres foreldre til å delta 

på håndballaktivitet så som: NHFs Rema 1000 håndballskole, Vestkyst Cup, 

Firdaposten Håndballskole og Romjulscup/moro slik at de skulle få en 

«smak» av handball og deretter bli motivert til å delta i klubbene organiserte 

trening og kamptilbud i de ulike gruppene.  

 

iii. Vi rekruttere og gir støtte til i snitt 45 barn gjennom hele året   

 

iv. Støtte Vi søkte og fikk støtte til denne satsingen frå følgende: 

Flora Kommune v/Frivillige Flora (Vår viktigste støttespiller).  

1. Gjensidigestiftelsen 

2. Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane  

3. NHF sentralt og Region Vest  

4. Sogn og Fjordane idrettskrets. 

 

c. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsetting 

I februar 2016 startet vi opp et tilbud til mennesker med funksjonsnedsetting ledet 

av Ruth Sølvi Helland og Charlotte Kinn Breidvik fra Flora Kommune. Gruppen består 

av ca. 17 til 23 aktive som trener en gang i uken. Det er etablert et eget HU lag som 

heter Florø United og spiller i Gullserien. Det er et mål at dette laget skal være helt 

likt utrustet som alle våre andre lag hva angår drakter, treningsutstyr, bagger mm.  

 

i. Vi har fått støtte til dette laget fra følgende i 2019: 

1. Flora Kommune v/ Helse/Barn- og unge/NAV 

2. Sogn og Fjordane idrettskrets.  

3. NHF Region Vest (Transportstøtte).  

 

ii. Videre har Ruth Sølvi og Charlotte gjennom Florø United bidratt til: 
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1. Etablering av Skavøypoll United og videreutvikling av disse. 

2. Etablering av Dale/Fjaler United og videreutvikling av disse. 

 

d. Støtte til andre mht erfaring knyttet til inkludering.  

Klubben har vært representert på forskjellige møter, seminar etc. og snakket om våre 

erfaringer knyttet til inkludering: 

i. Inkluderingskonferanse i regi av NIF i Oslo, Ann Kristin Førde. 

ii. Undervist Høgskulen Sogn og Fjordane, idrettsfag; “Inkludering og frivillig 

arbeid” Ann Kristin og Saba Berhane. 

iii. Inkluderingskonferanse i regi av NIF Vestland Saba Berhane. 

iv. Ruth Sølvi Helland er medlem av NHF Region Vest sitt inkluderingsutvalg.  

v. Ruth-Sølvi Helland har vært instruktør på flere trenerkurs i regi av NHF 

Region Vest knyttet til mennesker med funksjonsnedsetting  

 

e. Oppsummering/konklusjon  

Fokus på inkludering har gitt oss økt kompetanse, fleire medlemmer og økt 

omdømme som bredde klubb som søker å leve opp til NHFs visjon: «Handball for 

alle».  

 

10. Mottatte midler/gaver 

a. Generelt 

i. Støtte i fm inkludering nevnes under inkludering  

ii. Grasrotmidler, mva kompensasjon o.l.  

 

b. Donasjon fra dødsboet etter Bjørn Atle Sunde til Florø Sportsklubb 

Florø Sportsklubb fikk i 2017 en donasjon fra dødsboet etter Bjørn Atle Sunde. Denne 

er omsatt til midler som han iht testament ønsker skal tilfalle Florø Sportsklubbs gutt- 

og jentefotball, samt gutt- og jentehandball med alder opp til 12 år. Dette for fremme 

av sporten i Florø.  

 

Florø SK Handball søkte hovedstyret og fikk innvilget 500.000.- fra fondet som skal 

brukes til 

i. Trenerhonorar, reiser, turer, utstyr, halleie, samlinger, kurs og lignende som 

klubben ikke finner å ville dekke via den ordinære drift.  

 

ii. En fantastisk gave/donasjon 

Bjørn Atle Sunde var en aktiv idrettsmann men hadde selv ikke barn.  

Han hadde et stort hjerte for idrett og det arbeidet Florø Sportsklubb 

gjennom Florø Fotball og Florø SK Handball gjorde for barn og unge. 

Det er med stor ydmykhet og respekt vi har mottatt denne fantastiske gaven 

som vi skal bruke på barn og unge tom 12 iht intensjonene bak gaven 

 

c. Minibuss 

Florø SK Handball fikk 150.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane til 

prosjekt «Minibuss» - Trygg Transport. Det har vært jobbet godt i en egen 

minibussgruppe, men det har vært krevende å finne en god løsning mht forvaltning 

slik at ikke styret blir sittende med dette. 

i. Det sittende styret overlater denne saken til det nye styret. 
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11. Våre sponsorer og annonsører i 2019  

a. Sponsorer  

i. Målsetting  

Florø SK Handball skal opprettholde og utvikle et sponsornettverk som kan 

bidra til å gi klubben et viktig økonomisk grunnlag for klubbens drift og 

utvikling.  

ii. Intensjon  

Intensjonen er og knyttet til seg et variert sett av sponsorer som deler Florø 

SK Handball sine grunnleggende verdier:” Begeistring, innsatsvilje, respekt og 

fair play” og ser det som verdifullt å støtte disse også for egen del.  

 

iii. Våre sponsorer er som følger: 

1. Generalsponsor: Sparebanken Sogn og Fjordane  

2. Hovedsponsorer:  SFE, EWOS, INC gruppen, Bistro” To Kokker”, 

Slakteriet, XL-Bygg, Enivest AS, Spenst Florø, Norwell AS, Intersport, 

Firdaposten, Elkjøp og Select Sport. 

3. Alminnelige Sponsor:  Deloitte, Florø Rør og Svanøy Røykeri 

 

iv. Måloppnåelse  

I 2019 har vi reforhandlet ca. 1/4 av våre avtaler og i er i en prosess med 

flere mulige sponsorer som vi håper å kunne skrive avtale med i 2020.  

 

v. Spisset sponsing  

Det ble ikke etablert spisset sponsing i 2019 da vi ikke etablerte hverken 

Bring eller Lerøy lag. 

 

b. Annonsører  

i. Håndballhefte  

Da håndballhefte for sesongen 2019-20 som normalt lages på høsten enda 

ikke er solgt så har vi enda ikke hatt normal støtte fra dem.  

 

ii. Bestemannspremie  

Vi har et samarbeid med Svanøy Havbruk, Svanøy Røykeri og SKAAR om 

primært bestemanspremier til M3, K3. Premien er et flott stykke røykt ørret 

og en fin t-skjorte.  

iii. Måloppnåelse  

Vi hadde ingen klar målsetting mht annonsører og bestemannspremie, men 

dette er en vinnvinn situasjon for alle parter. 

 

c. Oppsummering sponsorer og annonsører  

Takk til alle sponsorer, annonsører og støttespillere som er med oss hele året og gjør 

det mulig for oss å gi dette tilbudet til våre barn, unge og noen voksne.  

 

12. Dugnad 

Dugnad Inntekter fra dugnad utgjør en viktig inntektskilde og bygger et godt omdømme på at 

vi er en klubb som er villig til å brette opp armene å gjøre en jobb for pengene. Men vi har 
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også dugnader som ikke gir inntekter, men kun bidrar til nødvendig vedlikehold av Florø 

Idrettssenter som Florø SK Handball gjennom Florø Sportsklubb er medeier i.  

 

a. Dugnader som har gitt inntekter til klubben:  

i. Støtte av Salmon Group i fm gjennomføring av Laksens dag i fm «Himmel og 

Hav Helgen.  

ii. Vakt for Florø Rockeklubb i fm «Himmel og Hav» helgen på Haave bua 

(Fredag og Lørdag) samt i romjulen  

iii. Vakt for Helland ifm fest i Nordalsfjordane 

iv. Vakt for Olsen ifm fest på Haavebua 

v. Vakt på «Våt Moro».  

 

b. Dugnader som har gitt inntekter direkte til lag 

i. Vakt ifm. Kystfestivalen i Kalvåg  

ii. Skjenking/rydding for Fosse ifm Kalvåg Kystfestival 

 

c. Dugnad som ikke gir inntekter  

To helger med dugnad før Vestkyst Cup på FIS med til sammen over 80 barn, unge og 

voksne deltagere. Hvordan dette vil bli prioritert etter at Fylket tar over er usikkert. 

 

13. Media 

Media er meget viktig både i å kommunisere internt og eksternt men samtidig i å formidle 

hvordan vi tar vårt samfunnsoppdrag og opprettholder og videreutvikler vårt omdømme. 

 

a. Omtale i aviser  

i. 28 artikler Firdaposten (26 i 2018 og 34 i 2017) i Firdaposten knyttet Florø SK 

Handball  

b. Omtale i sosiale media  

i. Totalt 3 artikler (0 i 2018 og 6 i 2017) på NHF Region Vest sin hjemmeside. 

ii. Totalt 2 artikler (0 i 2018 og 3 i 2017) på NHF sin FB side knyttet ti 

c. Egne media 

i. Stor interesse for vår egen hjemmeside  

1. 1389 (1296 i 18 og 1130 i 17) følger klubbens FB Side Florø SK 

Handball 

2. 703 (632 i 18 600 i 17) følger Klubbens FB side Vestkyst Cup  

3. 1304 (1253 18 og 1275 i 17) følger på FB siden Supporter Florø SK 

Handball  

4. 100 – 500” pageviews” pr dag på vår webside www.florohandball.no 

 

d. Mediautstyr, film og streaming.  

Våren 2018 kjøpte vi inn profesjonelt mediautstyr for å kunne filme og strøyme, i 

fyrste hand 16-års- og seniorkampar men og, etterkvart, dei yngre klassene.  

Utstyret kan vi óg bruke ved samlingar og anna trening for å dokumentere våre 

økter.  

Det er 3 videokamera som vi festar på vegg og søylar, men vi kan óg bruke stativ eller 

vere bevegelige i hallen. Vi begynte å strøyme med hjelp av HandballTV.com, som 

viser kampane gratis.  
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Vi har frå i desember 2019 strøymet med hjelp av SolidSport, fyrste kampane gratis, 

men no tar vi betalt for kvar serie- og cupkamp, kr 79,- for kampar frå 16 år og eldre.  

Kameraa er kobla til ein PC som via nettverk sender ut video- og lydsignalen til 

leverendøren for strøyming.  

Vi har planer på å selje strøymingtid til sponsorar i form av bannere og reklame før 

og etter kampane samt i pausen, og lage intervjuar med spelarar, trenarar og 

sponsorar m m.  

Vi håper óg på at dette fører til at Florø SK Handball, og dermed Florø og Kinn 

kommune, blir meir kjent rundt om i vårt land. 

 

i. Håndball TV (https://handballtv.com/)  

1. I 2019 er det filmet 19 kampar via HandballTV.com og 1 kamp med 

SolidSport. 

2. Cecilia Molander har vært prosjektansvarlig for IKT/ Media og har:  

a. Identifisert, anskaffet og etablert alt mediautstyr for film og 

streaming.  

b. All kontakt og oppfølging overfor Handball TV ifm filming og 

formidling av kamper. 

c. Hun har også gjort tilsvarende mht skifte av resultattavle i 

flerbrukshallen.  

 

14. Regnskap 2019  

a. Budsjettet for 2019 var på totalt 3.425.000.- en økning ift budsjett for 2018 som var 

på 3.000.000.-. 

b. Da klubben regnskap ble for kompleks å håndtere inngikk styret en avtale med Kinn 

Regnskap som har hatt dette ansvaret siden 2018. Dette har gitt oss bedre kontroll 

med regnskapet, bedre evne til økonomistyring og bedre evne til å utvikle budsjett 

for 2019 og nå 2020. 

c. Med utgangspunkt i et budsjett på 3.425.000- og et forventet overskudd på 68.000.- 

endte vi opp med sum driftsinntekter på 3.602.693.- sum driftskostnader på 

2.820.523.- som gir et driftsresultat på 782.170.- minus resultat av finansposter på 

7.796.- gir et ordinært resultat på pluss kr 774.373.- 

 

d. Kommentarer 

i. Uforutsatte inntekter 

1. 500.000.- i gave fra Bjørn Atle Sunde 

2. 150.000.- fra Sparebankstiftelsen til prosjekt minibuss. 

3. 650.000.- totalt. 

ii. Uten disse hadde driftsinntektene blitt: 

1. 2.952.693.- som viser at vi ville ligget 472.307.- under budsjett. 

iii. Uforutsette reduksjon i utgifter 

1. Halleige var budsjettert med 700.000.- men endte på 416.399.- 

2. En besparelse på 283.601.- totalt. 

3. Bakgrunnen var en kombinasjon av at vi jobbet dugnad for den siste 

halleien til Florø Idrettssenter AS og at vi fikk redusert halleie når 

Fylket/Flora Kommune tok over. 

iv. Uten disse reduksjonene hadde utgiftene blitt: 

1. 3.104.124.-  



                                      FLORØ SK HANDBALL 

13 
 

v. Uten disse uforutsette inntektene og reduksjon i utgifter hadde det ordinære 

resultat kunne blitt: 

1. Inntekter: 2.952.693.- Utgifter: 3.104.124 Resultat: Minus 154.431.-  

 

e. Årets driftsresultat på pluss kr 774.373 viser at Florø SK Handball har en økonomi 

som er tilpassa det kostnads- og aktivitetsnivået som er i klubben  

 

f. Styret innstiller på at: 

i. Framlagte regnskap blir tatt til etterretning/ godkjennes av årsmøtet. 

 

15. Budsjett for 2020 

a. Selv om vi nå har god støtte i Kinn regnskap og regnskapet for 2018 og 2019 var 

detaljert er det krevende å lage et godt budsjett for 2020. Vi vil bruke også dette 

budsjettåret til å videreutvikle vårt samarbeid med Kinn regnskap slik at både 

regnskap 2020 og budsjett for 2021 vil bli enda bedre.  

 

b. Vi har lagt opp til et budsjett for 2020 på 3.450.000.- med et forventet et overskudd 

på 75.000.-. i. Lønn til Hákon Hermannsson Bridde/Hovedtrener dekkes primært av 

sponsormidler, treningsavgift, håndballskoler og dugnad og vil være vår viktigste 

budsjettforpliktelse.  

 

c. Leasing/drift av minibuss er en budsjettsak som vi vurderer å kunne realisere ila 

2020. Om en velger å kjøpe minibuss vil dette måtte komme som en ekstraordinær 

sak der kostnadene tas utenfor budsjett av klubbens egenkapital. 

 

d. Videre er det usikkerhet rundt flere av utgifts og inntektssiden så som:  

i. Vestkyst Cup 2020/Romjulscup 2020 

ii. Sponsorinntekter  

iii. Salg Kiosk  

iv. Leige Hall 

v. Reiseutgifter.  

 

e. Styrets innstiller på at:  

i. Fremlagt budsjett blir godkjent av årsmøte.  

 

16. Oppgaver i året som kommer (2020): 

a. Fokus på Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025 i den hensikt å:  

i. Opprettholde og videreutvikle alle deler av klubben med fokus på: 

1. Barn, unge, bredde og inkludering  

2. Beholde flest mulig lengst mulig  

3. Inntekter og utgifter  

4. Kvalitet og dokumentasjon. 

ii. Fokus på å implementere:  

1. Klubbens sportsplan for å sikre en råd tråd i det sportslige arbeide.  

2. Beach Handball.  

3. Minibusser (mulig, se pkt d) 

4. Kvalitet og dokumentasjon. 

b. Vurdere behov for heltidstrenger i lys av redusert sportslig ambisjon. 
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c. Vurdere Vestkyst Cup pga manglende påmelding-rekruttering. 

d. Vurdere anskaffelse av minibuss. 

e. Ivareta klubben interesse ifm. fremtidig videreutvikling av Florø Idrettssenter med 2-

3 flerbruksflater. 

f. Ivareta klubbens interesser gjennom: Florø Sportsklubb, NHF Region Vest, NIF 

Vestland og Florø Idrettssenter AS. 

g. Ivareta klubbens interesser gjennom Kinn Idrettsråd. 

 

 

17. Oppsummering/konklusjon  

Florø SK Handball har hatt et meget godt driftsår i 2019. Det er blitt jobbet meget godt på 

alle nivå og både sportslig, organisatorisk og økonomisk har vi en brede og dybde i hele 

klubbens som vi antakelig ikke har hatt tidligere.   

 

 

Vedlegg A-1 Regnskap 2019 RESULTATREGNSKAP – SPESIFIKASJON 

Vedlegg A-2 Regnskap 2019 BALANSE - SPESIFIKASJON 

Vedlegg B 2020-03-08 Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025. 

Vedlegg C Florø SK Handball budsjett for 2019.  

  

  

Florø 08.03.2020 

Styret i Florø SK Handball 

 
 


