FLORØ SK HANDBALL
Årsmelding Florø SK Handball 2020 for perioden 01.01.2020 til 31.13.2020.
1. Innledning
Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse på TV 12 mars samme dag som Florø SK
Handball skulle ha sitt årsmøte og fortalte at:
 «I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende
tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».
Hele perioden siden har vært preget av disse tiltakene samtidig som hele klubben har støttet
dugnaden, vært kreativ, pragmatisk og løsningsorientert for å sikre at spesielt barn og unge
skulle bli minst mulig skadelidende.
Dette førte til at årsmøte ble utsatt til 7 mai da det ble gjennomført digitalt via Zoom og et
nytt styre kom formelt på plass.
Basert på at budsjettet for 2020 var utviklet før 12 mars vedtok årsmøtet at styret kunne
gjøre justeringer som nødvendig ift den nye situasjonen.
På styremøte 8 juni ble det besluttet å revidere budsjettet for 2020 og dette
fremsendt hovedstyret 23 juni med følgende nøkkeltall.
a.
b.
c.

Inntekter: Redusert fra: 3 450 000 til 1 808 500 som gir tap av inntekter ift opprinnelig budsjett
på 1.641.500
Kostnader: Redusert fra: 3 331 000 til 2 396 800 som gir en reduksjon ift opprinnelig budsjett på 934.200
Regner en inn finanskostnader og inntekter ender vi på et negativt driftsresultat på: - 583 300.-

Som innledningen viser så har perioden vært preget av nasjonale og kommunale
smitteverntiltak knyttet til Covid-19 i mesteparten av perioden.
2. Styrets sammensetning
a. Leder:
b. Nestleder:
c. Styremedlem/Leder SU:
d. Styremedlem/nestleder SU:
e. Kasserer:
f. Øk/medlem:
g. Styremedlem/Sekretær:
h. Styremedlem:
i. Styremedlem:
j. Styremedlem:
k. Styremedlem/Materiellansv:
l. Styremedlem

Morten Mortensen (Ikke på valg)
Ingen har fungert som nestleder denne perioden
Olav Hatlemark (Ikke på valg)
Øyvind Østrem (Ikke på valg)
Janne Sunde Yri (Ikke på valg)
Annbjørg Hestdal (Ikke på valg)
Monica Bøhmer (Ikke på valg)
Oddlaug Nordal Fredheim (på valg-tar gjenvalg)
Nina Anett Steindal (Ikke på valg)
Karianne Skavøy (Ikke på valg)
Rune Grimstad (Ikke på valg)
Frode Sandvik (Ikke på valg)

m. Møter
Halvpartene av styremøtene skjedde med det utgående styre og halvparten med
dagens styre.
Styret har gjennomført 10 møter med ca. 64 orientering og 15 beslutnings saker.
n. Kort sammendrag av de viktigste sakene.
i. Avslutting av arbeidsforholdet med Hákon Hermannsson Bridde mm
ii. Få på plass trenere for seniorlagene.
iii. Oppfølging av smitteverntiltak kombinert med drift av klubb.
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iv. Prosess mht Select som utstyrsleverandør kombinert med bytte av butikk fra
Strandgata Sport til Nor Tekstil Jobbpartner
v. Prosess knyttet til Kinn Kommune sitt ønske om avtale knyttet til permanent
vakthold på Florø Idrettssenter.
vi. Fokus på å opprettholde og videreutvikle alle deler av klubben.
3. Valgkomité:
Da det kun var Oddlaug Nordal Fredheim som var på valg og hun tidlig signaliserte at hun tok
gjenvalg kombinert med at det ikke var andre som signaliserte interesse ble det besluttet å
ikke nedsette en egen valgkomite
a. Innstilling fra Styret:
i. Styremedlem: Oddlaug Nordal Fredheim.
4. Utvalg / Komiteer:
a. Ungdomsråd
På årsmøte i 2019 ble det besluttet å opprette et ungdomsråd. Det ble arbeidet med
dette i starten av året, men det lyktes aldri å få konstituert ungdomsrådet.
b. Dommere
i. Dommeransvarlig:
Asbjørn G K Håre / Tone Furnes
ii. Dommerassisten:
Martin Ramsdal
iii. Dommerkoordinator: Asbjørn G K Håre
c. Sportslig Utvalg
i. Leder sportslig utvalg:
ii. Ass sportslig leder (Oppl og rekr)
iii. Damelaget Senior gruppen (20-16 år)
iv. Herrelaget Seniorgruppen (20-15 år)
v. Ungdom Jenter (J14 og J15 år)
vi. Ungdom Jenter (J13-J14 år)
vii. Ungdom Gutter (G13- 14 år)
viii. Barnehåndball (6-12 år) gruppen
ix. Barnehåndball (6-9 år) gruppen
x. Dommeransvarlig - gruppen
xi. Dommerkoordinator

Olav Hatlemark
Øyvind Østrem
Elisabeth Aase Aven
Bjørn Marius Wefring
Kjell Hovland
Tor Solheim-Olsen og Steinar Løkkebø
Dag Frøyen
Weronika Kinn Breidvik
Weronika Kinn Breidvik
Asbjørn Håre
Asbjørn Håre

xii. Møter:
1. SU har holdt 6 møter der to også hadde status som trenerforum. Det
har vært et utfordrende år for SU og trenerne våre grunna mange
tilpasninger til pandemien. Vi mener likevel at det har gått relativt
greit. Vi har håndtert en konflikt etter klage fra Dale på
dommeravgjørelse og lagleder fra Florø. Ellers har det vært et
relativt harmonisk år i alle grupper så langt vi kjenner til.
2. SU har som hovedoppgave å følge opp den sportslige planen og råde
styret i sportslige saker
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d. Kurs og utdanning
i. Øyvind Østrem
e. Inkluderingsgruppen
i. Leder Ann-Kristin Førde
f.

Kiosk gruppen
i. Karianne Skavøy / Nina Anett Steindal

g. Arrangementskoordinering
i. Oddlaug Nordal Fredheim /Karianne Skavøy
h. Draktansvarlige
i. Oddlaug Nordal Fredheim
i.

Mediegruppa
i. Leder Cecilia Molander

j.

Marked og sponsor
i. Morten Mortensen og Frode Sandvik

k. Politiattester
i. Morten Mortensen og Annbjørg Hestdal.
5. Status ift FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2020-2025
Handlingsprogrammet med APP 1 til Del 2 - Mål og handlinger til Florø SK Handball
handlingsprogram 2020-2025 ble innført i 2019 og klubbens sportsplan er bygd på denne
Den har 14 strategiske mål og under gis en kort beskrivelse av hvordan klubben har bidratt i
2020 til å nå sine mål som underbygger disse
a. (01) Skal være den idrettsgren som har flest med lengst
i. Klubbhuset og rekruttering:
Ingen fikk reise på andre turneringer eller til regionens utviklingssamlinger
SUM og RUM. Vi kompenserte dette med besøk av utviklingsansvarlig fra
region Vest; spillerutvikler Ulrik Risberg, dessuten ekstraøkter med Rune
Helland Åmot til de fleste årganger fra senior til 13 år i sommer -høst og
juleferien. Vi gjennomførte også halvparten av et målvaktprosjekt med
Martin Christensen og ei inspirasjonssamling med samme mann for alle
trenerne våre.
ii. Dommere:
Martin Ramsdal gjorde en god jobb med å følge opp mange nye
barnekampledere.
Asbjørn Håre holdt regelkurs for alle 15 åringene våre høsten 2020– men
videreutviklinga til barnekampledere er foreløpig blitt stoppa av Pandemien.
Klubben engasjerte også Håre som dommersjef med ansvar for utvikling og
rekruttering av dommere.
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b. (02) Skal ha seniorlag som kjemper om medaljer.
i. Florø SK Handball skal ha seniorlag
1. Damelag solid plassert i 3. div i perioden 2020-2025
Damelaget lå på 11 plass med 4 seriekamper igjen da serien ble
stoppet 12 mars. Heldigvis bestemte NHF at alle lag i 3. div som
hadde hatt sjanse til å beholde plassen ved sesongslutt skulle få en
ny sjanse neste sesong.
2. Opprykk til 2. div. viss grunnlag i ressurser og egne spillere
Gitt at en berget plassen i 3 divisjon med et nødskrik synes dette
målet kun å være mulig i slutten av perioden.
3. To damelag i 4 div i perioden 2020-2025. Florø 3 endte på 2. plass
og Florø 2 på en 6. plass i 4. div K 03 der 9 lag deltok. Selv om
Gloppen vant serien og dermed fikk opprykk til 3 div valgte de å
trekke seg fra den muligheten.
4. Herrelag i 3. div i perioden.
Herrene endte på en sterk 7. plass som er meget godt med et så ungt
lag som vi hadde. Laget ble forsterket av unge og gode Førde spillere
etter at deres 5 div lag måtte gi seg.
ii. Florø SK Handball skal ha Bring og Lerøy lag.
Det var meldt på et G18 lag til Lerøy sesongen 2019/2020, men det ble
trukket grunnet svakt spillermateriale. Ut over dette hadde vi ikke Bring eller
Lerøy lag. Gitt nivåforskjellen mellom seriene i Hordaland og SF som igjen
avtegner seg mellom 4 Div K 01 og 02 vil det være viktig med slike lag om en
skal opprettholde ambisjonen til å ha dame og herrelag solid plassert i 3 div.
iii. Florø SK Handball skal ha spillere på:
En deltok ikke på Cup, Camp eller treningsleir i 2020 men gjennomførte 3
håndballskoler som følger
1. Rema 1000 Håndballskole i vinterferien fra 17 til 19 februar - 94
deltagere og 20 instr. fra 14år og eldre, 2 ledere, 4-5 på kjøkkenet
totalt ca. 120 i sving. Av disse var det 48 stk med deltagere med
minoritetsbakgrunn og barn med svak betalingsevne.
2. Firdaposten Håndballskole 10-13 august - ca. 102 deltagere og 39 av
disse var barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn med svak
betalingsevne. Det var ca. 20 instruktører fra 14 og 15 år ledet av to
eldre jenter og klubbens hovedtrener. Videre deltok ca. 8 voksne til
sammen med kjøkken, administrasjon og støtte. Totalt var der ca.
135 i sving denne uken.
3. Rema 1000 håndballskole – haustferie 5-7oktober. Det var nesten
120 deltakere (Florø 100 og Eikefjord 20) og av disse var 67 barn og
unge med minoritetsbakgrunn og barn med svak betalingsevne. Det
var ca. 25 instruktører fra 14 til 20 år samt en av klubbens
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seniortrener mm. Det var første gang vi arrangerte EN håndballskole
på TO steder (Skulle egentlig vært TRE steder) og vi hadde fått en
ramme på 125 deltakere (Utstyrspakker). Dette var selvsagt svært
ambisiøst sett i lys av Covid-19 pandemien og alle forhold rundt
dette
c. (03) Skal ha trener-, dommer- og lederutdanning som sikrer høy kompetanse i alle
deler og nivåer av organisasjonen.
i. Trenerutdannelse:
ii. Dommerutdannelse
Det er gjennomført barnekamplederkurs og regelkurs
iii. Lederutdannelse:
Det har ikke vært sendt deltakere på lederutdannelse denne perioden.
d. (04) Skal bidra til at Beach håndball øker sin oppslutning og omfang.
Grunnet Covid-19 restriksjoner ble alle planlagte arrangement knyttet til Beach
Handball kansellert.
e. (05) Skal følge klubben og NHFs verdier og samfunnets etiske normer etterleves i
alle sammenhenger
Dette er implementert i Lov for Florø Sportsklubb, Klubbhåndbok for Florø SK
Handball, Handlingsprogram og Sportsplan som alle er tuftet på NHFs verdier
samfunnets etiske normer. Disse brukes som grunnlag for alle våre handlinger/
kommunikasjon og revideres årlig eller ved behov.
f.

(06) Skal arbeide for økning av antall tilgjengelige spilleflater
Gjennom Kinn Idrettsråd jobber vi for å sikre at ombygging av Storhallen
/Fotballhallen på Florø Idrettssenter til 2-3 flerbrukshall blir realisert. Videre vil vi
jobbe for at det kan bygges en ny tilpasset Idrettshall på Furheim utenfor Florø
Idrettssenter i fremtiden.

g. (07) Skal arbeide for gratis halleie for barn og ung
Kinn Idrettsråd fremmet og fikk godkjent i Kinn Kommunestyre et forslag om at all
bruk av gymsalene på barneskolene skulle være gratis. Florø SK Handball fremmet
parallelt et forslag om gratis halleie på alle hallene vi leier i Florø, men fikk avslag.
h. (08) Skal være ledende og oppnå gode resultater (=økt deltakelse) innenfor
integrerings og inkluderingsområdet.
i. Inkluderingsgruppe
1. Ann-Kristin Førde leder inkluderingsgruppen med god støtte i et
nettverk i Florø/Kinn Kommune samt et utstrakt informasjonsarbeid
blant enkeltindivid og grupper. 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
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få en «smak» av handball og deretter bli motivert til å delta i
klubbens organiserte trening og kamptilbud i de ulike gruppene.
2. Vi rekruttere og gir støtte til i snitt 55 barn gjennom hele året.
3. Støtte
Vi søkte og fikk støtte til denne satsingen fra følgende:
a. Flora Kommune v/Frivillige Flora (Vår viktigste støttespiller).
b. Kinn Kommune
c. Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane
d. NHF sentralt og Region Vest
e. Sogn og Fjordane idrettskrets.
ii. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsetting
Ruth Sølvi Helland og Charlotte Kinn Breidvik fra Flora leder gruppen som har
et HU-lag som heter Florø United og består av opp til 29 aktive som trener en
gang i uken.
Denne gruppen ble dessverre meget hardt rammet av restriksjonene, men
har gjennomført en flott solid sosial samling.
1. Vi har fått støtte til dette laget fra følgende i 2020:
a. Flora Kommune v/ Helse/Barn- og unge/NAV
b. Sogn og Fjordane idrettskrets.
iii. Oppsummering/konklusjon
Fokus på inkludering har gitt oss økt kompetanse, flere medlemmer og økt
omdømme som bredde klubb som søker å leve opp til NHFs visjon:
«Handball for alle».
i.

(09). Skal i alle ledd være en kompetent, moderne og effektiv organisasjon.
i. Avklaring og implementering av oppgaver, rolle, ansvar og myndighet i alle
ledd.
Dette har det blitt lagt stor vekt på og hovedelementet ligger i klubbens
handlingsprogram med sportsplan og Håndballhåndboka
ii. Etablere håndballhåndboka i klubben.
Klubbhåndbok har vært et sovende prosjekt i flere år. Restriksjonene knyttet
til pandemien med kansellering av aktivitet som Vestkyst Cup etc. frigjorde
ressurser til endelig å kunne fokusere på, og kunne ferdigstille dette
prosjektet våren 2020.
Følgende er sakset fra innledningen
Klubbhåndboka for Florø SK Handball skal svare på de viktigste spørsmålene
om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben.
Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Den er laget av styret med utgangspunkt i mal fra Norges Idrettsforbund
(NIF) som Norges Håndballforbund (NHF) bruker og etter innspill fra
komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Mye av underlaget
er hentet primært fra NIF og NHF siden hjemmesider eller er linket dit.
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Den er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret,
komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal
benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken
klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.
Klubbhåndboka er sentral i klubbens arbeid med å heve kvaliteten i alle ledd
og vil være gjenstand for en løpende revisjon.
j.

(10) Skal være ledende innenfor å utvikle og ta i bruk teknologi for å forenkle
arbeidsprosesser på klubb-, regions- og forbundsnivå.
i. Dagens IKT løsninger
Klubben bruker alle IKT løsninger spesielt knyttet til NHF så som elektronisk
føring av kamprapport/Live, spillerstall mm. Videre er det en god opplæring
av lagsansvarlige mm.
ii. Fremover
Men fremover må det ha mer fokus på teknologi på alle plan inklusive
analyse, bruk av apper mm.

k. (11) Skal være godt synlig innenfor medieområdet.
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.
i. Omtale i aviser
1. 17 artikler Firdaposten (28 i 2019, 26 i 2018 og 34 i 2017) i
Firdaposten knyttet Florø SK Handball
ii. Omtale i sosiale media
1. Totalt 2 artikler (3 i 2019, 0 i 2018 og 6 i 2017) på NHF Region Vest
sin hjemmeside.
2. Totalt 2 artikler (2 i 2019 0 i 2018 og 3 i 2017) på NHF sin FB side.
iii. Egne media
1. Det ble lagt ut 82 nyhetsartikler på klubbens hjemmeside.
2. 1397 (1389 i 2019, 1296 i 18 og 1130 i 17) følger klubbens FB Side
Florø SK Handball
3. 700 (703 i 2019, 632 i 18 600 i 17) følger Klubbens FB side Vestkyst
Cup
4. 1299 (1304 i 2019, 1253 18 og 1275 i 17) følger på FB siden
Supporter Florø SK Handball
5. 100 – 500” pageviews” pr dag på vår webside www.florohandball.no
iv. Media utstyr, film og strømming.
Våren 2018 kjøpte vi inn profesjonelt media utstyr for å kunne filme og
strømme, i første omgang 16-års- og seniorkamper men og, etter hvert, de
yngre klassene. Utstyret kan vi også bruke ved samlinger og anna trening for
å dokumentere våre økter.
Det er 3 videokamera som vi fester på vegg og søyler, men vi kan også bruke
stativ eller være bevegelige i hallen. Vi begynte å strømme med hjelp av
HandballTV.com, som viser kampene gratis.
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Vi har fra i desember 2019 strømmet med hjelp av Solid Sport, første
kampene gratis, men nå tar vi betalt for alle kamper: kr 79,- for kamper fra
16 år og eldre og kr 29,- for de yngre (Solid Sport har satt kr 29,- som minste
pris og er det laveste beløp vi kan sette i appen).
Kameraene er kobla til en PC som via nettverk sender ut video- og lydsignal
til leverandøren for strømming. Vi har planer om å selge strømmetid til
sponsorer i form av bannere og reklame før og etter kampene samt i pausen,
og lage intervjuer med spillere, trenere og sponsorer mm.
Vi håper også på at dette fører til at Florø SK Handball, og dermed Florø og
Kinn kommune, blir mer kjent rundt om i vårt land.
v. Handball TV (https://handballtv.com/)og SolidSport(https://solidsport.com/)
1. 2020 har vi sendt 29 kamper live med SolidSport og ingen med
Håndball TV. På grunn av koronasituasjonen har vi ikke hatt så
mange kamper å strømme. I
2. Cecilia Molander har vært prosjektansvarlig for IKT/Media og har:
a. Identifisert, anskaffet og etablert alt media utstyr for film og
strømming.
b. All kontakt og oppfølging overfor Handball TV ifm filming og
formidling av kamper
l.

(12) Skal synliggjøre sitt samfunnsengasjement.
Vi synligjør vårt samfunnsengasjement gjennom lokalavisen Firdaposten, via NHF
region Vest sin hjemmeside og FB side og ikke minst vår egen hjemmeside der vi
deler artiklene videre via våre og andre lokale FB sider.
Vi fikk anerkjennelse for vårt samfunnsengasjement da vi ble plukket ut av Kinn
Kommune til å representere frivillige lag og organisasjoner ifm H.K.H Kronprins
Haakon og H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit sitt besøk i Florø i september.

m. (13) Arrangementer skal være lønnsomme og skape oppmerksomhet
Alle våre arrangement har fokus på lønnsomhet og oppmerksomhet. Disse to
faktorene henger nøye sammen og virker innbyrdes forsterkende.
n. (14) Florø SK Handball skal ha en robust økonomi som gir handlingsrom.
Klubben har de senere årene opparbeidet seg en robust økonomi som gir
handlingsrom. Det ligger hardt arbeid bak i alt fra baking av kake og salg av kaffe til
store dugnadsløft som Vestkyst Cup mm.
6. Utmerkelser i 2020
a. Florø SK Handball har ikke mottatt noen utmerkelser i 2020.
b. Ingen spillere, dommere, trenere eller andre har mottatt utmerkelser i 2020.
7. Medlemstall og registering
Det er 610 aktive medlemmer (dommere, spillere, trenere og ledere).
a. Dette er en økning fra 570 i 2019 og 540 i 2018.
b. Det er 440 aktive spillere/dommere og resten er trenere/lagledere/oppmenn og
ledere i klubben.
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8. 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.
9. Materiell og prosjekt
a. Materiell
b. Prosjekt «Minibuss»
Vi fikk kr 150.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane i 2019 til
prosjekt «Minibuss» til Florø SK Handball. Det skal anskaffe og drifte en 17-seter og
en 9-seter minibuss for å kunne flytte 40 % av foreldrekjøring over på en tryggere,
sikrere kjøreløsning som også vil fremme mangfold og trivsel blant våre aktive
medlemmer.
I en kombinasjon av at noen av de forutsetningene vi la til grunn i prosjektet ikke lot
seg realisere ble ambisjonen redusert til å anskaffe en 17-seter.
Da det har vært krevende å finne en god driftsløsning har prosjektet ikke blitt
realisert i 2020, men en tar sikte det i 2021.
c. Prosjekt «Florø SK Handball som Drivkraft for håndball i fylket»
Vi fikk kr 100.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane i 2020 til
prosjektet. Det består av fire underprosjekt som vi av erfaring vet er viktig både for
barn, unge trenere og ledere og andre klubber og utgjør både hver for seg og samlet
viktige element knyttet til ferdigheter, inspirasjon og erfaringsoverføring. Prosjekt
«Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal gjennom de fire
underprosjektene:
i. Vestkyst Cup
ii. Håndballskoler
iii. Håndball Camp
iv. Trenerutdannelse
bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og
unge i vår del av det nye fylket
Det har vært krevende å sikre prosjektet full gjennomføring gitt de restriksjoner
smitteverntiltak har gitt.
d. Prosjekt «Florø SK Handball skal komme styrket ut av dette»
Vi fikk 70.000.- fra Sparebanken Vest i 2020 til prosjektet.
Det består av tre underprosjekt som skal støtte dugnaden mot Covid-19 viruset,
finne kreative alternative løsninger mht fysisk/praktisk trening og skal bidra til å
redusere de økonomiske konsekvensene «korona-tiltakene» har skapt for alle i
klubben
i. Støtte dugnaden mot Covid-19 viruset
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ii. Alternative løsninger mht fysisk/praktisk trening.
iii. Redusere de økonomiske konsekvensene.
Klubben har hatt meget god støtte av dette prosjektet
e. «Florø SK Handball «Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune»
Prosjekt «Florø SK Handball «Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune» skal fokusere
på inkludering generelt og mot barn og unge med minoritetsbakgrunn,
arbeidsinnvandring, samt barn rammet av fattigdom.
Dette er et løpende prosjekt som helt eller delvis ligger til grunn for de fleste av våre
søknader.
10. Årsmelding Sportsleg Utvalg (SU) 2020
a. Pandemi-året
Vi starta ut dette helt spesielle Pandemi-året ganske normalt. Men vår karismatiske
hovedtrener Hakon Hermansson Bridde ville tilbake til Island. Han sa opp ved
årsskiftet, 19/20, men ville stå sesongen ut. Etter tre år med heldagstrenere fra
Island valgte klubben å satse på egne krefter med å tilsette Elisabeth Aven som
trener for damene og Bjørn Wefring for herrene fra sesongen 20/21. Begge på deltid.
b. Mange damelag
Sesongavviklinga gikk ellers ganske normalt frem til stenginga i mars
2020. Ungdomsseriene var avklart med Florø-lag på topp i 4 av 5 serier på jentesida
ved pandemi-nedstenginga. Men fylkesmesterskap og sluttspill måtte avlyses, og 3.
divisjon måtte stoppes fire kamper før slutt. Seniorjentene til Florø lå da på 11.plass
og kjempa om siste sikre plass. Plassen til seniorguttene i 3. div var derimot trygga
med en 7. plass. Heldigvis bestemte NHF at alle lag i 3. div som hadde hatt sjanse til å
beholde plassen ved sesongslutt skulle få en ny sjanse neste sesong. Florø lå an til å
få finaleplass KM J 12, J13 og J 15 da sesongen ble avslutta. I tillegg leda J 14 sin serie
Litt klubbhistorie er det og at vi for første gang deltok med tre hele damelag, to av de
i 4. divisjon. I tillegg meldte vi på to 18-årslag, både i H serie og SF serie. Vi måtte
trekke det ene. Det ble mer enn vi klarte å gjennomføre. Utfordringa var nok
støtteapparat rundt alle laga.
c. Rekordpåmelding
Vi starta sesong 2020/2021 midt i pandemien med å melde på rekordmange lag, hele
52 lag fra ni år til senior. I tillegg kommer minilaga som trener på skolene. Vi
registrerte 440 spillere/dommere verd årsskiftet 20/21 medregna noen
Tordenskiolds soldater. Igjen desidert størst i SF, og av de største i Region vest og på
nivå med Florø Fotball.
Vi meldte på minst to lag i alle årganger opp til og med 18 år. Men pandemien gjorde
at vi ikke kom i gang med kontakttrening for seniorene våre eller kamper på
seniornivå, og cup og Lerøy serien ble avlyst. I stedet meldte vi på ekstra 18 -årslag til
regions serien for å gi flest mulig et tilbud.
d. Avlyst på topp
I ungdomsseriene gjorde vi det som vanlig skarpt. Seriene her gikk normalt frem til
jul før alt seriespill ble avlyst etter om lag halv gjennomføring.
Status før jul for Florøs lag i ungdomsseriene i desember var før avlysinga:
o J 16: 1) Florø 8 poeng, 2) Dale 8 p. 3) Florø2 7 p.
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o

J 15 (03): 1) Florø 10 poeng, (5-0-1), 2 Florø2 med 8 poeng. (4-0-0) 3) Dale
6p.
o J 15 (04) 1) Sogndal 8 poeng, 2 Florø3 med 7 p
o J 13 (04) 1) Florø 12 poeng, 2) Florø 2 10 p., 3) Fjellh. /V 9 p.
o G 14: 1) Gloppen 8 poeng, 2 Eid/H 7, 3) Florø 6 p. 5 Florø2 5p.
Derimot møtte vi uventa sterk motstand i 18-års-seriane, fordi aldersgrensa
blei utvida til 20 år og 1. og 2. div. laga i Bergensområdet benytta tilbudet til
kamptrening for sine unge toppspillere.
e. Miniene
Vi starta opp nye 1. klassegrupper på alle skolene, men har fremdeles «hull»
med årgangene 2013 og 2012 på Krokane. Vi er også i gang igjen med tilbud i
Brandsøy. Men Pandemien har ført til at nesten alle turneringer i andre del av 2020
er blitt avlyste.
f.

Lite avskalling
Om sesongen blei rar og mye avlyst greide vi likevel å holde oppe alle grupper og
gjennomføre kamper og treninger normalt gjennom heile høstsesongen. Bare noen
få slutta. Vi holdt fast på prinsippet om minst to trenere i alle treningsgrupper i
barne- og ungdomshåndballen og fylte opp med unge trenere der vi ikke greide å
skaffe nok foreldretrenere. Prosjektet ungdom lærer barn håndball, er avgjørende
for gjennomføring av tre håndballskoler, rekruttering og drifta av storparten av
gruppene våre.
Klubben måtte avlyse Vestkystcupen, og Romjulscupen, men vi greide å gjennomføre
alle håndballskolene våre med god oppslutning og støtta også Eikefjord IL med
instruktører og hjelp til deres håndballskole høsten 2020.

g. Kurs og utvikling
Ingen fikk reise på andre turneringer eller til regionens utviklingssamlinger SUM og
RUM. Vi kompenserte dette med besøk av utviklingsansvarlig fra region Vest;
spillerutvikler Ulrik Risberg, dessuten ekstraøkter med Rune Helland Åmot til de
fleste årganger fra senior til 13 år i sommer -høst og juleferien. Vi gjennomførte også
halvparten av et målvaktprosjekt med Martin Christensen og ei inspirasjonssamling
med samme mann for alle trenerne våre.
Martin Ramsdal gjorde en god jobb med å følge opp mange nye barnekampledere.
Asbjørn Håre holdt regelkurs for alle 15 åringene våre høsten 2020– men
videreutviklinga til barnekampledere er foreløpig blitt stoppa av Pandemien. Klubben
engasjerte også Håre som dommersjef med ansvar for utvikling og rekruttering av
dommere.
h. SU møte
SU gjennomførte 6 møter der to også hadde status som trenerforum. Det har vært et
utfordrende år for SU og trenerne våre grunnet mange tilpasninger til pandemien. Vi
mener likevel at det har gått relativt greit. Styret utvida SU på siste årsmøte. Alle
årganger fra 12 år til senior er nå representert. I tillegg stiller Øyvind Østrem som
Opplærings- og rekrutteringsansvarlig som ekstra fra styret.
Sportslig utvalg hadde elles disse med per 31. desember 2020: Elisabeth Aven for
damelaget og J 16, Bjørn Marius Wefring for herrene, Kjell Hovland for J 13 og J 15,
Tor Solheim-Olsen/Steinar Løkkebø for J 14, Dag Nesbø Frøyen for G 14 og Weronica
Breidvik for barnegruppa 9 til og med 12 år. I tillegg møter dommersjef Asbjørn Håre
når det er behov for det. Olav Hatlemark har leda SU. Vi har håndtert en konflikt
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etter klage fra Dale på dommeravgjørelse og lagleder fra Florø. Ellers har det vært et
relativt harmonisk år i alle grupper så langt vi kjenner til.
11. Arrangement i Florø SK Handball 2020
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.
1. Mottatte midler/gaver
b. Generelt
i. Støtte i fm inkludering nevnes under inkludering
ii. Grasrotmidler, mva kompensasjon o.l.
iii. Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane
iv. Sparebanken Vest
c. Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner
Stortinget vedtok krisepakker til frivillige lag og organisasjoner for økonomisk bortfall
av inntekter som følge av Covid-19 restriksjoner. Den første krisepakken var så
komplisert at vi gav opp å søke på den.
Den andre var langt enklere/lettere og vi søkte på tap i perioden 12 mars til 31
august, og fikk kr 482.300.-.
Den tredje fulgte lesten fra krisepakke 2 og vi søkte på tap i perioden 1 sept til 31
des, og fikk kr 141.600.Totalt ble da støtten på kr 623.900.- som var 70% av tapets verdi, rett og slett
fantastisk.
12. Våre sponsorer og annonsører i 2020
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 å knytte 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,
Elkjøp og Select Sport.
3. Alminnelige Sponsor: Deloitte, Florø Rør og Svanøy Røykeri
4. Firdaposten:
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Firdaposten terminerte sin avtale i 2020. Det har vært en fantastisk
sponsor og støttespiller i mange og viktige år for klubben. Den har
vært sentral mht markedsføring, formidling, Firdaposten
Håndballskole og bidratt til klubbens gode omdømme. Vi takker
Firdaposten for samarbeidet gjennom en sponsoravtale, men vil
selvsagt ha et godt samarbeid med dem også fremover.
iv. Måloppnåelse
I 2020 har vi reforhandlet ca. 1/4 av våre avtaler og vi er i en prosess med
flere mulige sponsorer som vi håper å kunne skrive avtale med i 2021.
v. Spisset sponsing Det ble ikke etablert spisset sponsing i 2020 da vi ikke
etablerte hverken Bring eller Lerøy lag.
b. Annonsører
iii. Håndballhefte
Håndballhefte for sesongen 2020-21 ble ikke solgt/utviklet pga
smitteverntiltak.
iv. Bestemannspremie
Vi har et samarbeid med Svanøy Havbruk, Svanøy Røykeri og SKAAR om
primært bestemannspremier til M3, K3. Premien er et flott stykke røykt ørret
og en fin t-skjorte.
v. 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.
13. 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 og gjøre en jobb for pengene.
a. Dugnader som har gitt inntekter til klubben:
i. Ingen slik dugnad i 2020.
b. Dugnader som har gitt inntekter direkte til lag
i. Ingen slik dugnad i 2020.
c. Dugnad som ikke gir inntekter
i. Ingen slik dugnad i 2020.
14. Utvikling av unge ledere
Florø SK Handball har utviklet unge ledere gjennom mange år på følgende måte:
a. Barnekamplederkurs
Ved å gjennomføre barnekamplederkurs når de er 14-15 år, og dømming av kamper
tilpasset det nivået
b. Barnetrenerkurs
Ved å gjennomføre barnetrenerkurs når de er 14-15 år, og instruktør og
treneroppgaver tilpasset det nivået.
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c. Instruktører
Instruktører på SFO, håndballskoler mm.
d. Trenere
Trenere for lag som har lite foreldrekompetanse
e. Ledere
Ledere på håndballskoler og andre viktige lederoppgaver gjennom sesongen
f. SFO
SFO tilbud på alle sentrumsskolene, ledet av 14 år gamle instruktører.
Som dette viser så utvikler Florø SK Handball unge ledere som gjør en meget god og solid
jobb for klubben. De er en helt avgjørende ressurs i å opprettholde og videreutvikle spesielt
det sportslige i klubben og således bidrar de vesentlig til at vi klarer å leve opp til vår visjon:
Handball for alle i Florø/Kinn Kommune som bidrar til å beholde flest mulig, lengst mulig og
bli best mulig.
Vi må tørre å si at:


VI UTVIKLER UNGE LEDERE og at vi er VELDIG STOLT AV DEM.

15. Regnskap 2020
a. Budsjettet for 2020 var på totalt 3.450.000 med kostnader på 3 331 000 og et
beregnet overskudd på 124.000. Det var utviklet før restriksjoner mht pandemi og
ved utsatt årsmøte 7 mai ble dette vedtatt at styre fikk fullmakt til å justere dette.
I arbeide med revidert budsjett ble det klart at det opprinnelige budsjett i
utgangspunktet var for optimistisk på mange områder. Det reviderte budsjettet tok
dette inn over seg og laget et revidert budsjett som tok høyde for dette og den nye
situasjonen.
b. Revidert budsjett for 2020 var på totalt kr 1.808.500.- med en kostnad på 2.396.800
og et beregnet underskudd på minus 583.000.-.
i. Dette underskuddet var en kalkulert risiko som bygde på forventningene om
støtte fra Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner via lotteritilsynet
ii. Det reviderte budsjettet var lagt opp til å kunne opprettholde den sportslige
kjernevirksomheten
c. Med utgangspunkt i et budsjett på kr 1.808.500.- og et forventet underskudd på
minus kr 583.000.-. endte vi opp med sum driftsinntekter på kr 2.859.972- sum
driftskostnader på kr 1.758 304.- som gir et driftsresultat på kr 1.101.668 pluss
resultat av finansposter på kr 7.796.- gir et ordinært resultat på pluss kr 1.106.971.
d. Kommentarer
Det var krevende og revidere budsjett for 2020 med alle de uforutsette faktorene
som da lå til grunn. Det ble fokusert på å opprettholde driften med fokus på
kjernevirksomheten (Sport). Det ble tatt en kalkulert risiko på at vi skulle få noe
støtte, men den ble langt større enn beregnet.
i. «Utforutsatte» inntekter
1. kr 623.900.- Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner
2. kr 100.000.- fra Sparebankstiftelsen til prosjekt «Drivkraft for
håndball i fylket»
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3. kr 70.000.- fra Sparebanken Vest
4. 793.900.- totalt.
ii. Reduserte utgifter.
1. Det var budsjettert med kostnader på kr 2.396.800 men endte opp
med kr 1.758 304.- en differanse på kr 638.496.Hovedforklaringen på det store overskuddet i 2020 ligger i kombinasjonen
uforutsette inntekter og reduserte utgifter, og skyldes god og nøktern
økonomiforvaltning med støtte fra Kinn Regnskap og gode støtteordninger til
frivillige lag og organisasjoner.
iii. Samarbeide med Kinn Regnskap og kombinasjonen gode regnskapstall for
2019 og et i utgangspunktet godt budsjett for 2020 var helt avgjørende for
våre søknader om støtte på «Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner»
der en samtidig hadde nødvendig underlag.
e. Årets driftsresultat på pluss pluss kr 1.106.971.- 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.

16. Budsjett for 2021
a. Selv om vi nå har god støtte i Kinn regnskap og regnskapet for 2018, 2019 og 2020
var detaljert er det krevende å lage et godt budsjett for 2021. Vi vil bruke også dette
budsjettåret til å videreutvikle vårt samarbeid med Kinn regnskap slik at både
regnskap 2021 og budsjett for 2022 vil bli enda bedre.
b. Handlingsplanen sitt strategiske mål nr 14 sier følgende
i. Florø SK Handball skal ha en robust økonomi som gir handlingsrom.
1. Resultat: Inntekter som sikrer de faste utgiftene (overskudd gir
grunnlag for ekstraordinære tiltak).
Vi har en robust økonomi men et overraskende stort overskudd i 2020 som gir
handlingsrom. Samtidig vurderer vi at de negative effektene som smitteverntiltak og
terminert seriespill i sesongen 2020-2021 har ført meg seg vil kreve ekstraordinære
økonomiske tiltak på 2021 budsjettet
d. Det er krevende å lage et fullgodt budsjett for 2021 med alle de usikkerhetsfaktorene
som ligger knyttet til smitteverntiltak mm. Samtidig står klubben i en situasjon der en
skal komme i gang igjen og har derfor laget et budsjett som tar høyde for
ekstraordinære tiltak.
e. Vi har lagt opp til et budsjett for 2021 på kr 2.840.000.- med et forventet et
underskudd på minus 500.000.-. Lønn Hovedtrener mm dekkes primært av
sponsormidler, treningsavgift, håndballskoler og dugnad og vil være vår viktigste
budsjettforpliktelse.
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f.

Leasing/drift av minibuss er en budsjettsak som vi vurderer å kunne realisere ila
2021. Om en velger å kjøpe minibuss vil dette måtte komme som en ekstraordinær
sak der kostnadene tas utenfor budsjett av klubbens egenkapital.

g. Videre er det usikkerhet rundt flere av utgifts- og inntektssidene så som:
i. Vestkyst Cup 2020/Romjulscup 2020
ii. Sponsorinntekter
iii. Salg Kiosk
iv. Leie Hall
v. Reiseutgifter.
h. Styrets innstiller på at:
i. Fremlagt budsjett blir godkjent av årsmøte.
17. Oppgaver i året som kommer (2021):
Med en lang periode med kraftige restriksjoner vil 2021 bli et ekstraordinært år for rett og
slett å komme i gang igjen, og sikre at vi kan opprettholde klubbens sportslige ambisjon.
i. Fokus på Florø SK Handball Handlingsprogram 2021-2026 i den hensikt å:
i. Opprettholde og videreutvikle alle deler av klubben med fokus på:
1. Fokus på den sportslige ambisjonen for våre seniorlag.
2. Barn, unge, bredde og inkludering
3. Beholde flest mulig lengst mulig
4. Inntekter og utgifter
5. Kvalitet og dokumentasjon.
6. Fokus på å implementere og videreutvikle:
7. Klubbens sportsplan for å sikre en rød tråd i det sportslige arbeidet.
8. Beach Handball.
9. Minibusser
10. Kvalitet og dokumentasjon.
j. Vurdere behov for heldagstrener i lys av redusert sportslig ambisjon.
k. Vurdere Vestkyst Cup pga manglende påmelding-rekruttering.
l. Vurdere anskaffelse av minibuss.
m. Ivareta klubbens interesse ifm. fremtidig videreutvikling av Florø Idrettssenter med
2-3 flerbruksflater.
n. Ivareta klubbens interesser gjennom: Florø Sportsklubb, NHF Region Vest, NIF
Vestland og Florø Idrettssenter AS.
o. Ivareta klubbens interesser gjennom Kinn Idrettsråd.

18. Oppsummering/konklusjon
Florø SK Handball har hatt et meget godt driftsår i 2020 til tross for alle de utfordringene
smitteverntiltakene har gitt. Det er blitt jobbet meget godt på alle nivå og både sportslig,
organisatorisk og økonomisk har vi en bredde og dybde i hele klubben som vi antakelig ikke
har hatt tidligere.
For å komme i gang igjen med seriespill og alt det som kreves knyttet til dette har vi valgt et
moderat offensivt budsjett uten at dette utgjør noen stor risiko, gitt klubbens gode finansielle
situasjon.
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Vedlegg A Årsregnskap FSK Håndball 2020
Vedlegg B Florø SK Handball Handlingsprogram 2021-2026.
Vedlegg C Florø SK Handball budsjett for 2021.

Florø 09.05.2021
Styret i Florø SK Handball
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