
Årsmelding Florø SK Handball for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021. 

1 
 

1. Innledning  

Til tross for et år med Covid-19 og omfattende smitteverntiltak har klubben gitt 

rammefaktorene med kraftig reduksjon spesielt i seriespill og evne til å kunne legge til rette 

for publikum drevet klubbene på en meget imponerende måte. 

Dessverre har restriksjonene både mht trening og kamp gått mest ut over seniorlagene, Florø 

United og spillere over 20 år. 

Til tross for alle utfordringene har klubbene lagt et solid grunnlag for fremtiden ved å ansette 

en heltidsansatt trener Dia Midjord og anskaffet en nesten ny MB 17 seter minibuss. 

All aktivitet som vi har kunnet gjennomføre som trening, kamper, håndballskoler og ikke 

minst Vestkyst Cup 2021 er blitt gjennomført. Vestkyst Cup og solid støtte for bortfall av 

inntektsgivende aktivitet bidratt til at regnskapet for 2021 kunne bli gjort opp med et solid 

overskudd. 

 

2. Styrets sammensetning 

a. Leder: Morten Mortensen (på valg) 

b. Nestleder: Ingen har fungert som nestleder denne perioden 

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

d. Styremedlem/nestleder SU: Øyvind Østrem (Tar ikke gjenvalg) 

e. Kasserer: Janne Sunde Yri (Tar ikke gjenvalg) 

f. Øk/medlem: Annbjørg Hestdal (på valg) 

g. Styremedlem/Sekretær: Monica Bøhmer (på valg) 

h. Styremedlem: Oddlaug Nordal Fredheim (Ikke på valg) 

i. Styremedlem: Nina Anett Steindal (på valg) 

j. Styremedlem: Karianne Skavøy (Tar ikke gjenvalg) 

k. Styremedlem: Olav Kvalvik (på valg) 

l. Styremedlem/Materiellansv: Rune Grimstad (på valg) 

m. Styremedlem Frode Sandvik (Tar ikke gjenvalg) 

 

n. Møter 

Styret har gjennomført 8 møter med ca. 62 orientering og 14 beslutnings saker. 

 

o. Kort sammendrag av de viktigste sakene. 

i. Oppfølging av smitteverntiltak kombinert med drift av klubb. 

ii. Ansettelse av Dia Midjord som klubbens hovedtrener på en 3 års kontrakt 

med virkning fra 1 august 2021  

iii. Anskaffelse av en nesten ny MB 17 seter minibuss. 

iv. Planlegging og gjennomføring av Vestkyst Cup 2021 

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

 

3. Valgkomité: 

a. Det ble ikke valgt en valgkomite på årsmøte i 2021 men styret ble gitt myndighet til å 

identifisere og utpeke disse som har vært Frode Sandvik og Øyvind Østrem. 
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4. Utvalg / Komiteer: 

a. Ungdomsråd 

i. 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  

ii. Dommerkoordinator: Asbjørn G K Håre 

 

c. Sportslig Utvalg 

i. Leder sportslig utvalg: Olav Hatlemark 

ii. Ass sportslig leder (Oppl og rekr) Øyvind Østrem 

iii. Damelaget Senior gruppen (20-16 år) Elisabeth Aase Aven 

iv. Herrelaget Seniorgruppen (20-15 år) Bjørn Marius Wefring 

v. Ungdom Jenter (J14 og J15 år) Kjell Hovland 

vi. Ungdom Jenter (J13-J14 år) Tor Solheim-Olsen og Steinar Løkkebø 

vii. Ungdom Gutter (G13- 14 år) Dag Frøyen 

viii. Barnehåndball (6-12 år) gruppen Weronika Kinn Breidvik 

ix. Barnehåndball (6-9 år) gruppen Weronika Kinn Breidvik 

x. Dommeransvarlig - gruppen Asbjørn Håre 

xi. Dommerkoordinator Asbjørn Håre 

 

xii. Møter: 

1. SU har som hovedoppgave å følge opp den sportslige planen og råde 

styret i sportslige saker 

 

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 2021-2026 

Handlingsprogrammet med APP 1 til Del 2 - Mål og handlinger til Florø SK Handball 

handlingsprogram 2021-2026 ble innført i 2019 og klubbens sportsplan er bygd på denne 
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Den har 14 strategiske mål og under gis en kort beskrivelse av hvordan klubben har bidratt i 

2021 til å nå sine mål som underbygger disse 

 

a. (01) Skal være den idrettsgren som har flest med lengst  

Pandemien førde til nokre ekstra utfordringar og avskallingar i seniorgruppa for kvinner 

over 18 år etter ein lang periode med treningsstopp. Elles normal utvikling i 

ungdomsgruppene opp til 18. Det vil seie relativt lite fråfall i barne- og 

ungdomsgruppene. I det store bildet kjem vi framleis bra ut når det gjeld å halde på 

spelarar gjennom heile skuleløpet og ut vidaregåande skule-alder.  

 

Eit lågterskel-tilbod for dei eldste ungdommane 17-20 år på jentesida, gjorde at vi 

greidde å halde på fleire, men samstundes var der relativt få frå 2003 årgangen som 

ønskte å satse på K3. På gutesida var fråfallet stor frå den tidlegare så store 2003-

årgangen. Noko som gjorde herrelaget svært sårbart gjennom store delar av sesongen. 

 

Handballen i Florø kom seg såleis samla bra gjennom pandemi-året 2021.  Og var 

framleis største idrett på nivå  med fotball i den delen av Kinn som var i Flora komme. (Vi 

er suverent størst på jentesida). Og vi er framleis mellom dei 3-4 klubbane i Vestland 

som har flest aktive. Mange andre lokale idrettar sleit mykje meir med å komme seg 

over følgjene av covid-19 pandemien. 

 

i. Klubbhuset og rekruttering: 

Florø SK Handball kom heller ikkje så verst ut i høve til Utviklingsmålet på 10 

prosent vekst i fram til 2026. Vi greidde å halde oppe både aktivitet og talet 

på spelarar gjennom pandemien. I nokre grupper, særleg miniane oplevde vi 

jamvel ein fin vekst etter sterk nedgang her i 2020  

 

1. Miniar (6-8 år): Vi fekk tilbake tilbod til alle årgangar på  alle 

sentrums-skulane; Florø Barneskole, Krokane, Torvmyrane og 

Brandsøy. Til saman voks rekruttflokken i løpet av året  til 15 lag, frå 

om lag 40 til om lag 80 aktive miniar. Pandemien førde til avlysing av 

fleire miniturneringar i sonen i tillegg til redusert oppslutning om dei 

som vart. Marie Arnstad tok i mot vervet som barnehandball-

koordinator med ansvar for rekruttering. Ho kom godt i gang med eit 

viktig arbeid. 

 

2. Barnegruppa (9-12 år): Vi såg vi ein liten nedgang på aktive i det vi 

kallar barnegruppene, fordi dei store 2008-årgangane for både gutar 

og jenter gjekk over til ungdomsgruppa. Av same grunn voks 

ungdomsgruppa. 

 

3. Ungdomsgruppene: (13-18 år) Situasjon i ungdomsgruppene elles 

var stabil. Fråfallet i dei utsette 15 og 16 års gruppene vart heller 

marginalt.  (2-3 aktive slutta hos begge). 

 

Laga våre toppa dei fleste ungdomsseriane i SF, då nhf avlyste 

seriane etter jul grunna pandemien. Resten av sesongen måtte 
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gjennomførast som treningskampar. Dermed måtte også 

Fylkesmeistersap og regionsluttspelet avlysast.  

 

På jentesida har vi store og solide årgangar nedover, så langt vi kan 

sjå. Alle årgangar frå 13 år til og med 15 år spelar ein årgang over for 

å få betre matching.  

 

For gutane har vi nokre store årgangar,  men elles er bildet noko 

meir variert.  

På gutesida har vi to årgangar med lite rekruttering (2004 og 2005) 

før vi igjen ser i ein bra stor 2006 årgang. Også 2007 årgangen for 

gutane er nesten tom. Dette vil  skape store utfordringar for 

herresatsinga vår dei neste sesongane om vi ikkje greier å gjere noko 

med det. 

 

ii. Trenarane 

Foreldretrenarar med minst to trenarar i alle grupper er framleis systemet 

vårt når det gjeld barne- og ungdomshandballen. Nesten alle grupper har 

trenarar med barnetrenarkurs eller trenar 1. Hovudtrenar Dia fekk frå 

hausten 2021 av i tillegg ansvar for ei trening for veka i alle ungdomsgrupper 

ned til og med 13-åringane. I endå større grad enn før tok unge trenarar 

ansvar for store jentegrupper, fordi vi ikkje greidde å rekruttere nok 

foreldretrenarar. (Gjaldt både for J11 og J12, pluss nokre av minigruppene.) 

Vi ser at det kan verte ei utfordring å finne nok foreldre som er villige til å ta 

trenarroller framover. For framtida bør klubben derfor satse endå meir på å 

skulere, hjelpe og følge opp dei unge trenarane våre. 

 

iii. Dommarane 

Vi engasjerte Asbjørn Håre som dommaransvarleg med ansvar for 

dommaroppsett, kurs og utviklings-arbeid. Håre er og i gang med å utdanne 

seg som dommarinstruktør. Med Håre på plassen har vi fått eit betre grep 

om dommarane våre.  

1. Vi hadde 22 aktive dommarar, 12 av dei barnekampleiarar. Vi låg 

såleis uner målet om 20 aktive divisjons-dommarar i klubben.  Nokre 

av dommarane våre studerer langt borte, men tel likevel inn i kvoten 

vår sjølv om vi ikkje kan bruke dei lokalt.  

2. Klubben tok sjølv ansvar for dommeroppsett for alle 10- og 11- og 

12- års kampane i Florø.   

3. Vi deltok på dommar-tiltak i utviklingsgruppene 1-3, men pandemien 

begrensa oss. Vi greidde likevel å arrangere regelkurs for alle 15 

åringene våre og barnekampleiarkurs slik vi har laga tradisjon for. Vi 

kombinerte dette med regionens digitale kurstilbod. 12 av 15-

åringane våre nytta seg av dette tilbodet.  

4. Jim Rune Navalsaker Pedersen (28) er høgst rangert av våre på 

dommar 3. nivå. Han debuterte i 2. divisjon. 

 

b. (02) Skal ha seniorlag som kjemper om medaljer 

i. Florø SK Handball skal ha seniorlag 
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På seniorsida endar vi sist eller nestsist i 3. divisjon på både dame og 

herresida og midt på tabellen i damenes 4. divisjon i sesongen 2021/2022. 

Dette er langt frå målsettinga, trass i at vi tilsette ein svært kompetent 

hovutrenar, Dia Midjord.  

Vi innførde også forpliktande trenarkontrakter hausten 2021 med betre 

kostnadsdekning i eit forsøk på å betre treningskulturen. (11 jenter og 8 

gutar skreiv under).   

Vi sleit likevel med å få stabilitet i treningsframmøtet gjennom store delar av 

sesongen både på kvinne og herresida. 

Særleg i oppkøyringsperioden i starten når grunnlaget skal leggast, møtte 

altfor få i høve til dei måla klubben hadde sett om prestasjonar og utvikling 

av ein god treningskultur.  

På herresida slutta fleire utover i sesongen, og herregruppa gjekk meir eller 

mindre i oppløysing. Eit samarbeid med Dale og hjelp av veteranar redda 

likevel herrane gjennom sesongen. 

Med andre ord:  

• Mismatch mellom klubb og spelarane sin motivasjon  

 

ii. Florø SK Handball skal ha Bring og Lerøy lag. 

Klubbens J16 lag (J05) formet et J16 Bring lag med støtte fra J06 gruppen. 

Laget kvalifiserte seg for den landsdekkende J16 Bring serien i andre runde. 

Dette er første gang i klubbens historie at vi har hatt et J16 Bring lag som har 

klart dette. 

 

iii. Florø SK Handball skal ha spillere på: 

1. Regionale samlingar (RUM) 14-17 år. (ift klubbens størrelse)  

Vi har hatt både gutter og spesielt jenter på RUM samlinger for sone 

1,2 og 3. 

2. Regionale landslagslagsmiljø (RLM) 15-17 år. 

Vi har hatt både J15 (06) og J15 (05) spillere på disse samlingene i 

Bergen. Fra dette miljøet ble Pia Klocke (06) tatt ut til sentral en 

landslagssamling i Oslo 

 

3. Landsdelssamling (04). 

Vi har hatt Ine Hovland Orre (05) på en slik samling som førte at også 

hun ble tatt ut til en sentral landslagssamling i Oslo. 

 

4. Bylag 15 år (ift klubbens størrelse)  

Vi har hatt 6 jenter med på en eller flere at disse samlingene. Dette 

er et historisk høyt antall og har gitt spillere og trenere gode 

impulser. 

5. Lerøy Håndball Camp (ift klubbens størrelse). 

Dette er ikke blitt arrangert i 2021. 

 

iv. Cup, Håndballskoler, Camp og treningsleir m.m. 

Vi har i 2021 ikke hatt spillere på denne type aktivitet utenfor egen klubb. 
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c. (03) Skal ha trener-, dommer- og lederutdanning som sikrer høy kompetanse i alle 

deler og nivåer av organisasjonen  

i. Trenerutdannelse: 

Vi supplerte dei manglande modulane for ei gruppe på 6-8 unge trenar. 

Dermed fekk dei fullført heile trenar 1-kursrekka. Vi kom også i gang med ei 

ny kursrekke for trenar 1 (8 frå vår klubb). Men vi greidde heller ikkje denne 

sesongen å få nokon på trenar-2 kurs. Og pandemien gjorde det generelt 

vanskeleg å planlegge og samle til trenarkurs sjølv om regionen kompenserte 

noko med å trappe opp sine digitale kurstilbod. 

 

ii. Dommerutdannelse 

Ei stor gruppe 15 åringar (12) tok barnekampleiar-kurset. Vi disponerer om 

lag 10 dommarar på nivå 1, og 2. Fleire av våre deltok på dei 

utviklingssamlingane regionen fekk samla til. Men fleire av dommarane våre 

studerer langt borte og kan berre unntaksvis nyttast lokalt.  

 

iii. Lederutdannelse: 

Vi har ikke sendt personell på lederutdannelse i 2021. 

 

d. (04) Skal bidra til at Beach håndball øker sin oppslutning og omfang 

Verken vi eller regionen kunne tilby trenings- eller konkurranseaktivitet i beach i 

2021 grunna pandemien. Vi fekk heller ikkje klargjort anlegget vårt. Men banene var 

likevel noko i bruk på sommaren til alternativ trening.  

 

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. 

Dette er kontinuerleg arbeid med bevisstgjering  av alle grupper, særleg foreldre og 

trenarar-rollene. Dette heng også nøye saman med kursinga vår elles. Pandemien 

begrensa mykje av dette arbeidet. Men vi greip tak i dei episodene vi vart kjende 

med, og vi har funne fram til betre prosedyrer når vi får klager og uheldige episoder 

oppstår. 

f. (06) Skal arbeide for økning av antall tilgjengelige spilleflater 

i. Idrettsløftet. 

Planen på dette område er knyttet til «Idrettsløftet» som skal få bygget en 

ny fotballhall, Storhall i Vest som et trinn 1. Dette skal igjen skape grunnlag 

for at «fotballhallen/Storhallen på Florø Idrettssenter kan bygges om til 2-3 

flerbruksflater som et trinn 2. Denne planen er selvsagt knyttet til 

kommunens økonomi og ferdigstilling av trinn 1. Videre er den knyttet til 

Fylkets evne og vilje til budsjetter med og bygge om Florø Idrettssenter som 

trinn2. 

Den opprinnelige og optimistiske tidslinjalen er blir ikke fulgt. Men om denne 

kommer på track igjen kan trinn 2 kunne være ferdigstilt tentativt i 2029 om 

ca 7 år. 
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ii. Ny Gymsal på Florø Videregående skole 

Denne planen følger heller ikke den opprinnelige tidslinjalen. Planene nå er å 

bygge en gymsal med 2/3 flerbruksflate. Dette er en marginal forbedring ift 

dagens løsning med en gymsal men 1/3 flerbruksflate. 

Klubben følger og har gitt innspill til denne prosessen. 

 

iii. Anskaffelse av ny mobil håndballflate 

Gitt at utsiktene til tilgang på flere flerbruksflater er trukket ut i tid har 

klubben en løpende vurdering på om en skal gå til anskaffelse av en ny mobil 

håndballflate  

 

g. (07) Skal arbeide for gratis halleie for barn og ung 

Etter forslag fra Kinn Idrettsråd vedtok kommunen at det skulle være gratis leie av 

gymsalene på de ulike barneskolene. Dette sammen med at klubben nå betaler 

kommunale avgifter både i Florahallen og på Florø Idrettssenter har bidratt til 

redusert halleie. Klubben vil jobbe videre med gratis halleie for barn og unge. 

 

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, Gjensidigestiftelsen Håndballskole og Romjulscup/moro slik at 

de skulle 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 50 barn gjennom hele året.  

 

3. Støtte  

 Vi søkte og fikk støtte til denne satsingen fra følgende:  

a. Kinn Kommune v/Florø Frivilligsentral (Vår viktigste 

støttespiller). 

b. Kinn Kommune  

c. Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane  

d. Gjensidigestiftelsen 

e. NHF sentralt og Region Vest  

f. 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.  
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1. Vi har fått støtte til dette laget fra følgende i 2021:  

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

b. Gjensidigestiftelsen 

c. 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. Dessverre har vi ikke klart å gjennomføre en en 

nødvendig revisjon i 2021, men dette vil bli prioritert i 2022. 

 

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.  

Byens lokalavis har ikkje hatt så veldig mange reportasjar frå Florøs største idrett. 

Dette har nok og mykje samanheng med prestasjonar på herre og damesida. 

På område integrering fekk vi mykje bra merksemd, også i andre media. 

 

i. Omtale i aviser  

Firdaposten er vår viktigste avvis og dekker store og små saker knyttet til 

klubbens aktivitet 

 

ii. Omtale i sosiale media 
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Klubben har direkte og indirekte fått god dekning både i NHF Region Vest sin 

hjemmeside og FB side. Videre har egne artikler i noen grad blitt 

videreformidlet til på andres FB sider. 

 

iii. Egne media 

Vi legger primært ut artikler på egen hjemmeside som igjen blir spredt via 

våre FB sider. På denne måten sikrer vi god internt og ekstern 

kommunikasjon som øker bevissthet i egen klubb og som bidrar oss til å 

gjøre oss godt synlig innenfor medieområde. 

 

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. I 2019 

fekk vi kontakt med SolidSport og begynte å ta betalt for at man kunde sjå 

kampane.SolidSport og Florø SK Handball delte 50-50 på alle inntekter. 

 

Vi strøymet 54 kampar i 2021 med SoldSport: 15 stk senior, 3 13-årskampar 

og 36 kampar i Vestkyst Cup. 

MyGame 

2020 solgte NHF alle rettar til å strøyme breiddehandballen til MyGame, så vi 

har ikkje lov å strøyme kampar som går i NHF sin regi. MyGame bruker 

TV2play som plattform. MyGame tar og betalt for kampane, men vi får 

mindre av inntektene. Dessuten så må abonenten til MyGame (den som 

opnar konto for å sjå kampane) velge kva lag/klubb den skal støtte. Vi får 20 

% av det beløpet som kjem inn frå dei som støtter Florø SK Handball i 

MyGame kontoen. 

Vi får fortsatt strøyme Vestkyst Cup og andre turneringar og kampar som går 

i vår regi.  

 

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. 

Som den største idretten i denne delen av Kinn kommune tilbyr Florø Sk handball 

åleine fysisk aktivitet til barn og unge minst tilsvarande timetal tildet heile Florø 

barneskole gjer, utan at det kostar det offentlege løn. Utan handballen og dei andre 

idrettane i kommunen ville tilbodet på desse områda ha vore svært så magre.  

Vi har levande og mykje besøkte facebook-sider, ei oppdatert heimeside og eit godt 

rykte. At mykje folk kjem innom og ser på kampane våre bidrar også.  
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Men tradisjonen med å gå på handballkampar i hallane våre treng tid for å ta seg opp 

att etter to år med Pandemi.  

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 2021  

a. Florø SK Handball har ikke mottatt noen utmerkelser i 2021.  

b. b. Ingen spillere, dommere, trenere eller andre har mottatt utmerkelser i 2021.  

 

7. Medlemstall og registering  

a. Det er 640 aktive medlemmer (dommere, spillere, trenere og ledere). 

b. Dette er en økning fra 610 i 2020, 570 i 2019 og 540 i 2018.  

c. b. Det er 450 aktive spillere/dommere og resten er trenere/lagledere/oppmenn og 

ledere i klubben. 

 

8. Nokre Klubbfakta FSK 2021  

a. Tal på Aktive spelarar: 410 

b. Av desse miniar (6-8 år) ca 80 

c. Barn (8-12 år) ca 155, 105 jenter  

d. Ungdom (13-19 år), ca 140, 84 jenter 

e. Vaksne (20+): ca 25, 20 kvinner 

f. Tal på trenarar: 59 (medrekna Tordenskiolds soldatar) 

g. Tal på foreldrekontakter: ca 30 

h. Medlemmer i styret: 12 

i. Medlemmer i Sportsleg utval: 11 

j. Andre funksjonar: 6 

k. Trenarar med barnetrenar-godkjenning: ca 25. 

l. Trenar flest lag: Weronika Breidvik med ti lag, (3J10, 3G10, 3J13, K4)  

 

m. Påmelde lag i sesongen 2021/2022: 

i. 37 lag, barn, ungdom, vaksne 

ii. 15 minilag (turneringsomgang med flest lag frå Florø SKH, varierte frå 4 til 15 

påmelde lag frå Florø til 6 ulike turneringar) 

 

n. Laga:  

i. Mini 6-8 år: firarlag☺)  15 lag =2J6+ 1G6+4G7+ 2J7+ 4G8+ 2J8. 

ii. 1G9: (femmar-lag) 

iii. 2J9: (femmar-lag) 

iv. 4G10: (femmar-lag) 

v. 4J10: (femmar-lag) 

vi. 1G11: (seksar-lag) 
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vii. 4J11: (seksar-lag) 

viii. 1G12: (seksar-lag)  

ix. 3J12: (seksar-lag) 

x. 2G13:  

xi. 3J13 

xii. 2J14 (J13 opp) 

xiii. 1G15 

xiv. 2J15 (J14 opp) 

xv. 2J16 (J15 opp) 

xvi. 1J17-20 

xvii. 2 K (K3 og K4) 

xviii. 1H3 

xix. 1Rema1000-TH-serien, mix 

 

o. Gjennomførde kursmodular i perioden:  

i. barnetrenarmodulane, ekstra kast og mottak, målvakt, 

 

9. 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. 

10. Materiell og prosjekt 

a. Materiell 

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.  

Prosjektet ble realisert i 2021 med en noe lavere ambisjon enn planlagt. Det ble 

anskaffet en nesten ny MB 17 seter. Denne har vært i bruk siden august 2021 og vi er 

i en prosess med å vinne erfaring med planlegging og bruk av bussen ift den 

opprinnelige intensjon. 

 

b. 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 
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«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.  

Prosjektet ble gjennomført og avsluttet i 2021 men en justert og tilpasset ambisjon. 

 

c. 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 

Prosjektet ble avsluttet i 2021 men en mindre justering av den tenkte ambisjon. 

 

d. Prosjekt utvikling av unge ledere 

Vi fikk 100.000.- fra Equinor til prosjekt utvikling av unge ledere i 2021. Prosjektet har 

løpt i 2021 men en tilpasset ambisjon, men vil ikke bli avsluttet for i 2022.  

Det er spesielt «Ungdomsrådsdimensjonen» som ikke er blitt fanget opp. Dette har vi 

ambisjon om å få til i 2022. 

 

11. Arrangement i Florø SK Handball 2021 

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. Arrangement generelt 

Våre arrangement har i 2021 mht kampavvikling blitt redusert og det har nesten i 

hele perioden også vært restriksjoner på antall publikum.  

Til tross for dette har vi opprettholdt vår virksomhet mht håndballskoler og er meget 

fornøyd med avvikling av Vestkyst Cup 2021. 

 

12. Mottatte midler/gaver  

a. Generelt  

i. Støtte i fm inkludering nevnes under inkludering  

ii. Grasrotmidler, mva kompensasjon o.l.  

iii. Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane  

iv. Sparebanken Vest  

v. Equinor 

 

b. Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner  
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Stortinget vedtok krisepakker til frivillige lag og organisasjoner for økonomisk bortfall 

av inntekter som følge av Covid-19 restriksjoner.  

Den støtten som klubben har fått gjennom denne ordningen har vært svært viktig en 

av de viktigste årsakene til at vi har gått i pluss på budsjettet for 2021. 

 

13. Våre sponsorer og annonsører i 2021 

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  

 

b. Måloppnåelse  

i. I 2021 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 2022.  

ii. Spisset sponsing Det ble ikke etablert spisset sponsing i 2021. 

 

c. Annonsører  

i. Håndballhefte Håndballhefte for sesongen 2021-22 ble ikke solgt/utviklet 

pga smitteverntiltak.  

 

d. 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.  

 

e. Måloppnåelse  

Vi hadde ingen klar målsetting mht annonsører og bestemannspremie, men dette er 

en vinnvinn situasjon for alle parter. 

 

f. 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. 
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14. 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 2021.  

b. Dugnader som har gitt inntekter direkte til lag  

i. Ingen slik dugnad i 2021.  

c. Dugnad som ikke gir inntekter  

i. Ingen slik dugnad i 2021. 

 

15. 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. 

 

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. 

 

16. Regnskap 2021 

a. Budsjettet for 2020 var på totalt 2.840.000 med kostnader på 2 335 000 og et 

beregnet underskudd på kr 505.000.-. 

Dette underskuddet hadde garanti i klubbens oppsparte midler og med en rimelig tro 

på at vi skulle få noe støttemidler fra Norges Idrettsforbund – Lotteritilsynet knyttet 

til utgifter og tapte inntekter som en følge av restriksjonene knyttet til Covid-19 

smitteverntiltak. 

 

b. Regnskapet for 2021 endte svært annerledes enn budsjettert. 
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i. Vi endte med driftsinntekter på kr 3.017.666.-, driftsutgifter på 2.124.119.- 

noe som gav et ordinært resultat på 894.725.-. 

ii. Den store forskjellen mellom et underskudd på kr 505.000 og et overskudd 

på kr 894.725.- kan forklares i grovt på følgende måte: 

1. Støttemidlene fra Norges Idrettsforbund – Lotteritilsynet ble langs 

støtte en beregnet. 

2. Vestkyst Cup 2021 gav et fantastisk overskudd på hele kr 262.431.- 

3. Flere budsjetterte kostnader ble langt lavere enn budsjettert. 

 

c. Hovedforklaringen på det store overskuddet i 2021 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.  

 

d. Årets driftsresultat på pluss pluss kr 894.725.- - viser at Florø SK Handball har en 

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

 

e. f. Styret innstiller på at: 

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

 

17. Budsjett for 2022 

a. Selv om vi nå har god støtte i Kinn regnskap og regnskapet for 2018, 2019, 2020 og 

2021 var detaljert er det krevende å lage et godt budsjett for 2022. Vi vil bruke også 

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

regnskap 2022 og budsjett for 2023 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 2021 som 

gir handlingsrom. Samtidig vurderer vi at de negative effektene som 

smitteverntiltak og terminert seriespill i sesongen 2021-2022 har ført meg 

seg vil kreve ekstraordinære økonomiske tiltak på 2022 budsjettet. 

 

c. Det er krevende å lage et fullgodt budsjett for 2022 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.  

 

d. Vi har lagt opp til et budsjett for 2022 på kr 2.986.000.- med et forventet et 

underskudd på minus kr 562.000.-. 

 

e. Lønn Hovedtrener mm dekkes primært av sponsormidler, treningsavgift, 

håndballskoler og dugnad og vil være vår viktigste budsjettforpliktelse 

 

f. Videre er det usikkerhet rundt flere av utgifts- og inntektssidene så som:  

i. Vestkyst Cup 2020/Romjulscup 2020  
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ii. Sponsorinntekter  

iii. Salg Kiosk  

iv. Leie Hall  

v. Reiseutgifter. 

vi. Støtte fra NIF – Lotteritilsynet knyttet til tapte inntekter knyttet til Covid-19. 

 

g. Styrets innstiller på at:  

i. Fremlagt budsjett blir godkjent av årsmøte. 

 

18. Oppgaver i året som kommer (2022): 

Med en lang periode med kraftige restriksjoner vil 2022 også bli et ekstraordinært år for rett 

og slett å komme i gang igjen, og sikre at vi kan opprettholde klubbens sportslige ambisjon.  

a. 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.  

 

b. Ivareta klubbens interesse ifm. fremtidig videreutvikling av Florø Idrettssenter med 

2-3 flerbruksflater.  

c. Ivareta klubbens interesser gjennom:  

i. Florø Sportsklubb, NHF Region Vest, NIF Vestland og Florø Idrettssenter AS.  

d. Ivareta klubbens interesser gjennom Kinn Idrettsråd 

 

19. Oppsummering/konklusjon 

Florø SK Handball har hatt et meget godt driftsår i 2021 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 

Vedlegg A Årsregnskap FSK Håndball 2021  

Vedlegg B Florø SK Handball Handlingsprogram 2022-2027.  

Vedlegg C Florø SK Handball budsjett for 2022.  

 

Florø 24.03.2022  

Styret i Florø SK Handball 


