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1. Innledning  

Året 2022 skulle vi komme i gang igjen etter ca. 2 år med Covid-19 og smitteverntiltak. Det har vi klart på en 

god måte takket være en grunnstruktur i klubben kombinert med økonomi og vilje til å planlegge med et 

betydelig underskudd som en starthjelp for å komme raskest mulig tilbake til godt gjenge / normal drift. 

Vi har lykkes med å beholde spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre og opprettholdt vår høye og 

kvalitative trening og kamptilbud inklusive håndballskoler, Vestkyst Cup mm. 

Det er nå et betydelig fokus på kompetanse og kvalitet, spesielt på det sportslige. Dette er en stor jobb som 

krever tid, men som vi har stor tro på. 

 

2. Styrets sammensetning  

a. Leder: Morten Mortensen (ikke på valg) 

b. Nestleder: Ingen har fungert som nestleder denne perioden 

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

d. Styremedlem/nestleder SU: Nina Anett Steindal (Ikke på valg) 

e. Kasserer: Jorunn Laila Farsund (Ikke på valg) 

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

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

h. Styremedlem: Oddlaug Nordal Fredheim (tar ikke gjenvalg) 

i. Styremedlem: Olav Kvalvik (Ikke på valg) 

j. Styremedlem/Materiellansv: Rune Grimstad (ikke på valg) 

 

k. Møter  

Styret har gjennomført 9 møter med ca. 59 orientering og 15 beslutnings saker. 

 

l. Kort sammendrag av de viktigste sakene  

i. Komme i gang etter 2 år med Covid-19 og smitteverntiltak 

ii. Rutiner og policy knyttet til utstyr og drakter. 

iii. Rutiner og policy knyttet til støtte til lag.  

iv. Fokus på å holde utgiftene nede og inntektene oppe. 

v. Fokus på medlemsregistrering og kontingent. 

vi. Planlegging og gjennomføring av Vestkyst Cup 2022 

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

 

3. Valgkomité  

Det ble ikke valgt en valgkomite på årsmøte i 2022 men styret ble gitt myndighet til å identifisere og utpeke 

disse. Da dette ikke har vært mulig har styret vært valgkomite. 

 

4. Utvalg / Komiteer:  

a. Ungdomsråd 

På årsmøte i 2019 ble det besluttet å opprette et ungdomsråd. Dessverre har vi enda ikke lyktes å få 

konstituert ungdomsrådet enda. Det vil bli en prioritet i 2023. 

b. Dommeransvarlig 

Asbjørn G K Håre første halvår og Elisabeth Benedicte Nygaard siste halvår 

c. Dommerkoordinator: Asbjørn G K Håre og Elisabeth Benedicte Nygaard 
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d. Sportslig Utvalg  

i. Leder sportslig utvalg: Olav Hatlemark 

ii. Ass sportslig leder (Oppl og rekr) Nina Anett Steindal 

iii. Damelaget Senior: (20-16 år) Dia Midjord 

iv. Herrelaget:(20-15 år) Dia Midjord 

v. Ungdom (J15 år) Kjell Hovland 

vi. Ungdom (J16 år) Tor Solheim-Olsen og Steinar Løkkebø 

vii. Ungdom (G115 -16 år) Dag Frøyen 

viii. Ungdom (J14) Weronika Kinn Breidvik 

ix. Ungdom (G 13-14) Ole B. Solheim/Vibeke Mowatt 

x. Barnehandball (G/J 9-12 år) gruppen Weronika Kinn Breidvik 

xi. Barnehandball (G/J 6-9 år) Marie Arnstad 

xii. Dommeransvarlig: Asbjørn Håre/Elisabeth Nygaard frå 1. sept. 

 

xiii. Møter: 

Spotsleg utval (SU) heldt 7 vanlege møte, og to trenarforum der alle trenarane vart innkalla. 

 

xiv. Kort oppsummering av de viktigste sakene 

1. Innføre raud tråd for alt treningsarbeide i klubben. 

2. Styrke rekrutteringsarbeidet til minigruppene (6-8 år) 

3. Laga nytt spelsystem for å gjere Vestkystcupen meir attraktiv. 

4. Bringsatsing og samarbeidsavtale med Dale om Lerøy. Samarbeidsavtale med Førde 

om spelarutveksling til 2. divisjon. Det siste vart berre ein sovande avtale. 

5. Etter nedrykka til seniorlaga til 4. divisjon orienterte vi meir av hovudtrenar Dias 

arbeid nedover til ungdomsgruppene. 

6. Avvikle førebels prøvesystem for spelaravtalar og erstatta det med lik klesavtale for 

alle Bring og Seniorspelarar.  

7. Bestemt treningsleir i DKN som fast turneringsmål for ungdomslaga våre (15-17 år) 

 

e. Kurs og utdanning: Nina Anett Steindal 

f. Inkluderingsgruppen: Leder Ann-Kristin Førde 

g. Kiosk gruppen: Nina Anett Steindal 

h. Arrangementskoordinering: Oddlaug Nordal Fredheim  

i. Draktansvarlige: Oddlaug Nordal Fredheim 

j. Mediegruppa: Leder Cecilia Molander 

k. Marked og sponsor: Morten Mortensen og Jorunn Laila Farsund 

l. Politiattester: Morten Mortensen og Jorunn Laila Farsund 

 

5. Status ift FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2022-2027 

Handlingsprogrammet med APP 1 til Del 2 - Mål og handlinger til Florø SK Handballhandlingsprogram 2022-

2027 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 i 2022 til å nådd sine mål som underbygger disse. 

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

i. Klubbhuset og rekruttering  

1. Auke talet på minilag: (6-8 år):  

Ein liten auke i lag frå vår til haust 2022, men likevel ein større vekst i talet på 

spelarar. Litt alarmerande er ein viss nedgang i talet på gutar.   
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Vi melde på 12 minilag til vårens turnerings-spel ved årsskiftet 2022/2023.  

2. Auke talet på spelarar i barne- og ungdomshåndballen (6-20 år) med 10 % fra 

31.12.2021 til 31.12.2026:  

Stabile tal i høve til året før. Noko som må kallast bra i lys av pandemien som vi la 

bak oss. Vi merka lite av pandemien på rekrutteringa totalt. Men vi fekk større 

utfordringar med å få 17 og 18 åringar med på vidare satsing.  

Det same gjaldt meir vaksne spelarar til førstelaget på damesida som fekk 

treningsforbod i store deler av sesongen og fall heilt ut under pandemien.  

Men andrelaget K4 kom seg bra gjennom det.  

Eit meir lagterskeltilbod for herrane lokka sist haust mange tidlegare herrespelarar 

tilbake i handballhallen. Dette berga herresatsinga vår.    

 

ii. Dommere:   

1. Dommeransvalig og Dommerkontakt:  

Elisabeth Nygaard tok over etter Asbjørn Håre. 

2. Målet på sikt er ca. 20 aktive dommer:  

Vi er der no, etter ein god innsats med å få fleire på kurs.  Ein utfordrande 21/22 

sesongen enda med straffegebyr, grunna for få registrerte dommarar med nok 

kampar i høve til klubbens storleik. Men det var ikkje enkelt å drive kursing for 

dommarar under ein pandebmi.    

3. Rekruttere minst 10 nye barnekampleiarar kvar haust - Delta i regionale 

utviklingsgrupper for dommere.  

Status er at desse måla vart oppfylte.   

4. Utdanne dommerutviklere.  

Vi er bra stilte: Tilreisande Elisabeth Nygaard er godkjent som dommarutviklar, og 

avtroppande Asbjørn Håre, skaffa seg godkjent kompetanse under pandemien. 

 

b. Skal ha seniorlag som kjemper om medaljer. 

i. Florø SK Handball skal ha seniorlag solid plassert i 3. div i perioden 2022-2027:  

Med nedrykk til 4. divisjon for både dame og herrelaget i sesongen 21/22 er vi lengre frå 

dette målet. Ei farseaktig handtering av seriesystemet i coronatida der enkel serie ble innført 

på impuls og heilt imot det region Vest tidlegare hadde signalisert, gjorde K3 sjanselause til å 

berge plassen. Regionens nye regelverk gjer til at det vert endå meir utfordrande å rykke 

opp att sidan vinnaren av k4. divisjon i SF må spele kvalikkamp mot nestbeste k4-klubb i 

Hordaland.   

1. Opprykk til 2. div. viss grunnlag i ressurser og egne:  

Ein endå fjernare draum  

2. Vurdere fra år til år i perioden 2021-2026 om:  

a. 1 eller 2 Damelag i 4 div.   

b. 1 eller 2 juniorlag (J 17-20, J 18 SF serien eller J8 H-serien) - Herrelag i 3. div i 

perioden.   

3. Herrelag i 3. div i perioden.  

a. Om vi får nok spillere vil vi vurdere to seniorlag allerede i sesongen 

2023/2024 

 

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

1. Lag i Bring og Lerøy om grunnlaget er til stades:  
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Vi har dei to siste sesongane kvalifisert oss med jentelag tili Bring. Siste sesong har 

og eit samarbeid med Dale om Lerøylag. Her hadde vi med to spelarar.  

G16 laget vårt rauk ut etter to kvalikrunder.   

 

iii. Florø SK Handball skal ha spillere på:  

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

2. Bylag 15 år (ift klubbens størrelse) På begge punkta over har vi delteke med fleire 

spelarar enn nokon gong før.  

3. Lerøy Håndball Camp (ift klubbens størrelse).    

Det ble kun arrangert en Lerøy Håndball camp i SF i 2022 og det var i Sogndal. Ingen 

av våre spillere deltok 

 

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

1. Vestkyst Cup med minst 75 lag.  

a. Vi enda med 69 lag etter den beste VCK ever, arrangert i haustferien.  

2. Romjuls Cup med minst 40 lag.  

a. Etter ein coronapause på eitt år gjennomførde J/G foreldrene og spelarar 

med stil. Vi ser at cupen framleis engasjerer etter nokre labre forsøk. Målet 

om 40 lag synest vel hårete. Men tureneringa for barnelaga hjelper på. 

3. FP Håndballskole med minst 120 deltakere:  

a. Nådde målet 

4. NHF Rema 1000 HS høst med minst 80 deltag.  

a. Nådde målet  

5. NHF Rema 1000 HS vinter med minst 80 deltag.  

a. Nådde Målet 

6. Håndball Camp med minst 40 deltakere. 

a. Handballcampar på Eid og Sogndal i 2022. 

7. Treningsleir med minst 40 deltagere.  

a. Kring 20 var med til Volda. 

8. Eiga spissa satsing på målvakter med målvaktcamp kvart haust.  

a. Delvis gjennomført 

9. SFO-tilbud på alle skolene i Florø med instruktører fra klubben.  

a. Gjennomført.  

10. Arrangere eiga beach-turnering kvar vår. 

a. Ikke gjennomført 

 

c. Skal ha trener, dommer og lederutdanning som sikrer høy kompetanse i alle deler og nivåer av 

organisasjon.  

i. Trenerutdanning:   

1. Stille kand. på trenermentorutdanning:   

a. Ikkje vore gjennomført. Men Dia har teke ei mentorrolle i enkelte 

barnegrupper. 

2. Stille kand. på impulssamlinger for trenere:  

a. Ingen hadde høve til å reise.   

3. Auke  på 10 % av trenarar som tek Trener 1 utd.  

a. Her har vi 18 barnetrenarar på gang, som gjennomførde halve kursrekka på 

13 modular før årsskiftet 22/23. Det tyder på ein auke på kvalifiserte 
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trenarar på dette nivået på minst 30 prosent. At vår eiga Ruth Sølvi Helland 

no er godkjend som instruktør for alle modulane gjer det mykje enklare å 

gjennomføre kursinga på heimebane.  

4. Auke  på 100 % trenere som tar Trener 2 utd.  

a. Her stampar vi med beina og pratar framleis mest om saka. Her må det nok 

klare intensiv til for å komme oss vidare.    

5. Kvar treningsgruppe i barnehåndballen skal ha minst 1 trener med gjennomført 

barnetrenarkurs:  

a. Det vil seie modulene  1 – 5 i trenar 1 kursrekka.  Dette målet har vi nesten 

greidd  

6. Kvar treningsgruppe i ungdomshåndballen skal ha minimum «Trener 2» 

kompetanse.  

a. Her må vi berre gjere noko. Dei som har teke kursa har flytta frå Florø.    

7. Bring og Lerøy trenere skal ha min. «Trener 2»- utdannelse.   

a. Vi har Dia og Ruth Sølvi i bakhand som kan berge oss i nauda om vi ikkje 

greier å få andre gjennom nålauget.  

 

ii. Dommerutdanning:  

1. 20 dommarar med dommar 1- kompetanse tilgjengelig.  

a. Har 14 tilgjengeleg 

2. Rekruttere 6-8 nye dommer1 dommarar kvart år.  

a. Er gjennomført.  

3. Rekruttere to med høgre dommerutannelse.  

a. Vart gjennomført.  

4. Rekruttere minst 10 nye barnekampleiarar årlig.   

a. Vart gjort. 

5. Rekruttere minst 4 nye beachdommarar kvart år.  

a. Coronasovande beachsesong. 

 

iii. Lederutdannelse:   

1. Stille kandidater på lederutdanning 

a. Ikke oppnådd 

 

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

i. Ikke bidratt i 2022. 

 

e. Skal bidra til at Beach håndball øker sin oppslutning og omfang 

i. Stille lag på regions-og fylkesmesterskap og beachturneringer.  

1. Vi deltok med eitt lag fylkesmeisterskapen. 

ii. Arrangere regions og fylkesmesterskap og beachturneringer.  

1. Banene våre var lite i bruk i Corona perioden og fylkesmeisterksapen på Eid ble 

avlyst grunna lite interesse. Regionen har bestemt at Eid får prøve seg ein gong til 

som FM-arrangør våren 2023.   

 

b. Skal følge klubben og NHFs verdier og samfunnets etiske normer etterleves i alle sammenhenger. 

i. Implementeres i alle klubbens grunnleggende dokumenter 
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1. Klubbens håndballhåndbok har ikke vært oppdatert siden 2020, dette vil bli 

prioritert i 2023. 

2. Klubbens hjemmeside oppdateres jevnlig iht dette punktet 

3. Klubben søker å etterleve dette i trening og kamp, men vil nok ha et kontinuerlig 

forbedringspotensial. 

 

c. Skal arbeide for økning av antall tilgjengelige spilleflater  

i. Være rådgiver mot idrettsråd og kommune.  

1. Vi har ikke kommet formelle råd i 2022, men har hatt god dialig med både idrettsråd 

og Kinn Kommune i forskjellige saker. 

ii. Fokus på å videreutvikle. av FIS med 2-3 flater  

1. Det har ikke vært jobbet konkret mot dette i 2022, men det er en del av idrettsløftet 

(Fotballhall og ombygging av Florø Idrettssenter) så vi har mer et generelt fokus. 

iii. Vurdere egen flerbrukshall på Furheim 

1. Det har ikke vært jobbet konkret mot dette i 2022 da det vil ligge noe ut i tid. Om en 

skal bygge en ny kamp-flerbukshall så er Furheim antakelig eneste alternativ. Men 

nå planlegger Florø Fotball og oppgradere område som kan redusere denne 

muligheten. 

 

d. Skal arbeide for gratis halleie for barn og unge.  

i. Jobbe for gratis halleie for barn og unge til og med 18 år 

1. Dette jobbes det med på et mer generelt plan så langt. Det er en stor og tung sak 

som må ha en bred oppslutning og må frontes gjennom idrettsrådet. 

 

e. Skal være ledende og oppnå gode resultater (=økt  deltakelse) innenfor integrerings og  

Inkluderingsområdet.  

Videreføre dagens arbeid innen inkludering og integrering.  

i.  Inkludering av personer med funksjonsnedsettelse:   

1. Etablere barnelag i gullserien.  

a. Dette jobbes det med og er et mål 

2. Etablere ungdom i gullserien.   

a. Dette jobbes det med og er et mål 

3. Styrke samarbeid med Idrettsråd/kommune  

a. Det er et godt samarbeid med idrettsråd, kommunen og flere andre aktører 

innenfor dette område. 

Vi etablerte Florø United i 2015 og gjennomførte et forsinket 5 års jubileum i 2022 ved å dra på en 

ukes treningsleir til Barcelona i Spania høsten 2022. 

 

ii. Inkludering av flerkulturelle:   

Styrke inkludering av barn, ungdommer og voksne med flerkulturell bakgrunn gjennom 

deltakelse i ord.  håndballaktivitet i klubben   

1. Øke deltakelse av lavterskel håndball -aktivitet for barn, ungdommer og voksne.   

a. Her har vi en fin økning, men dette er et langsiktig arbeid. 

2. Styrke deltakelse (og hindre frafall) av jenter med flerkulturell bakgrunn i ordinær 

håndballaktivitet (både som deltakere og som bidragsytere til klubben).   

a. Vi har søkelys på å styrke dette. 
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3. Gjøre deltakelse i håndballaktivitet så enkelt som mulig for beboere i 

mottak/krisesenter. 

a. Vi har søkelys på å styrke dette. 

 

f. Skal i alle ledd være en kompetent, moderne og effektiv organisasjon.  

i. Avklaring og implementering av oppgaver, rolle, ansvar og myndighet i alle ledd.  

1. Dette er en kontinuerlig prosess som er veldig viktig.   

ii. Etablere håndballhåndboka i klubben. 

1. Håndballhåndboka ble etablert i 2020 og vil bli revidert i 2023. Det er et viktig 

dokument som beskriver hvordan klubbens drives og etter hvilken policy. 

 

g. Skal være ledende innenfor å utvikle og ta  i bruk teknologi for å Forenkle arbeids prosesser på 

klubb-, regions- og  forbundsnivå.  

i. Alle kamper skal føres elektronisk på alle nivå (10 år – senior).  - Klubben skal ha minst en 

person med god kjennskap til våre IKT systemer.  

1. Perioden med Corona – smittevernrestriksjoner falt kontinuiteten og kompetansen 

noe, men dette er nå tilbake og i et godt gjenge. 

ii. Alle lagledere skal ha god kjennskap til bruken av våre IKT systemer før sesongstart.   

1. Dette er vi rimelig godt fornøyd med. 

iii. Alle dommere skal sertifiseres for bruk av våre IKT systemer før godkjent som dommer. 

1. Dette fungerer godt. 

 

h. Skal være synlig godt synlig innenfor medieområdet.  

Generelt: 

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 Firdaposten hadde 18 artikler i avisen som har omtalt vår virksomhet på en god 

måte. 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. 

 

i. Bedre informasjon ut mot grupper og medlemmene våre.   

1. 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. 

2. Informasjon ut til gruppene skjer vi a FB og e-post. 

3. Klubben har ikke etablert SPOND men noen av gruppene bruker også dette. 

 

ii. Benytte flere plattformer i sosiale medier (f.eks. Instagram). 

1. Klubben bruker primært FB og Instagram. 

 

iii. Media utstyr, film og strømming.  

Våren 2018 kjøpte vi inn 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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iv. My Game 

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. Vi får 

fortsatt strøyme Vestkyst Cup og andre turneringar og kampar som går i vår regi.  

NIF og NHF har fått motforestillinger knyttet til personvern/samtykke til filming spesielt mht 

barn og unge så My Game har delvis vært stoppet i perioden og har nå klare begrensinger at 

de kun er seniorkamper som kan strømmes. 

 

i. Skal synliggjøre sitt samfunnsengasjement.  

Generelt 

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 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.  

i. Florø SK Handball skal synliggjøre sitt samfunnsengasjement. 

1. Primært synliggjør klubben sitt samfunnsengasjement gjennom egne korte artikler 

på klubbens hjemmeside som igjen deles på klubbens offisielle FB side Florø SK 

Handball, Vestkyst Cup og uoffisielle FB side Supporter – Florø SK Handball. 

2. Firdaposten dekker også klubbens aktivitet meget godt og hadde 18 artikler om oss. 

 

j. Arrangementer skal være lønnsomme og skape oppmerksomhet  

i. Alle våre arrangement har fokus på lønnsomhet og oppmerksomhet. Disse to faktorene 

henger nøye sammen og virker innbyrdes forsterkende 

ii. Florø SK Handball har gjennomføre lokale og regionale arrangement etter egen og NHF 

Region Vest sin plan. 

 

k. 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. 

i. Min. 18% egenkapital.   

1. Klubben har en egenkapital godt over 18 % ift budsjett. 

ii. Resultat: Inntekter som sikrer de faste utgiftene (overskudd gir grunnlag for 

ekstraordinære tiltak).   

1. For 2022 hadde vi et planlagt underskudd for å kunne komme i gang etter Corona 

perioden. Vi hadde derfor ikke overskudd som gav grunnlag for ekstraordinære 

tiltak. 

iii. Sponsor-/marked: Videreutvikle markedsarbeid. 

1. Vi har ikke klart å ha den utviklingen vi hadde ønsket mht sponsor og marked som vi 

hadde ønsket. Dette skal bli et prioritert område i 2023. 

 

2. Utmerkelser i 2022  

a. Florø SK Handball har ikke mottatt noen utmerkelser i 2022.  

b. Ingen spillere, dommere, trenere eller andre har mottatt utmerkelser i 2022.  

 

3. Medlemstall og registering  

a. Medlemskontingent – den digitale terskelen 
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Frem tom 2020 hadde NIF en «samordnet rapportering» som klubbene gjennomførte basert på tillitt 

uavhengig om «medlemmene» hadde betalt medlemskontingent eller ikke. Men fom 2021 var det 

kun mulig å registrere dette i samordnet rapportering basert på betalte medlemmer. Ved 

rapportering i 2021 ble det et meget stort avvik og NIF besluttet at vi kunne bruke tallgrunnlaget fra 

2020. I 2022 har vi søkt å rydde kraftig opp i medlemsregistreringen via NIF sitt medlemssystem 

Klubb Admin og motivert for å betale medlemskontingent. 

Selv om vi pt ikke har det eksakte tallet fra 2022 har vi indikasjoner om at vi ikke har lykkes så godt 

som ønsker da avviket mellom betalte medlemmer og praktiske medlemmer fremdeles er stort. 

Dette vil ha prioritet i 2023. 

 

b. Aktive medlemmer 

Basert på en intern telling av partiske medlemmer har vi kommet frem til følgende tallgrunnlag 

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

ii. Dette er det samme som for 2021 (610 i 2020, 570 i 2019 og 540 i 2018.  

iii. Det er 450 aktive spillere/dommere og resten er trenere/lagledere/oppmenn og ledere i 

klubben. 

 

4. Nokre Klubbfakta FSK 2021  

a. Tal på Aktive spelarar: 420 

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: 11 

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 2022/2023 

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. 

 

5. 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. 

 

6. Materiell og prosjekt 

a. Materiell 
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Klubben eier diverse materiell direkte relatert til håndballaktivitet som ikke nevnes i detalj. Videre 

eier og drifter vi en MB 17 ster til selvkost for lagene i klubbe. Videre har busset vært utleid til andre 

lag og organisasjoner samt Avinor. Dette har bidratt til å holde driftsutgiftene nede 

b. Beach Handballbaner 

Våre to beach handballbaner på Furhein har for alle praktiske formål ikke vært i bruk i 2022 men har 

blitt stelt delvis av vaktmester på FVGS og klubben selv. Vi tar sikte på at det skal bli en bedre bruk 

av banene i 2023. 

c. Prosjekt ny mobil flerbruksflate til Florø SK Handball. 

Vi fikk kr 100.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane i 2022 til prosjektet. Planen er 

å benytte denne mobile flaten primært i fotballhallen (kunstgress) på Florø Idrettssenter ifm trening, 

turneringer og Cuper. Prosjektet vil bli realisert i 2023 

d. Prosjekt Fra håndballskoler til organisert håndball. 

Vi fikk kr 300.000.- i støtte fra Gjensidigestiftelsen helt på tampen av 2022. Planen er å arrangere tre 

gratis håndballskoler med ca 100 deltakere i 2023. Dette er en flott støtte som vil kunne bidra til å få 

flere barn, unge og voksne inn i organisert håndball 

e. Prosjekt utvikling av unge ledere  

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

2022 med en tilpasset ambisjon, men vil ikke bli avsluttet for i 2023.  Det er spesielt 

«Ungdomsrådsdimensjonen» som ikke er blitt fanget opp. Dette har vi ambisjon om å få til i 2023. 

 

7. Arrangement i Florø SK Handball 2022 

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 2022 mht kampavvikling blitt gjennomført nesten som normalt. 

Vi har opprettholdt vår virksomhet mht håndballskoler og er meget fornøyd med avvikling av 

Vestkyst Cup 2022. 

 

8. 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. Gjensidigestiftelsen 

vi. Equinor 

 

b. 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 støtten som klubben har fått gjennom denne ordningen har 

vært svært viktig en av de viktigste årsakene til at vi gikk i pluss på budsjettet for 2021. 

Vi har i 2022 fått noe uten at vi denne gang gikk i pluss i budsjettet for 2022. 
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9. Våre sponsorer og annonsører i 2022 

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  

iv. Sponsorer som har gått ut i 2022. 

Da Deloitte ble valgt til revisor for Florø Sportsklubb terminerte de avtalen med oss pga 

habilitet 

b. Måloppnåelse – Sponsorer 

i. I 2022 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 2023.  

ii. Spisset sponsing  

J16 Bring laget basert rundt J2006 har fått noe støtte til sin Bring satsning i 2022. 

c. Annonsører 

i. Håndballhefte Håndballhefte for sesongen 2022-23 ble ikke solgt/utviklet pga 

smitteverntiltak.  

d. Bestemannspremie  

Vi har ikke klart å opprettholde ordningen med bestemannspremie i 2022, men håper at vi skal 

kunne gjenoppta dette i 2023. 

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  

Tusen 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. 

 

10. 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. Våt Moro 2022 

ii. Laksens Dag 2020 

iii. Støtte til Florø Rockeklubb på Haavebua 

b. Dugnader som har gitt inntekter direkte til lag  

i. Her må Nina fylle inn 

c. Dugnad som ikke gir inntekter  

i. Ingen slik dugnad i 2022. 

 

11. Utvikling av unge ledere  

Florø SK Handball har utviklet unge ledere gjennom mange år på følgende måte:  
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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:  

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

 

12. Regnskap 2022 

a. Budsjettet for 2022 var på totalt kr 2.986.000.- med inntekter på kr 2.419.000.- med et beregnet 

underskudd på kr 562.000.-. Dette underskuddet hadde garanti i klubbens oppsparte midler. 

 

b. Regnskapet for 2022 endte noe annerledes enn budsjettert. 

i. Vi endte med driftsinntekter på kr 3.176.431.- driftsutgifter på Kr 3.774. 259.- noe som gav 

et ordinært resultat på kr - 584.387.- 

ii. Vi fikk kr 757.431.- i større driftsinntekter, men utgiftene var enda noe større og vi fikk et 

underskudd som var noe større en planlagt kr - 584.387.- kontra kr -562.000.-. 

iii. Dette viser teknisk sett traff som budsjettert mht balanse, men at vi hadde langt større 

utgifter enn budsjettert som heldigvis ble nesten balansert ut med større inntekter. 

 

c. Styret innstiller på at: 

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

 

13. Budsjett for 2023  

a. Selv om vi nå har god støtte i Kinn regnskap og regnskapet for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 var 

detaljert er det krevende å lage et godt budsjett for 2023, noe regnskapet for 2022 har vist. 

Vi vil bruke også dette budsjettåret til å videreutvikle vårt samarbeid med Kinn regnskap slik at både 

regnskap 2023 og budsjett for 2024 vil bli enda bedre.  

 

b. Vi har lagt opp til et budsjett for 2023 med kr 3.386.000.- i driftsinntekter, kr 3.457.300.- i 

driftsutgifter, kr -71 300,00 i driftsresultat som med annen driftsinntekt gir et budsjett i balanse 
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c. Lønn Hovedtrener mm dekkes primært av sponsormidler, treningsavgift, håndballskoler og dugnad 

og vil være vår viktigste budsjettforpliktelse 

 

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

i. Vestkyst Cup 2023/Romjulscup 2023 

ii. Sponsorinntekter  

iii. Salg Kiosk  

iv. Reiseutgifter. 

 

e. Styrets innstiller på at:  

i. Fremlagt budsjett blir godkjent av årsmøte. 

 

14. Oppgaver i året som kommer (2022):  

a. Fokus på budsjett og budsjettstyring skal være styrts viktigste jobb 

b. Fokus på Florø SK Handball Handlingsprogram 2023-2028 i den hensikt å:  

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

1. Øke kompetansen på trenere, dommere og ledere 

2. Fokus på den sportslige ambisjonen for våre seniorlag.  

3. Barn, unge, bredde og inkludering  

4. Beholde flest mulig lengst mulig  

5. Kvalitet og dokumentasjon.  

6. Fokus på å implementere og videreutvikle:  

a. Klubbens sportsplan for å sikre en rød tråd i det sportslige arbeidet 

b. Beach Handball.  

c. Bruk av Minibussen 

 

c. Ivareta klubbens interesse ifm. fremtidig videreutvikling av Florø Idrettssenter med 2-3 

flerbruksflater.  

d. Ivareta klubbens interesser gjennom:  

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

e. Ivareta klubbens interesser gjennom Kinn Idrettsråd 

 

15. Oppsummering/konklusjon  

Florø SK Handball har hatt et meget godt driftsår i 2022. 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. Vi er kommet i gang etter perioden med Covid-19 og smitteverntiltak og har et godt grunnlag 

for og opprettholde og videreutvikle klubben i sin helhet, med en spesiell fokus mot å øke kompetanse og 

videreutvikle spesielt det sportslige 

 

 

Vedlegg A Årsregnskap FSK Håndball 2022 

Vedlegg B Florø SK Handball Handlingsprogram 2023-2028.  

Vedlegg C Florø SK Handball budsjett for 2022.  

 

Florø 16.03.2023 

Styret i Florø SK Handbal 


