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Styrets sammensetning: 

 

Leder:      Olav Fenes 

Nestleder:     Kurt-Ivan Dishington Johnsen 

Styremedlem / kasserer:   Ynge Nikolaisen 

Styremedlem / sportslig leder:  Hege Christensen 

Styremedlem / sponsoransvarlig:  Halvar Mikalsen 

Styremedlem:    Børge Holm 

Varamedlem (fast møtende):  Hege Mikalsen 

 

Valgkomité:     Astrid Høgden (leder) og Erlend Rinø 

 

Revisorer:     Marianne Lind og Torbjørn With-Dahl 
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Styrets arbeid 

 

Styret har avholdt 10 styremøter, hvor det er behandlet 78 saker 

 

 

Utvalg av saker som styret har arbeidet med 

 

Styret har arbeider med en rekke saker gjennom året: 

 

- Administrative saker - GDPR-direktiv, trenerkontrakter, politi-attester, 

hjemmeside, forsikringer, lisenser, kontingenter, regnskap og økonomi, 

rapportering (NIF, NHF, Idrettsrådet, m.fl.), samt årsmøte og årsmøtesaker 

 

- Klubbutvikling - rekruttering av trenere, oppstart og rekrutering av nye lag og 

klubbarrangement på tvers av lagene («flest mulig, lengst mulig») 

 

- Anleggssituasjon - alternative løsninger for å avhjelpe mangel på hall-tid, god 

utnyttelse av tildelt hall-tid, riktig hallfordeling og langsiktig arbeid for økt 

spilleflate i vår egen kommune 

 

Styret har deltatt på årsmøte i Idrettsrådet og på avholdte dialogmøter i regi av 

Kulturfabrikken Sortland KF rundt fremtidens idrettsanlegg i Sortland kommune 

 

Styret har også deltatt på lokalt avholdt kurs i regi av NIF og Idrettsrådet, for 

brukeropplæring i NIFs verktøy for medlemsadministrasjon – Klubbadmin 

 

Videre har styret ved sportslig leder deltatt på sonemøter. Sportslig utvalg har også 

deltatt på sonemøter og har representert klubben på håndballforum i Tromsø, etter 

styrets anmodning 

 

Styret ved sportslig leder har fulgt opp mot NHF region nord, mot krets og avholdt 

trenermøter. Det har vært arbeidet med planlegging av kurs og utdanning for trenere, 

dommere og ledere 

 

Det har vært arbeidet mye med anskaffelser av utstyr, drakter og 

bekledning/overtrekk for utøvere og trenere, herunder finansiering og praktiske 

forhold rundt lagring 

 

Styret ved sponsoransvarlig har arbeidet godt med sponsoravtaler, oppfølging av 

våre sponsorer, reklame og reklametrykk, drakter og utstyr, lotteri og lotterigevinster, 
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grasrotandel, bingolotteriavtale, klubb- og medlemsavtaler, reklame i hallen, 

dugnader og varetelling 

 

 

Aktivitet gjennom sesongen 2018-2019 

 

Gjennom sesongen 2018-2019 har klubben hatt 6 lag påmeldt til seriespill: 

 

J16 – 2 lag 

J15 

J12 

J10 

G10 

 

Vi har deltatt på Landsås-cupen og Kraft-cupen i Harstad, og på Nyttårs-cupen i 

Tromsø 

 

Det har vært avholdt en lang rekke hjemmekamper, med tidvis godt oppmøte av 

publikum. Kampene har vært gjennomført med svært god regi og støtte, takket være 

gode lagledere, flinke oppmenn, et alltid hardtarbeidende sekretariat, en solid 

dommerkomité og ikke minst alltid god innsats rundt drift av kafé og loddsalg 

 

 

Vi har også kommet i gang med faste treninger for 2 guttelag, G10 og G12. Lagene 

har for uten faste treninger også deltatt på treningskamper på Stokmarknes, samt 

spilt flere internkamper mot vårt J12-lag. Etter nyttår har G10 også deltatt i seriespill 

 

 

Alle våre lag har markert seg positivt med god utvikling, godt samhold og miljø, ikke 

minst gode holdninger 

 

Vi har hatt det veldig artig på mange turer og overnattinger. Det har blitt svært mange 

spennende kamper, med flere solide sportslige prestasjoner for alle lag. Klubben, 

våre flotte utøvere og våre trofaste sponsorer har stadig vekk fått positiv omtale, 

enten det ble seier eller et (knepent) tap 

 

Våre lagledere og vårt støtteapparat har også arrangert sommeravslutning, kick-off 

sesong 2018-2019, landskamp på storskjerm, romjuls-håndball og Rema 1000 

håndballskole 
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Medlemsutvikling 2018/2019 

 

Sortland håndballklubb hadde pr. 31/12 2018 90 aktive utøvere, hvorav 43 har løst 

lisens. Dette er en fin utvikling fra 2017, hvor vi hadde 54 aktive utøvere pr. 31/12-

2017 

Aktive (utøvere) 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20 år + Totalt 

Kvinner 0 24 43 0 67 

Menn 0 25 0 0 25 

Totalt 0 49 43 0 92 

Tabell 1 – medlemstall aktive utøvere Sortland Håndballklubb pr. 31/12-2018 

 

Øvrige medlemmer Totalt 

Kvinner 3 

Menn 6 

Totalt 9 

Tabell 2 – øvrige medlemmer Sortland Håndballklubb pr. 31/12-2018 
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Årsregnskap 

 

Sortland Håndballklubb sitt regnskap for 2018 viser et underskudd på kr. 7.388,68 

 

Beholdningen er redusert fra kr. 141.493,70 pr. 1/1-2018 til kr. 134.105,02 pr. 31/12-

2018 

 

 

Det gamle styret takker alle utøvere, trenere, støtteapparat, foreldregruppa og våre 

sponsorer for et godt samarbeid og et fint år i Sortland Håndballklubb. 

Vi ønsker det nye styret lykke til i sitt arbeid. 

 

- * - 

 

Treners årsrapport J16 

Se vedlegg 1 

 

Treners årsrapport J15 

Se vedlegg 2 

 

Treners årsrapport J12 

Se vedlegg 3 

 

Treners årsrapport J10 

Se vedlegg 4 

 

Treners årsrapport G12 

Se vedlegg 5 

 

Treners årsrapport G10 

Se vedlegg 6 


