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Innkalling årsmøte  

 
Styre viser til innkalling til årsmøtet av 28. februar 2019. 

 
Langhus IL Håndball avholder årsmøte  

torsdag 28. mars, kl. 18:00 i møterommet i Langhushallen 
 

Årsmøte er åpent for alle, men kun medlemmer av Langhus IL Håndball har tale og stemmerett. Vi har 
med lister over stemmeberettigede. 

Innkallingen er blitt annonsert på hjemmeside i henhold til gjeldende regler. 
Langhus, 20.03.19 

 

Agenda 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenning innkalling 
3. Godkjenning saksliste  
4. Valg møteleder 
5. Velge sekretær  
6. Velge to medlemmer til å undertegne protokoll  
7. Behandle styrets årsberetning 2018 
8. Behandle årsregnskap 2018 med revisjonsberetning 
9. Behandle forslag og saker 

1. Sak fra Styret 
10. Fastsette medlemskontingent og kontingent for støttemedlemskap 
11. Fastsette treningsavgift 
12. Behandle budsjett 2019 
13. Valg:  

a) Styreleder 

b) Nestleder 

c) Øvrige medlemmer  

d) Varamedlemmer 

e) To revisorer 

f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 

g) Leder av valgkomité  

h) Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

i) Varamedlem til valgkomiteen 

 

Med vennlig hilsen 
Styret i Langhus IL Håndball 
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1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

2. Godkjenne innkalling 

 

3. Godkjenne saksliste 

 

4. Velge møteleder 

 

5. Velge sekretær 

 

7. Velge to medlemmer til å undertegne protokoll 

 

7. Styrets årsberetning 

Styret for 2018 har bestått av:  
 
Leder: Jarle Yttereng  
Nestleder: Øyvind Sletta  
Styremedlem Arrangement: Hanne A Thun  
Varamedlem: Helene Kjærnli 
 
Adm. 
Daglig leder: Marit Sagelvmo 
Sportslig kordinator/SU leder: Marie Aakre Paulsen 
 
Øvrige  
Dommerkontakt: Jakob Rivertz 
Markedsansvarlig: Ståle Halvorsen  
Materialforvalter: Helen Elvestad 
WEB: Thomas Buck 
Arrangement: Damelaget v/Marianne Myrbråten 
Kiosk: Dugnad i alle lagsmiljøer fra 9 år, Kioskansvarlig Per Anders Huus 
Tilsynsvakt: mandag/fredag på vegne av Ski Kommune, hhv J05 v/Kent Fjellstad og G03 v/Marie Aakre 
Paulsen 
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1. Administrasjon  
 
Styret har i sin periode avholdt 11 styremøter. Vi har deltatt på flere av lagenes foreldremøter på 
sonemøter, samt regionens håndball ting. I tillegg har styremedlemmene deltatt i egne komiteer samt 
møter av administrative art.  
Styret har som strategi at klubben skal virke og vokse gjennom at den enkelte spiller og forelder, samt 
andre som er engasjert i klubben trives, utfordres og tar ansvar. Det tror vi fortsatt er viktig for å 
beholde lag og spillere så lenge som mulig. Klubben har deltatt på inkluderingsseminar i regi av AIK. 
 
Vår daglig leder Marit Sagelvmo har håndtert mange av de oppgavene som naturlig tilkommer et stort 
idrettslag.  
I tillegg har kontakt med kommune og håndballregionen vært av stor betydning, samt deltagelse i 
tilrettelegging ved minirunder, temaserie, Julecupen, samt andre arrangement.  
 
Det har i løpet av året jobbet en del med instrukser og retningslinjer i klubben. 
Det er utarbeidet en reiseinstruks, økonomihåndbok og en beredskapsplan. Dette er publisert på 
hjemmesiden til klubben. 
 
Arrangementer klubben har gjennomfør: 
Regionseriekamper (vår og høst) 
Loppetass gullrunde (vår) 
Minirunde 5 (vår) 
Fellescup (vår) 
Temaserie gutter 13 (høst)  
Julecup 
 
Disse arrangementer involverte en stor porsjon foreldredeltagelse som organiseres som en dugnad.  
Det er to hovedoppgaven som utfører som dugnad, foruten om Julecup, kiosk -og hall vakter. 
Lagsmiljøene har som hovedregel to kioskvaktuker, fordelt på vår og høst. Hallvakt er helger og utføres 
ved klubbens arrangement. Hallvaktene er i perioder med seriespill og lagsmiljøene utfører to til fire 
vakter, vår og høst. Det har blitt flere vakter pga. at det er kamper både lørdag og søndag. 
 
Begge oppgaver har vært med å trygge billett- og kioskinntektene våre og dugnadsarbeidet fungert 
meget bra.  
 
For å lette på pengehåndteringen benytter klubben seg av Vipps og betalingsterminaler. Dette tar over 
mer og mer av kontant bruken. For kiosken har elektroniske betalingsløsninger tatt over 70% 
omsetningen, det gjelder billettsalget. 
 
Langhus IL Håndball har fått en avtale med Ski kommune og andre brukeren av anlegget om disponering 
av treningsrommet i Langhushallen de neste 3 årene.  Det fylles på med nytt utstyr, noe blir borte og 
noe ødelagt. Det er 11 årsklasser som gjennomfører ukentlig trening i treningslabben. Klubben leie ut 
ledigtid til tre andre brukere. 
 
Marie Aakre Paulsen fra august 2018 vært ansatt som sportslig koordinator. 
Det første året skal Marie fokusere på å følge opp og sikre etterlevelse av vår sportslige strategiplan, 
legge grunnlag for en velfungerende dommergruppe, utvikling av klubb, lag og spillere samt vekst i 
antall spillere. 
Vi har allerede sett resultater so vi kan tilskrive ansettelsen av Marie.  
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Trenerteam og støtteapparat består av 79 trener og 52 personer i støttefunksjoner 
 
Det har vært avholdt to møte for lagledere og kioskansvarlige, vår og høst 2018. Her er det mye erfaring 
som deles og det gis nyttig info. og oppdatering som bringes videre ut til foreldregruppene.  
 
Langhus Håndball hadde høsten 2018 lag i jente og gutteklassene på nesten alle trinn, unntak var G18 og 
G16. 

Seriepåmelding 2018/19      

    Region serie       Temaserie   

Årstall klasse Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Regions 

cup 

Unisport 
 cup 

(gutter) Nivå 1 Nivå 2 

2012/11 J7               

2012/11 G7               

*10 J8               

*10 G8               

*09 J9 2             

*09 G9 1             

*08 J10   1           

*08 G10 1 1     1     

*07 J11 1 2           

*07 G11 1 1     1     

*06 J12 1 1   1     1 

*06 G12 1 1   1 1     

*05 J13 1 2   2   1 1 

*05 G13  1 2   1 2   1 

*04 J14 1 2   3       

*04 G14   1 1   1 1     

*03 J15 1 1   1       

*03 G15 1 1   1 1     

*02 J16 1 1   1       

*01 J18   1           

99 eldre Damer 1 1   1       

  J33   1           

    16 20 0 13 7 1 3 

    36         4 

  
Loppetass runder er for håndballskolen 6 og 7 åringer. Klubben har deltatt med gutte- og jentelag i alle 

4 rundene, bronse, sølv, gull og stjernerunde.  

Minirunder er for 8 åringer og består av seks runder. Klubben har deltatt på alle med både gutte- og 

jentelag. Gutter 9 har også deltatt på minirunder med det minst øvede. 

Lagsmiljøer: 22 lagsmiljøer bestående av 9 guttelag og 13 jentelag.  

Det er flere årsklasser som har et godt samarbeidet og det hospiteres fra jenter og gutter 10 år og 

oppover. 

Styret har hatt fokus på å legge til rette for å beholde spillere så lenge som mulig. Mye arbeid er lagt ned 
fra Sportslig Utvalg for å dekke opp behov de enkelte lagene   
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Den årlige fellescupen i 2017 som avvikles i april gikk til Baldus cup på Lillehammer for 7 gang. Komiteen 
er skrivende stund godt i gang med planleggingen av årets tur.  
 
Som nevnt tidligere både i kataloger og årsberetninger har rekrutteringen til verv i klubben igjen vist seg 
svært vanskelig. Langhus IL Håndball er i stor grad driftet på frivillighet og deltagelse av foreldre. Klubben 
har i 2018 vært drevet med minimum av styremedlemmer som loven tillater. Vi har heller ikke maktet å 
etablere en valgkomite. 
 
Ved å investere i barna vil de utvikle håndballferdigheter, sosialt vennskap i nåtid og fremtid gjennom 
idretten. 
 
Langhus IL Håndball skal være en attraktiv klubb og ett godt fritidstilbud for alle. Klubben har arbeidet 
aktivt for å rekruttere flere barn med fremmedkulturell bakgrunn. Vi har vært i kontakt med menigheter og 
Ski kommune for å drøfte samarbeid for å rekruttere bredere. Vi har også invitert foreldre med 
innvandrerbakgrunn for å drøfte hva vi kan gjøre bedre for å sikre bedre rekruttering, hindre frafall og 
engasjere foreldre. 
 
Vi ser at deltagelse i håndball kan være en økonomisk belastning. Vi ønsker ikke at foreldrenes økonomi 
skal være ett hinder for at barns håndballaktivitet. Vi har arbeidet for å øke andelen inntekter til klubben 
som ikke krever foreldrebetaling og dugnadsinnsats. Vi har også mulighet til å gi støtte der hvor 
økonomien er en begrensning til barns mulighet til aktivitet. 
  
Jeg og styret vil på vegne av alle håndballspillende barn og unge i Langhus IL Håndball, med dette takke 
alle tillitsvalgte, trenere og lagledere for en fantastisk innsats i året som har gått. 
 
Jarle Yttereng  
Styreleder Langhus IL Håndball 

2. Økonomi 
 
Ecit Ski AS har i 2018 vært vår regnskapsfører. 
 
Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 348.848 mot kr 502.022 i 2017. 
En nedgang på kr 153.174. 
 
Nedgangen skyldes i hovedsak økte kostnader til anskaffelse av sponsorer som vil bli til inntekt de neste 
årene. Skyldes også flere har gått på trener og dommerkurs, fysisk trener, lønnskostnader, kjøp av 
drakter. 
 
Budsjettet var på kr 4 837 resultat ble kr 344.011 bedre enn budsjettert. Billettsalg og kiosksalg har vært 
bedre enn forventet. Vi har ikke brukt vesentlig mer til kostnader enn budsjetter med unntak av ved 
anskaffelse av sponsorer.  
 
Regnskapet er revidert og det er ikke avdekket feil eller mangler.  
Se revisjonsberetningen for 2018. 

3. Materialforvalter 
 
Langhus Håndball har inngått ny leverandøravtale med Follo Sport AS. Avtalen gjelder fra 01.01.18 til 
31.12.22.  Leverandør av spiller bekledning er Hummel.  
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Alle utøvere fra 9 år og eldre har fått tildelt fra klubben treningsjakke, shorts og drakt som en felles 
spillerbekledning i løpet av august 2019. 
7 og 8 åringen har fått shorts og utdelt drakt til turneringer de deltar i, draktene leveres tilbake etter 
turnering. 
Det er utarbeidet et bekledningsreglement for Langhus IL 2018-2022.  

4. Kiosk 
 
Bemanning av kiosken under arrangement går på dugnad i alle lagsmiljøene fra 9 år til senior lag. 
Det settes opp en vaktliste som distribueres til lagsmiljøer i forkant av høst og vårsesong. Et lagsmiljø får 
en vakt uke i hver periode. Klubben sender ut en påminnelse 14 dager før vakten starter, med div. info 
og instrukser. 
Lagsmiljøer som er små får lettere uker enn de som er mange og de eldre lagsmiljøene får vakter når det 
er tyngre arrangement. Det kreves mer rutine når man skal betjene en temaserie runde, stort trykk  
 
Kioskansvarlig er en betalt dugnad for klubben. Per Anders Hus tok over oppgaven etter Espen Andersen 
fra høst 2018. Kioskansvarlig står for bestilling av varer og varemottak, samt oppfølging av kioskdriften. 
Begge har gjort en utmerket jobb for klubben, stor takk dem for deres engasjement og innsats. 
 
Kiosken er åpen hverdager, mandag til torsdag kl.17-20 
Lørdag kl. 8.45-14.30 under trening eller så lenge det er kamper. 
Søndag som regel fra kl. 9 og så lenge Langhus IL Håndball er arrangør. 

Langhus trenere får gratis kaffe/te i forbindelse med trening/kamp. 

Klubben har fått økte inntekter ved å drive kiosken selv, som igjen vil brukes på våre spillere. 
 
Alle lag har gjort en veldig bra jobb. 

5. Sportslig utvalg 

Roller og personer 
 

SU har bestått av følgende personer i hele eller deler av 2018 
Marie Aakre Paulsen – Leder  
Marie Aakre Paulsen – Sportskordinator (ansatt fra august) 
Daniel Halvorsen – ansvarlig senior  
Ståle Karlsen – ansvarlig ungdom 13-16 år 
Tove Stabu – ansvarlig barn 10-12 år 
Marie Aakre Paulsen – ansvarlig håndballskole 6-9 år 
Anita Bech-Hanssen - 
Jacob Rivertz – ansvarlig dommere 
Marita Halvorsen/Heidi Relbo – ansvarlig spillerråd  
ALLE ROLLEBESKRIVELSER LIGGER PÅ WEB UNDER FANE SPORTSLIG 
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Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg (SU) har gjennom sitt mandat ansvaret for at Langhus IL Håndball gjennomfører de 
aktiviteter som er nødvendig for å nå de sportslige mål, slik de til er nedfelt gjennom klubbens sportslige 
strategiplan (SP). (Info ligger på langhushandball.no – sportslig) 
Eventuelle saker som ønskes vurdert og/eller behandlet av SU sendes pr. epost 
til su@langhushandball.no 

 

Mandat 

- Bidra til at klubbens trenere får kontinuerlig utvikling og oppdatering gjennom intern og ekstern 

opplæring. 

- Fordele treningstider til lagene etter mottatt tildeling av kommunal treningstid, gjort etter gjeldene 

retningslinjer gitt av Ski idrettsråd.  

- Legge til rette for god kommunikasjon internt og mellom forskjellige årganger. 

- Koordinere og legge føringer for samarbeidet med andre grupper i Langhus AIL og Langhus IL Fotball. 

Evt. andre grupper i alliansen.  

- Revidere SP i henhold til gjeldene plan og instruks for revidering. Revidert SP skal godkjennes av styret i 

Langhus IL Håndball. 

- Løpende behandling av sportslige saker som meldes inn fra klubbens medlemmer 

- Legge til rette for at alle lagsmiljøer har antall trenere og med formell kompetanse i h.h.t sportslig 

strategiplan. 

-Bidra til at klubben har stor nok dommergruppe og med riktig kompetanse som dekker behovet som 

klubben til enhver tid har. 

- Bidra til at lagsmiljøene har spillerutvalg, og at Langhus IL Håndball har et velfungerende spillerråd som 

verner om spillernes interesser og rettigheter, samt sørge for at spillere trives og har det bra. 

 

Sportslig strategiplan 
- Planen er et styringsverktøy for håndballen i tidsperioden 2016-20. Planen inneholder blant annet 
visjon, grunnleggende prinsipper, mål og strategier som er gjeldende. Den komplette planen finner 
du på langhushandball.no – sportslig – strategiplan 

VISJON: 

Ha tilbud til alle som ønsker å spille håndball på Langhus. 

    Alle nivåer – Alle årsklasser 

“Flest mulig – lengst mulig” 
 

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER 

PROFIL: Håndball for alle 

KULTUR: Utviklingskultur - En klubb hvor vurderinger og beslutninger baseres på et langsiktig mål om 

utvikling 

KRAV: Lojalitet – være lojal mot klubbens retningslinjer, prinsipper og verdier   

VERDIER: Glede Utvikling  Trygghet  Samhold 
 

OVERORDNA MÅLSETNING 

 Langhus IL Håndball skal være ett viktig aktivitetstilbud i lokalmiljøet både sportslig og sosialt  
• Være en attraktiv klubb å spille i – for alle 
• Alle spillere skal gis lik mulighet til å utvikle seg 

mailto:su@langhushandball.no
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• Langhus IL Håndball står for et positivt og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er 
likeverdige. Voksne er rollemodeller med stor betydning for barn og ungdoms holdninger og 
oppførsel.  

 

2018 
SU har fra august 2018 til desember 2018 avholdt SU møter, ca hver 14 dag. 

Handlingsplan for SU er utarbeidet, og brukes som SU sitt arbeidsverktøy. 

 

Trenerkurs 

Kompetanse Målsetning til klubben: 

 7-12 årslag: Alle trenere skal være i gang med, eller ha «Trener 1» –kompetanse. 
 13-18 årslag: Alle trenerteam skal ha en trener med «Trener 2» –kompetanse, de andre 

skal minimum være ferdig med «Trener 1» eller tilsvarende kompetanse. 

Trener 1 kurs, 12 moduler, er gjennomført høsten 2018.Trener 1 kurs har blitt arrangert og 
tilrettelagt lokalt i egen hall. Ved at kurs holdes lokalt, ser vi at flere av våre trenere deltar på 
kurs.  

Klubben har 49 trenere som har fullført eller er i gang med Trener 1 utdanning.  

Det har også blitt hold Trener 2 kurs moduler i lokal hall. Flere av våre trenere har deltatt på 
disse. 

Klubben har 14 stk. trenere som har fullført eller er i gang med Trener 2 utdanning. 

 

Håndballskolen 

Håndballskolen startet opp 1 september 2018.  

Informasjon om oppstart og treningstider er delt med alle 3 barneskolene, via ranselpost eller 
transponder, samt at det ble hengt opp en del plakater på skolen, SFO og i hallen. Informasjon 
ble også delt i sosiale medier og ØB. 

Foreldre trenere og J02 trenere er på plass, og tar seg av HSK øktene + loppetassen rundene. 

Status på antall spillere: 
HSK Jenter = 26 stk 
HSK Gutter = 15 stk  

Vi ligger ca 30% under ønsket antall – og må jobbe videre med rekruttering av yngre spillere til 
klubben. 

 

Årsplan og Teknikkmerke 

Alle lag har fått tilsendt årsplan mal, som skal rapporteres til SU.  
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Sportslig Utvalg ønsker at alle de yngre lagene i Langhus IL Håndball, gjennomfører 
Teknikkmerkeprøvene.  
Målet med teknikkmerke er å trene på alle de tekniske elementene i håndball og dermed bli en 
bedre håndballspiller, jo flinkere vi blir - jo mer moro blir det! 
 
Teknikkmerke i håndball har fem graderinger:  

 6-8 år - rød 

 10-12 år - bronse, sølv, gull  

 12 år og opp - gullballen 
Først og fremst ønsker vi at våre yngre lag gjennomfører Teknikkmerke, 6 - 12 åringene våre.  
Men de eldre lagene er også hjertelig velkomne til å prøve seg. 

 Rødt = Stussing, Pasning, Kast og Ballbehandling. 

 Bronse, sølv, gull = Stussing, Pasning, Forflytning, Kast, Kantskudd, Balltempo og 
Ballbehandling 

 Prøvene til Gullballen er vanskeligere og krever både mye trening og litt "talent". 
Ingen av merkene har noen aldersgrense, og kravene er de samme for jenter/gutter 
 
Flere av lagene er godt i gang med dette, og merker er bestilt inn. 
 
Trenermøter: 
 
26 september 2018 ble det avholdt trenermøte for alle trenere i klubben. 
Det var veldig bra oppmøte, så å si alle lagsmiljø var representert 

 Info fra Styret 

 Info fra Daglig Leder 

 Info fra Sportslig Utvalg 

 Foredrag: Frode Nordli -"Flest mulig - best mulig - lengst mulig – en urealistisk drøm, 
eller mulig i praksis?" 

 
SU har planlagt (og gjennomført) sosial trenersamling 19 januar 2019. Julebord for trenere, 
styret, lagledere.  
 
Temaøkter 
 
Sportslig Utvalg har planlagt temaøkter for våre utøvere fremover. 
Målvaktsøkter er først på agendaen: 
Langhus IL Håndball ønsker å ha litt mer fokus på våre målvakter fremover, og inviterer til 
målvaktsøkter. 
Vi planlegger 5 Målvaktsøkter fra januar - mars 2019 

 2 stk økter med fokus på Fotarbeid, Stabilitet og bevegelighet, Motorikk og 
Koordinasjon 

o Øvelser på hva målvakt kan utføre alene eller sammen med annen målvakt 

 1 stk økt med Teori 

 2 stk økter med fokus på posisjonering (skuddtrening) 
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Treningstider 
 
Treningstid er fordelt etter tildelt tid fra Ski kommune og etter Langhus IL Håndball sine 
tildelings prinsipper. 
SU er enige om at tildelingen av treningstid i 2019, skal gjøres på en mer klok måte.  
Prinsippene skal gjennomgås og evalueres. Prosessen med treningstider må starte tidligere i 
2019 enn i 2018 – da vi ønsker å unngå kommunikasjon i sommerferien. 
 
Spillerutvikling 
 
Langhus IL Håndball har vært representert på SPU 2018: 
 
J05: Julie Gregersen, Ida Narvåg Holseth, Carmen Andrea Nårstad Karlsen, Celine Johnsen 
Marshall, Elena Sørensen Enger, Johanne Øvrebø. 
G05: Mikkel Solheim, Joakob Nilsson, Asbjørn Christiansen, Felix Fønhus, Andreas Tveit, Eirik 
Felde Bjerkholt, Elias Nicolaus Thoresen, Henrik Evjen Johnsen, Jonas Thormodsæter, Fabian 
Sørlie. 
J04: Camilla Rudi, Thea Thun, Sofie Bue, Vibeke Thorstensen; Mina Fagervik Øverby, Emilie Moe 
Bergskaug, Emma Lønn, Emma Egge Edner. 
G04: Faris Gonilovic, Matheo Sundnes Heier, Fredrik Nordby, Sebastian Finstad, Jakob 
Gleditsch. 
J03: Thea Marie Utgård 
G03: Martin Stabu, Sander Paulsen, Theodor Hepsø 
Regionale landslagssamlinger: 
J02 – Ingeborg Brøste Fossnes 
 
Bring 
J02 har spilt Bringserien i 2018/2019. 
11 november 2018 arrangerte Langhus IL Håndball / J02 Bringrunde i Stil Arena. 
 
Dommere 
Dommergruppen leverer egen årsberetning.  
 
For Sportslig Utvalg 
Marie Aakre Paulsen 

6. Dommergruppa 
 
Dommergruppen i Langhus IL Håndball har denne sesongen bestått av tre leder, 13 kvotedommere og 

en håndfull barnekampledere. Dette fortsetter en tre-års trend der vi har alt for få barnekampleder - vi 

burde ha minimum 20 barnekampledere til enhver tid. Vi har nå ca 50 barnekampdommere. 

Høsten 2018 har vi satt i gang mye bra arbeid vedrørende våre dommer. 
 
«Kickoff Pizza kveld» ble gjennomført 19.september. 
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Her ble det gitt informasjon om sesongen 2018/2019, hvilke kamper de skal dømme + litt 
oppdatering på rutiner vedrørende dette med å være dommer. 
Det var ca 20 stk tilstede. 
 
Terminliste høsten 2018, 9 – 11 års serien, her har vi fordelt kamper på våre barnekampledere 
(03-kullet). Terminlisten er delt med lagledere for 03, slik at de kan kommunisere dette videre 
til foreldre/dommere.  
Ved å fordele alle kampene – gjør det enklere for hver enkelt dommer å planlegge når de skal 
dømme, og eventuelt melde forfall. 
Vi ser at ved å fordele kamper, har vi denne høst sesongen, stilt med dommer til hver 
barnekamp. 
Ved minirunde arrangement, 27/10-2018, ble også her kampene fordelt på 03 dommere. 
 
Vi jobber kontinuerlig med oppfølging og veiledning av våre dommere, spesielt de yngre. 
Vi har barnekampveiledere til stede på alle våre hjemmekamper, alle under 12 år. 
Dette er for å ta vare på de yngre dommere - at de føler en trygghet. De kan utvikle seg, og bli i 
dommervervet lenger. 
Vi vil prøve å unngå at våre yngre dommere opplever "hets" fra Trenere og fra Tribune - Ved å 
ha en voksen person på sidelinjen, som følger med. Snakker med dommerne i pause og etter 
kamp, ser de og hører de. 
Samtidig som trenere og supportere også ser at her er det oppfølging - da trenger ikke de å 
"lære" opp dommerne våre. 
 
Vi har fått en fin gruppe med Veiledere Dommer Barnehåndball. 
Gruppen består av 8 stk: 

 Jakob Rivertz 

 Kristin Jackobsen 

 Daniel Halvorsen 

 Rene Borgerød 

 Ståle Karlsen 

 Espen Relbo 

 Marie Paulsen 

 Sofia Hedestad 
 

På lik linje som barnekampene har blitt fordelt på våre yngre dommere, har også de samme 
kampene blitt fordelt på veiledere. Derfor har vi hatt veileder tilstede på ALLE våre 
barnekamper. 
 
Dommer barnehåndball kurs ble gjennomført for 04-kullet, 10 og 17 november. 
Det var 30 stk. 04 spillere som deltok på kurset. 
Under julecup 2018, ble disse tildelt kamper 26 og 27 des (for de som var hjemme). 
I tillegg har de blitt spurt om de kan dømme kamper, hvis det har dukket opp noe ledig. 
I 2019, på terminlisten-Vår, vil 04 dommere bli tildelt kamper på lik linje som 03 over. 
Samme gjelder Loppetassen runde i mars 2019 
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7. Arrangementskomiteen 
 
Gruppa har bestått av 8-10 personer fra Damelaget som har delt på å ha arrangøransvar i helgene.  
Oppgavene til arrangørkomiteen har vært/er: 

 Åpne/stenge hallen i helgene 

 Sette i gang de som har vakter (hallvakt/sekretariat/billett) 

 Påse at alle som er på vakt er kjent med oppgavene, evt. gi opplæring til de som trenger det.  

 Vi har også hatt jevnlig opplæringskvelder i forbindelse med Live-reg, som ble innført fra 

september 2018. 

 Ved større arrangementer, så har vi da stilt opp, sammen med andre lagsmiljøer og daglig leder.  

 Minner også på at Hallvakten har fått en ekstra oppgave i forbindelse med LIVE registrering – 

møte alle lag og sørge for at de sjekker kamptroppen og signerer denne med PIN.  

Hallvaktenen har vært fordelt på alle lagsmiljøene.  

Det er daglig leder som sender ut vaktlister til de enkelte lagsmiljø, klargjør billettkasser – som legges i 

safen.  

Arrangør bag til både Langhushallen og Stil Arena ligger i skapet i vaktrommet.  

De fleste lag gjennomfører sine vakthelger på en tilfredsstillende måte, men er nok noen lagsmiljø som 

kan jobbe mer med motivasjonen. 

Ting som kan følges opp/endres: 

 Gi beskjed at alle lagsmiljø har faste personer til vakter som hallvakt/sekretariat – dette pga. 

LIVE-registreringen og opplæring i forbindelse med dette.  

 Fortsette med noen kurskvelder av LIVE-reg. og sekretariat.  

 Hallansvarlig: 

o Være tilgjengelig og synlig i hallen med vest 

o Avløse sekretariat og billettsalg ved behov. 

o Rydde tribuner og toaletter etc. i løpet av dagen  

o Holde øye med områdene 

o Sørge for at publikum ikke sitter nede på banen og forstyrrer dommere, spillere etc.  

o Ved brannalarm skal denne være kjent med rømningsveier, og påse at alle forlater 

hallen og møtes nede på fotballbanen.  

Ser nå at det er litt utfordring for hallansvarlig og få gjennomført alle disse oppgavene på dager hvor det 

er mange kamper som skal registrere i LIVE før kampstart.  

Så her må også billett og sekretariat bidra, samt at det har blitt slik at arrangøransvarlig den dagen 

gjerne er i hallen hele dagen. 

Enkeltstående kamper har hvert lagsmiljø håndtert selv.  

Vi har også hatt arrangement i Siggerudhallen og Kråkstadhallen – dette har gått veldig bra. Når vi har 

arrangement i Siggerudhallen – så er det Siggerud Håndball som har kiosken, mens i Kråkstadhallen har 

vi en enkel kiosk sammen med billettsalget.  

 

Mvh 
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Arrangørkomitéen for Langhus Damelag 

v/Marianne Myrbråten 

8. Julecup 

 
Julecupen ble avviklet for 43. gang i år 
Det ble avholdt 6 møter f.o.m 3. september til 13. desember. I tillegg ble 21. desember benyttet til 
rigging av cupen. Komiteen hadde 20 medlemmer inkl. turneringsleder (daglig leder) og 
arrangementsansvarlig. 
Det deltok 213 lag fra 69 ulike klubber og det var også i år lag på venteliste. Langhus IL Håndball stilte 
selv med 38 lag fordelt over alle klasser med unntak av G16. Klubbene var representert fra tre regioner, 
Øst, Sør og Innlandet, og åtte fylker Akershus, Østfold, Oslo, Hedmark, Vestfold, Oppland, Buskerud, 
Aust-Agder. 
  
Det ble benyttet tre spilleflater over 5 dager. Det ble avviklet 477 kamper.  Antall deltakere var ca. 
2.450. Alle lag deltok på cupen – ingen forfall under selve turneringen. Noen forfall før selve cupen. 
Minicupen 26. desember var i år vanskelig å fylle opp – men vi avviklet den med de antall lag som var 
påmeldt. Under premieutdelingen og innmarsj for 8-åringene deltok ordfører Hanne Opdan. 
Det ble nivå delte i klassene J12/J13 og J14, alle var positive og de fikk velge det nivået de ønsket og 
delta på. Noen klasser på guttesiden var litt vanskelig å fylle opp – men det ble nok lag så vi slapp å slå 
sammen årskull.  
Cupen ble også i år avviklet med finale på samme dag som klassens øvrige kamper. Alle finalene ble spilt 
i Langhushallen. Dette er en fin tradisjon – som vi håper kan fortsette. 
  
Det var et stort engasjement rundt cupen og komiteen jobber godt under ledelse av 
arrangementsansvarlig. Foresatte bidrar med vakter av ca.8 timer per vakt. 
Publikum strømmet på og det var 2.800 betalende (gjennomsnitt pr dag på 560 personer). Komiteen er 
godt fornøyd med årets gjennomføring. 
  
Førstehjelp var tilstede deler av turneringen. De dagene vi hadde førstehjelp fra 27. desember, 29. 
desember og 30. desember. For selve turneringen er det veldig positivt å ha førstehjelp tilstede. Det var 
heller ingen alvorlige skader under selve turneringen.  
Men god deltagelse av lag og publikum ble julecupen en økonomisk suksess, med et positivt resultat på 
kr. 525.000,-. Det ble da 45.000,- bedre enn budsjett. 
Stor takk til alle som bidrar for at dette blir et så bra arrangement! 
 
Hanne A. Thun 
Arrangementsansvarlig Julecup 2018 

9. Baldus Cup 
 
Balduskomitten for 2018 ble nedsatt 13. februar. Komiteen besto av 16 medlemmer fordelt på alle 
aldersgrupper. Unntatt håndballskolen, herrelaget og damelaget. Det ble gjennomført 4 møter i 
komiteen – i år valgte komiteen å ikke ha eget evalueringsmøte da det foreligger så gode rapporter fra 
de enkelte arbeidsområdene.  
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Medlemmene i komiteen utførte forskjellige oppgaver som ansvar for grillarrangement (innkjøp), 
reiseopplegg (bussanbud, fordeling av lag på buss), lotteri, ryddevakter, skolesjef, samt noen som tok 
seg av hotellbestilling for foreldrene på Lillehammer. Budsjett/regnskap og all informasjon og oppfølging 
med Baldus lå på arrangementsansvarlig. 
  
Totalt antall lag fra Langhus som deltok på Baldus var 33, antall spillere 282 og 40 ledere. Vi er den 
klubben med flest deltakere på turneringen.  
  
Selve turneringen starter når alle kommer til Langhuset fredag kl 1200 for å ta bussen som har avreise 
fra Langhus kl 1230 til Lillehammer – det er en bra start på cupen. I år som tidligere år hadde vi 5 busser 
som gikk fra Langhus til Lillehammer for å frakte alle spillere/trenere oppover. I retur fra Lillehammer 
klarte vi oss med 1 buss som gikk ned søndag kveld etter sluttspill for de eldste lagene. 
  
Arrangementet på Lillehammer videregående skole, avd. nord - lørdag ble i år også en stor begivenhet 
med mange spillere, trenere, foreldre og søsken totalt deltok ca 550 – det var litt mindre enn året før. 
Her ble det servert hamburgere, pølser, brus, kaffe og kaker. Det var også i år ordnet med lydanlegg til 
arrangementet.  
  
Under arrangementet ble det delt ut priser fra sport og trening.  
Prisene som ble delt ut var: 
  
Årets snapper=                       Sara J05  
Årets terrier=                          Nathalie J04  
Årets Optimist=                      Elina J06           
Årets Waterboy =                   Johan G05 
Årets kontrer =                       Mikkel G05  
Årets humørspreder =           Elin J05  
Årets teknikker =                    Jonas G05  
Årets Målvakt =                      Martin G03  
Årets falk=                               Marius G06  
Årets fokuserer=                    Annabell J04  
Årets trener=                          Andreas og Rune J02  
Årets Ressurs –                       Jakob Rivertz 
Årets spiller -                          Sondre G01 
  
 Vi hadde også mange flinke loddselgere som vi premierte som en takk for innsatsen.  
  
Stor takk til alle som stilte opp så dette arrangementet ble vellykket også i 2018. 
  
Hanne A. Thun 
Arrangementsansvarlig Baldus Cup 2018 
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8. Årsregnskap 2018 med revisjonsberetning 

Langhus IL 
Håndball      

Org.nr. 896 661 612      

      

RESULTAT  Resultat Budsjett Resultat Budsjett 

 Note 2018 2018 2017 2017 

      

Salgsinntekt              1 245 598              1 071 000              1 203 163              1 113 500  

Annen driftinntekt              3 207 623              3 025 600              3 120 573              2 803 500  

Sum driftsinntekter 1             4 453 221              4 096 600              4 323 736              3 917 000  

      
Beh.endring varer under 
tilvirkning/ferdig tilvirket                             -                                -     
Varekostnad 2           -1 630 953            -1 684 500            -1 607 760            -1 461 550  

Lønnskostnad 3,4           -1 028 427                -920 338                -888 186                -900 970  

Annen driftskostnad            -1 450 449            -1 486 825            -1 327 259            -1 545 646  

Sum driftskostnader            -4 109 829            -4 091 663            -3 823 205            -3 908 166  

      

Driftsresultat                 343 391                      4 937                 500 532                      8 834  

      

Annen renteinntekt                      5 247                      1 000                      1 350                      1 000  

Annen finansinntekt                         210                             70   
Annen rentekostnad                             -                          -600                             -                          -600  

Annen finanskostnad                             -                          -500                            70                        -500  

Sum finans                      5 457                        -100                      1 490                        -100  

      

Ordinært resultat                 348 848                      4 837                 502 022                      8 734  

      

Årsresultat 7                348 848                      4 837                 502 022                      8 734  

      

      

Overføringer      

Annen egenkapital 7                348 848                  502 022   
Sum                 348 848                             -                   502 022                             -    
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BALANSE    

 Note 2018 2017 

EIENDELER    

    

Fordringer    

Kundefordringer 4                        83 864                                32 761  

Andre fordringer                       270 449                             214 094  

Sum driftskostnader                       354 313                             246 855  

    
Bankinnskudd, kontanter og 
lignende 5                   2 841 842                          3 055 916  

Sum varer                    2 841 842                          3 055 916  

    

Sum omløpsmidler                    3 196 155                          3 302 771  

    

Sum eiendeler                    3 196 155                          3 302 771  

    

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

    

Egenkapital    

Opptjent egenkapital 7                   1 791 330                          1 880 482  

Sum opptjent egenkapital                    1 791 330                          1 880 482  

    

Sum Egenkapital                    1 791 330                          1 880 482  

    

Gjeld    

Kortsiktig gjeld    

Leverandørgjeld                       145 362                             262 845  

Skyldig Offentlige avgifter                       105 858                             102 125  

Annen kortsiktig gjeld 6                   1 153 605                          1 057 319  

Sum kortsiktig gjeld                    1 404 825                          1 422 289  

    

Sum gjeld                    1 404 825                          1 422 289  

    

Sum Egenkapital og Gjeld                    3 196 155                          3 302 771  
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NOTER  2018       

       

Regnskapsprinsipper       
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak og retningslinjer fra 
idrettsstyret. 

       

Salgsinntekter       

Inntektsføring ved salg fra kiosk, supporter utstyr og sponsor inntekter skjer på leveringstidspunktet. 

       

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er hjemlet i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon 
for frivillige organisasjoner. For å kunne søke om kompensasjon for merverdiavgifts kostnader på varer og 
tjenester må søker være registrert i Frivillighetsregisteret. 
Langhus IL Håndball er registrert der. 

       
Klassifisering og vurdering av 
balanseposter       

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn 
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.  

       

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

       

Fordringer       

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. 

       
For øvrig er følgende 
regnskapsprinsipper anvendt       

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnader er lik premien, , leieavtaler er ikke balanseført. 

Note 1 - Driftsinntekter       

    2018 2017    

3107 - Dugnadsinntekter                      112 000                           126 799     

3120 - LAM Midler *                     169 996                           197 293     

3200 - Salg kiosk                      924 718                           833 252     

3205 - Salg kiosk - sendt faktura                         38 884                             45 819     

3441 - Grasrotmidler                      141 877                             73 982     

3445 - Skattefrie offentlige tilskudd                      197 513                           193 473     

3910 - Annen driftsrelatert innt. fri **                        81 317                             38 137     

3921 - Treningsavgifter                      865 860                           831 318     

3922 - Medlemskontingent                      131 750                           158 056     

3923 - Støttemedlemskap                                  -                                     800     

3930 - Salg fra Klubbkolleksjon                              700                               9 415     

3960 - Lotteri, Bingo, Basar                      243 448                           253 050     

3970 - Sponsorinntekter                      284 666                           204 451     
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3971 - Stevneinnt. egne 
arrangementer                         19 400                           136 731     

3972 - Deltakeravgifter Julecup                      268 150                           248 450     

3974 - Baldus Cup                      339 100                           375 800     

3976 - Lunsjpakker julecup                         15 675                             16 500     

3977 - Inntekter kurs trener                           4 400                                      -       

3980 - Billettinntekter                      613 767                           583 249     

3990 - Periodisert inntekt                                  -                                -2 838     

Sum                    4 453 221                       4 323 736     
* Prosjektstøtte fra Ski Idrettsråd på kr .13 500,- til instruktører og 
utstyr.     
** Støtte til inkludering fra Norges 
Håndballforbund kr 25.000,-      

       

Antall medlemmer       

    Jenter Gutter    

 6 - 12 år (f 2011-2005)  135 99    

13 - 19 år (f 2004-1999)  95 60    

20 - 25 år (f 1998-1982)  7 1    

26 og oppover (f 1981- )  30 5    

Sum   267 165    

Sum jenter og gutter   432     

       

Styre  4     

Støttemedlemmer Kvinner  0     

Støttemedlemmer menn  1     

Sum   5     

       

Totalt antall medlemmer   437     

       

Note 2 - Varekostnad        

    2018 2017    
4005 - Varekjøp fra Nordic Sport 
Supply AS (errea)                                  -                             -16 162     

4010 - Deltakeravgifter cuper                       -61 750                           -63 200     

4021 - Baldus Cup                     -429 222                         -410 282     

4030 - Varekjøp kiosk                     -440 258                         -395 515     

4090 - Bøter / straffegebyr                                  -                                -1 000     

4170 - Start /kretskontingent                     -305 951                         -303 794     
4200 - Kjøp av idrettsutstyr / - 
materiell                     -127 074                         -123 330     

4220 - Samlinger                     -105 625                           -88 320     
4320 - Økonomisk støtte til klubbens 
lag                       -15 000                           -15 000     

4331 - Dommerutstyr                         -8 376                           -15 004     
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4641 - Dugnadsjobbing                      -137 697                         -176 153     

Sum   -1 630 953 -1 607 760    

Note 3 - Lønnskostnader etc.       

    2018 2017    

Lønn                      853 535                           737 883     

Arbeidsgiveravgift                      160 963                           137 093     

Andre relaterte ytelser / refusjoner                         13 930                             13 209     

Sum                    1 028 427                           888 186     
Langhus IL Håndball har 1,3 årsverk i 
regnskapsåret.       

       

Ytelser til ledende personer       

    Daglig leder Styret    

Lønn                      641 613  0    

Pensjonsutgifter                           7 368  0    

Annen godgjørelse                          13 293  0    

       

Note 4 - Kundefordringer       

    2018 2017    

1500 - Kundefordringer                         83 864                             32 761     
1530 - Opptjent, ikke fakturert 
driftsinntekt 

                                 -                                        -    
   

Sum                          83 864                             32 761     

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. 

Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018. 

       

Note 5 - Bankinnskudd        

    2018 2017    

Beholdning hovedkasse                   1 120 885                       1 820 873     

Beholdning lagkasser *                      659 260                           676 746     

Plasseringkonto                      800 760                                      -       

Skattetrekk, bundne midler                         28 287                             29 785     

Nattsafe og Izettle-kort bet                                  -                               99 990     

Kontanter                      232 650                           428 522     

                     2 841 842                       3 055 916     
* Alle lag har lagkassene sine under 
Langhus IL Håndball.      

       

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld       

    2018 2017    

Skyldig feriepenger                         83 518                             58 004     
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt 
inntekt                         42 219                             11 588     

Annen kortsiktig gjeld                      368 608                           310 981     

Annen kortsiktig gjeld - lagkasser *                      659 260                           676 746     
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Sum                    1 153 605                       1 057 319     
* Alle lag har lagkassene sine under 
Langhus IL Håndball.      

       

Note 7 - Egenkapital        

    Annen EK Sum    

Egenkapital 01.01.18                   1 880 482                       1 880 482     

Årsoppgjørsdisposisjon                     -438 000                         -438 000     

Årets resultat                      348 848         

Egenkapital 31.12.18                    1 791 330                       1 442 482     
Årsmøte 14.03.18 ble det enstemmig godkjent å bruke 438 000,- til spillebekledning til alle 
utøverne.    
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9. Innkomne forslag  

Forslag 1:  Økonomisk strategi/prinsipper 

 

Forslagsstiller: Styret 
Forslag: Styret i langhus IL Håndball ønsker at klubben vedtar en økonomisk strategi. 

Begrunnelse:  

Klubben ønsker et verktøy som bidra til at fremtidige styrer og DL har retningslinjer å styre etter som er 

forankret i Årsmøtet. 

Historie 
Klubbens økonomi har historisk variert fra trygg og stabil til i perioder med ødsling og svært dårlig 

økonomi og likviditet tilbake til en situasjon med god kontroll og tilfredsstillende drift. Klubben har ikke 

hatt en langsiktig økonomisk strategi. 

Hensikt 
 Sikre klubben en solid og trygg økonomi 

 Den økonomiske strategien skal oppfattes som rettferdig 

 Bygge økt egenkapital  

 Øke finansinntektene som kan brukes til drift. 

Forankring. 
Vår økonomiske strategi skal forankres i årsmøtet og innarbeides i vår økonomihåndbok. 
Dokumentet vil fungere som ett styringsdokument for styret og daglig leder.  

Hovedprinsipp.  
 Inntekter skapt ett år skal brukes samme år. 

 Utgiftene ett år skal reflektere inntekter samme år. 

 Klubben skal søke høyest mulig avkastning med moderat til liten risiko. 

Budsjettering  
Budsjettene skal være realistiske og nøkterne.  
Eventuelle budsjettmessige underskudd skal ikke overstige avsetninger og inntil 20 % av fjorårets 
regnskapsmessige overskudd 

Inntekter 
Klubbens viktigste inntektskilder er: 

 Kontingenter og avgifter fra medlemmene 

 Kioskdrift 

 Julecup og andre arrangementer 

 Offentlige tilskudd 

 Sponsorinntekter 
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Klubben har som mål å holde medlemskostnadene på ett lavest mulig nivå både i kroner og i 
dugnadsinnsats uten at dette truer ønsket aktivitetsnivå og klubbens økonomi. 
Klubben skal søke å øke inntekter fra stønader, stipend, sponsorer reklame og andre kilder som 
involverer foreldre i minst mulig grad. 
Dugnader vil allikevel være en viktig bidragsyter til klubbens økonomi. Vi ønsker å prioritere 
arrangementer og dugnader som er lett å bemanne eller gir positive bieffekter. 
Klubben skal bestandig ha en andel av dugnader som kommer gjennom klubben. 

Utgifter. 
Klubbens innkjøp skal være nøkterne men varer og tjenester skal ha en fornuftig kvalitet, være 
driftssikre og trygge.   
 
Utgifter betalt av klubben skal være til nytte for hele eller store deler av medlemsmassen.  
Utgifter som kan relateres til lag belastes disse.  
Unntak kan være støtte til serier og aktiviteter med høye deltakerkostnader hvor klubben ønsker 
deltakelse. 
Klubben skal der hvor det er mulig gjøre nødvendige større innkjøp i de perioder hvor likviditeten er 
best. 

Regnskapsmessig overskudd 
Eventuelt regnskapsmessig overskudd ett år skal fordeles med  

 Inntil 20 % til drift neste periode 

 Inntil 40 % til avsetninger  

 Minimum 40 % til styrket egenkapital 

Kapitalplassering. 
Klubben skal plassere sine midler slik at likviditeten til enhver tid er tilfredsstillende. 
Brukskonto skal ha en beholdning som sikrer nok midler til utgifter de neste 30 dager. 
Nødvendige midler til større periodiserte utgifter plasseres på høyrentekonto. 
Kapital ut over behov for drift og buffer og kortsiktige fond kan plasseres i en bred fondsportefølje.  
 
Avsetningene er ment bruk til å subsidiere draktkjøp, utstyrsinnkjøp og aktiviteter som ikke er årlige. 
Midlene kan plasseres i rentepapirer enten i bank eller obligasjonsfond.  
 
Ytterligere midler kan plasseres i fond med krav til noe høyere langsiktig avkastning enn plassering i 
rente. Fortsatt skal det tilstrebes en moderat til liten risiko for medlemmenes kapital. 
Fondets kapital kan brukes til varige driftsmidler eller eiendom. 
Inntil 30 % av fondets avkastning kan overføres neste års driftsbudsjett eller annen avsetning. 

Klubbens nåværende likvide egenkapital plasseres etter samme prinsipper. 

Plassering av vår egenkapital skal gjøres etter råd fra vår bankforbindelse.   
Endringer i plassering som påvirker vår risiko skal godkjennes av årsmøte. 
 

Styret foreslår at årsmøte gjør følgende vedtak: 
Dokumentet økonomisk strategi/prinsipper godkjennes som styringsverktøy for klubbens 
langsiktige økonomiske disposisjoner.  
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10. Fastsette medlemskontingenten 2020 

I henhold til klubbens vedtekter §4b skal medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen på 
årsmøte hvert år.  
 

Styret foreslår at årsmøte gjør følgende vedtak:  
Medlemskontingent for 2020 beholdes uendret pålydende kr. 300,-. Betales i sin helhet og refunderes 
ikke.  
 

11. Fastsette treningsavgift 2019/20 

I henhold til klubbens vedtekter §4 a skal treningsavgiften fastsettes av generalforsamlingen på årsmøte 
hvert år.  

Styret foreslår at årsmøte gjør følgende vedtak: 
 
Treningsavgiften for sesongen 2019/2020 forblir uendret og settes til:  

Håndballskole 950,- 

J/G 8 1.450,- 

J/G 9 1.700,- 

J/G 10-11 1.950,- 

J/G 12 2.550,- 

J/G 13-14 2.950,- 

J/G 15-16 3.150,- 

J/G 18 2.600,- 

Senior 2.050,- 

J/G 33 1.600,- 
 
 Ved oppstart etter 1.1 betales halv treningsavgift. 
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12. Budsjett  

Konto 

 Budsjett 
2019 

BALDUS  

 
Budsjett 

2019 
JULECUP  

 Budsjett 
2019 

HOVEDALG  

TOTALT  
2019 

TOTALT  
2018 

3107 - Dugnadsinntekter 0  0  -66 000  -66 000  -66 000  

3120 - LAM Midler 0  0  -200 000  -200 000  -200 000  

3200 - Salg kiosk 0  -320 000  -485 000  -805 000  -805 000  

3441 - Grasrotmidler 0  0  -105 000  -105 000  -75 000  

3445 - Skattefrie offentlige tilskudd 0  0  -200 000  -200 000  -200 000  

3910 - Annen driftsrelatert innt. fri 0  0  -55 000  -55 000  -30 000  

3921 - Treningsavgifter 0  0  -860 000  -860 000  -941 000  

3922 - Medlemskontingent 0  0  -123 300  -123 300  -131 100  

3960 - Lotteri, Bingo, Basar -80 000  -60 000  -70 000  -210 000  -210 000  

3970 - Sponsorinntekter 0  -80 000  -250 000  -330 000  -219 000  

3971 - Stevneinnt. egne arrangementer 0  0  -20 000  -20 000  -20 000  

3972 - Deltakeravgifter Julecup 0  -260 000  0  -260 000  -260 000  

3974 - Baldus Cup -219 500  0  0  -219 500  -364 500  

3976 - Lunsjpakker julecup 0  -18 000  0  -18 000  -18 000  

3980 - Billettinntekter 0  -165 000  -422 000  -587 000  -557 000  

Inntekt -299 500  -903 000  -2 856 300  -4 058 800  -4 096 600  

4010 - Deltakeravgifter cuper 55 400  0  27 000  82 400  79 300  

4021 - Baldus Cup 446 000  0  0  446 000  470 000  

4030 - Varekjøp kiosk 0  100 000  242 461  342 461  342 000  

4090 - Bøter / straffegebyr 0  0  0  0  0  

4170 - Start /kretskontingent 0  0  323 000  323 000  300 000  

4200 - Kjøp av idrettsutstyr / - materiell 0  50 000  65 000  115 000  150 000  

4220 - Samlinger 0  0  214 000  214 000  184 000  

4320 - Økonomisk støtte til klubbens lag 0  0  30 000  30 000    

4330 - Dommersamlinger 0  0  8 000  8 000  5 000  

4331 - Dommerutstyr 0  0  22 000  22 000  24 000  

4641 - Dugnadsjobbing 0  0  131 000  131 000  130 200  

Varekostnad 501 400  150 000  1 062 461  1 713 861  1 684 500  

5000 - Lønn til ansatte 0  0  678 655  678 655  666 917  

5020 - Feriepenger 0  0  81 439  81 439  80 030  

5400 - Arbeidsgiveravgift 0  0  144 335  144 335  141 270  

5401 - Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 0  0  11 483  11 483  11 284  

5920 - Yrkesskadeforsikring 0  0  2 318  2 318  1 896  

5945 - Pensjonsforsikring for ansatte 0  0  15 800  15 800  18 940  

5990 - Annen personalkostnad 0  0  0  0  0  

Lønn 0  0  934 029  934 029  920 338  
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Konto 

 Budsjett 
2018 

BALDUS  

 
Budsjett 

2018 
JULECUP  

 Budsjett 
2018 

HOVEDALG  

TOTALT  
2018 

TOTALT  
2018 

6302 - Leie idrettshall 0  50 000  112 000  162 000  162 000  

6410 - Leie inventar 0  0  5 700  5 700  5 400  

6490 - Annen leiekostnad 0  0  1 200  1 200  1 200  

6540 - Inventar 0  0  12 000  12 000  11 500  

6560 - Rekvisita 0  0  4 000  4 000    

6705 - Honorar regnskap 0  0  198 000  198 000  197 500  

6732 - Bevertning dommere 0  0  2 000  2 000  2 000  

6733 - Dommerhonorar 0  100 000  165 000  265 000  255 000  

6734 - Dommerhonorar fra faktura - ikke 
oppg. PL 0  0  3 500  3 500  3 500  

6735 - Diett dommere 0  0  14 000  14 000  14 000  

6750 - Honorar instruktører 0  0  70 000  70 000  41 000  

6790 - Annen fremmed tjeneste 0  0  0  0  98 750  

6800 - Kontorrekvisita 0  0  7 500  7 500  6 000  

6810 - Data/EDB-kostnad 0  3 000  25 500  28 500  27 625  

6820 - Trykksak 0  7 000  18 000  25 000  38 000  

6863 - Kurs og møter dommere 0  0  59 000  59 000  53 000  

6845 - Aviser dekket for ansatte 0  0  2 600  2 600  2 440  

6860 - Kurs og møter trenere, adm. 0  10 000  115 000  125 000  70 000  

6900 - Telefon 0  0  9 600  9 600  9 600  

6915 - Mobiltelefon ansatte 0  0  6 000  6 000  5 000  

6940 - Porto 0  1 000  1 000  2 000  2 000  

7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0  0  80 000  80 000  80 000  

7101 - Bilgodtgj. trenere under oppgave plikt 0  0  130 000  130 000  130 000  

7125 - Kjøregodtgjørelse dommere 0  12 000  43 000  55 000  55 000  

7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0  0  1 000  1 000  1 000  

7141 - Utlegg reise dommere 0  3 000  3 500  6 500  6 500  

7320 - Reklamekostnad 0  0  10 000  10 000  10 000  

7400 - Kontingent, fradragsberettiget 0  0  34 300  34 300  35 800  

7420 - Gaver og premier 0  44 750  0  44 750  44 750  

7500 - Forsikringspremie 0  0  5 760  5 760  5 760  

7600 - Lisensavgift og royalties 0  10 000  28 000  38 000  42 000  

7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 0  0  2 000  2 000  2 000  

7720 - Lotterier, bingo, basar m.m. 0  15 000  0  15 000  15 000  

7770 - Bank og kortgebyrer 0  5 000  42 000  47 000  47 000  

7790 - Annen kostnad, fradragsberettiget 0  0  6 500  6 500  6 500  

Driftskostnader 0  260 750  1 217 660  1 478 410  1 486 825  

8050 - Annen renteinntekt 0  0  -1 000  -1 000  -1 000  

8150 - Annen rentekostnad 0  0  600  600  600  

8170 - Annen finanskostnad 0  0  500  500  500  



 
 

Årsmøte – Langhus IL Håndball  Side 27 

 
 

Finanskostnader 0  0  100  100  100  

Resultat 201 900  -492 250  357 950  67 600  -4 837  

 
13. Valg 

13.1 Styreleder 

Jarle Yttereng. Gjenvalg 1 år. 

Styret foreslår at årsmøte godkjenner kandidaten. 

13.2 Nestleder  

Øyvind Sletta. Gjenvalg 1 år. 

Styret foreslår at årsmøte godkjenner kandidaten. 

13.3 Øvrige medlemmer  
Styremedlem, Hanne Thun. Gjenvalg 1 år. 

Styret foreslår at årsmøte godkjenner kandidaten. 

13.4 Varamedlemmer 

Helene Kjærnli, 1 år. Ikke på valg 

13.5 To revisorer 

Valgkomiteens forslag:  

Espen Relbo. Gjenvalg 2 år. 

Ole Kristian Nordengen, 1 år. Ikke på valg 

Styret foreslår at årsmøte godkjenner kandidaten. 

13.6 Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 

Valgkomiteens forslag: Styret utnevner representant. 

 Styret foreslår at årsmøte godkjenner valgkomiteens forslag: 

13.6 Leder av valgkomité  
Valgkomiteens forslag:  

Ingen kandidat, 2 år 

 

13.7 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 
Valgkomiteens forslag:  

Line Ericsson, 1 år. Ikke på valg 

Ingen kandidat, 2 år 

Styret foreslår at årsmøte godkjenner valgkomiteens forslag. 

13.8 Varamedlem til valgkomiteen 
Valgkomiteens forslag: Ingen kandidat, 2 år 

 

Styre foreslår at årsmøtet gir Styret fullmakt til å finne medlemmer til Valgkomiteen så snart som 
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mulig. 

 


