
Styrets årsberetning 2018 for Åsane Håndball 

Virksomhetens art 
Åsane Håndball er et idrettslag der virksomheten omfatter drift og utvikling av håndballag i 
ulike aldersklasser fra barn til voksen. Åsane Håndball er lokalisert i Bergen kommune. 

 
Redegjørelse for årsregnskapet 
Åsane Håndball hadde i 2018 anskaffede midler på totalt kr. 1 816 951 mot kr. 1 619 282 i 
2017. Aktivitetsresultatet for 2018 var negativt med kr. 108 476, mot et negativt 
aktivitetsresultat for 2017 på kr. 18 471.  
 
Sum eiendeler pr 31.12.2018 var kr. 219 149 mot kr. 397 112 pr 31.12.2017. 
Bankinnskudd pr årsslutt 2018 utgjorde kr. 191 697 mot kr. 377 988 pr. årsslutt 2017. 
Egenkapitalen pr. 31.12.2018 var kr. 181 517 mot kr. 289 993 pr. 31.12.2017.  
Egenkapitalandelen for 2018 og 2017 var hhv 82 % og 73 %. 

 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. 

 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Styret anser arbeidsmiljøet i Åsane Håndball som bra. Det har ikke vært rapportert alvorlige 
ulykker eller skader i forbindelse med drift av idrettslaget i 2018. Åsane Håndball hadde 
ved årets utløp 5 ansatte trenere, som utgjorde til sammen 0,25 årsverk. Styret består av 6 
personer, hvorav 5 kvinner og 1 mann. 

 
Virksomhet og aktiviteter i 2018 
Styret har behandlet ca. 80 saker i året som har gått. Arbeidet har i stor grad vært fokusert på å ha 
kontroll på økonomi, oppdatert medlemsregister og rammene for sportslig tilbud. I tillegg har styret 
hatt fokus på «klubbidentitet» og forankring av de valg og prioriteringer styret til enhver tid gjør. 

 
Medlemsregister 
Idrettsforbundet har endret sitt system for medlemsregistrering, Min-Idrett. Styret har i forbindelse 
med overgang til dette systemet gjort en omfattende jobb for å kartlegge alle spillere, og få 
oppdaterte kontaktopplysninger til alle medlemmer. 

 
Materiell: 
Åsane håndball har G-Max som samarbeidspartner og Hummel som utstyrsleverandør. Disse 
avtalene legger til rette for at klubben over tid har lavere kostnader til utstyr, samt at det 
representerer en synlig fornying av profil. Vi ønsker at spillere i Åsane håndball har lik profil på alle 
kamper.  

 
Marked: 
Det har i 2018 blitt gjort et mer aktivt arbeid mot eksisterende samarbeidspartnere og arbeid på å 
skaffe nye samarbeidspartnere. Generelt sett har markedsarbeidet vært tungt og resultatene er nok 
svakere enn forventet tross ansettelse av markedsmedarbeider i delstilling Sportslige resultater i 
klubben er gode, men ikke på et nivå som bidrar til å mobilisere eventuelle nye samarbeidspartnere. 
Imidlertid ser vi at det på slutten av 2018 en bedring i markedet og flere nye samarbeidspartnere er 
signert. 

 
Sportslig utvikling og aktiviteter 
Sportslig utvalg har bestått av: 
Sportslig leder Karin Boland  



Ansvarlig barnehåndball 6-11 år-Kenneth Mykkeltvedt 
Medlem Geir Krogvik 
Ansvarlig samarbeidslag – Kjetil Helle 
Utviklingsansvarlig – Lene Nilsen  
 
Utvalget har i løpet av året dessverre ikke hatt så mye felles aktivitet. Man ser helt klart at 
må få flere medlemmer som deltar i oppgavene til sportslig utvalg, slik at belastningen på 
enkeltpersoner blir mindre.  
 
Hva er gjort: 
Hovedfokus for sportslig leder har vært oppfølging, videreføring og utvikling av 
samarbeidet mellom Åsane og Flaktveit. Her har det skjedd mye bra på flere av de yngre 
lagene, blant annet på J2004 og G2006 som har stilt med sammensatte lag i serien fra høsten 
2019, og gjort det meget bra sportslig. Gutter 2005 har også inngått samarbeid med 
Sandviken og Jenter 2003 med Knarvik. 
 
Herrelaget avsluttet sesongen 2017/18 på en fin 3.plass. Åsane ble også kåret til årets 
arrangør i denne divisjonen – kjekt at klubbene rundt oss legger merke til den jobben 
klubben gjør for å lage gode arrangement.  
 
På guttesiden har vi dessverre ikke klart å stille lag i G16 eller G18 i nåværende sesong. 16-
18-åringen har vært inkludert i herregruppen, og fått spilltilbud i 3. eller 5. divisjon. 
Herregruppen har vært gjennom et stort generasjonsskifte, og litt uventet klart å holde seg på 
toppen i 3.divisjon.  
 
Damelaget avsluttet sesongen 2017/18 på 4.plass. Starten på sesongen 2018/19 har vært 
formidabel og laget kniver om opprykksplassen.  
 
Målet om å få kvalifisert J16 til Bringserien og J18 til Lerøy ble nådd.   
 
Utvalget har fortsatt med fokus på rekruttering og organisering av barnehåndballen 6-11 år. 
Dette arbeidet bærer fortsatt frukter og vi har fine kull i disse aldersgruppene. Men ingen 
hvileputer, man må hele tiden ha fokuset på dette arbeidet. Ekstra kjekt er det at vi har fått 
inn noen av de eldre spillerne som trenere på flere av disse gruppen. 
 
2019 fortsetter med høyt aktivitetsnivå, som vi alle gleder oss stort over.  
 
Andre forhold 
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme idrettslagets stilling og 
resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter 
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse 
av regnskapet. 

 
I 2018 hadde idrettslaget et underskudd på kr 108 476 som foreslås 
disponert slik: Overført fra annen egenkapital kr. 108 476. 
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