Årsmøte for Flint Tønsberg Håndball
Torsdag 17. mars 2022 kl. 18.00-20.00
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Sak 1

Konstituering

Sak 1.1

Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
VEDTAK:
Innkallingen godkjent

Sak 1.2

Godkjenning av saklisten

Styrets forslag til vedtak:
Saklisten godkjennes.
VEDTAK:
Saklisten godkjent

Sak 1.3

Godkjenning av forretningsorden og valgreglement

Årsmøtets forretningsorden
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
2. Alle medlemmer av idrettslaget har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer.
3. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
4. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
5. Med mindre annet er bestemt i idrettslagets lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én
stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som
ikke avgitt.
Årsmøtets valgreglement
1. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet.
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2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller dersom det fremmes krav
om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.
3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
5. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Styrets forslag til vedtak:
Forretningsorden og valgreglement godkjennes.
VEDTAK:
Forretningsorden og valgreglement godkjent

Sak 1.4

Godkjenning av de stemmeberettigede

Styrets forslag til vedtak:
De stemmeberettigede godkjennes.
VEDTAK:
17 stk stemmeberettigede godkjent

Sak 1.5

Valg av dirigent

Styrets forslag til vedtak:
Forslag til dirigent legges fram i møtet.
VEDTAK:
Bjørn Lislien godkjent som dirigent
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Sak 1.6

Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak:
Forslag til protokollfører legges fram i møtet.
VEDTAK:
Jeppe Øvstaas godkjent som protokollfører

Sak 1.7

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak:
Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen legges fram i møtet.
VEDTAK:
Bent Vigeland og Roar Pettersen godkjent til å underskrive protokollen
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Sak 2

Årsberetning for 2021

Sak 2.1

Styrets årsberetning for 2021
Styrets sammensetning

Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlem:
Valgkomité:
Revisorer:
Kontrollkomité:

Petter Dybdahl
Helge Grønlid
Jeppe Øvstaas
Elisabeth Bolstad
Hilde Heinert
Tina Enger
Ove Mårtensson
Alexander Skaane
Therese Varvin Fredriksen
Rune Olsen
Marita Kruse-Moss
Hotvedt & Co AS
Kjersti Rolfsen
Ketil Johansen
Bjørn Lislien (Vara)

Leder UU
Leder SU
Leder BU
Økonomiansvarlig

Side 6 av 44
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/6054f530-67f5-45c6-a298-0b4912a36a4d

www.vismasign.com

Styrets arbeid
Styremøter
Det er i 2021 avholdt 12 styremøter hvor 140 saker er behandlet. Styret har hatt en bred
sammensetning som gjør at alle deler av klubben skal ha blitt ivaretatt på en god måte når
beslutninger skal tas.

Covid 19
2021 svingte mellom normal hverdag til total nedstenging. Dette har vært krevende for klubben og
satt mange medlemmers motivasjon på prøve. Nå ser det ut til at vi har kommet oss igjennom uten å
miste for mange på veien. Økonomisk har 2021 inneholdt mye risiko. Myndighetenes
tilskuddordninger har vært begrenset og har satt store krav til inntektsbringende tiltak i en presset
tid. Her var Tønsberg kommune sitt tiltak om sommerskole veldig verdifullt. Totalt 200 barn ble
aktivisert gjennom tilbudet og tilførte klubben en netto inntekt på 270.000,-

Aktivitet
Etter forholdene har vi opprettholdt det aktivitetsnivået som har vært mulig i en situasjon med
pandemi. Totalt sett har dette selvsagt gitt færre aktiviteter enn ved et normalt år. Men vi har hatt
struktur som gjør at de aller fleste har kunnet trene og spille kamper.

Flint Tønsberg Cup
Usikkerheten rundt Flint Tønsberg Cup var stor. Dette arrangementet er vårt største i både aktivitet
og inntekt. Arrangementet ble avholdt i et mini format med ca 100 kamper. Økonomisk endte vi opp
med et underskudd. Myndighetenes tilskudd gjorde at arrangementet gikk med overskudd. Beløpet
var imidlertid langt lavere enn budsjettert netto inntekt.

Rema 1000 Arena
Vår nye arena er fortsatt under innkjøring (lys, oppvarming, ventilasjon, rengjøring, arrangement,
kioskdrift, lager m.m.), etter innvielsen i mars 2021. Det er mange ting som er bra og enkelte ting
som ikke fungerer optimalt. I sum så er hallen etter vår mening vellykket. Men det er viktig at
justeringer blir utført inntil vi får en hall som fungerer 100%.
Vi er veldig godt fornøyde med at vi har fått installert en elektrisk styrt teleskop tribune bak det ene
målet med plass til 230 tilskuere. Vi ønsker å kunne gjøre dette også på langsiden. Dette er et
prosjekt til drøye 2 millioner som vil trenge finansiering gjennom samarbeidspartnere.
Inngangspartiet og kiosken har nok ikke fungert slik vi skulle ønske. Her er det pågående dialog med
Stiftelsen for å utbedre dette. Da først og fremst kiosken. Inngangspartiet vil eventuelt være en litt
større sak å rette på.

Ansettelser
Styret har valgt å ansette Emelie Lundin som administrativ leder i klubben. Dette er en etterlengtet
stilling som vil avlaste mange i oppgaver som må utføres på dagtid. Emelie er ansatt i en 100% stilling
og vil benytte 50% av tiden til trener virksomhet og 50% til administrative gjøremål som er definert i
en egen stillingsinstruks.
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Økonomi
Det har vært krevende å styre økonomien gjennom en turbulent periode. Ved normal drift så
fungerer økonomien godt. Med usikkerhet og nedstegninger så øker risikoen for likviditsproblemer
ved at innbetalinger forsinkes eller uteblir mens de fleste kostnader fortsetter som før. Året ender
med et lite overskudd og en omsetning som var iht budsjett. Dette er styret fornøyd med ut ifra de
forutsetningene som har eksistert. På inntektssiden har treningsavgiften oversteget budsjettet. Dette
skyldes en økning i medlemsantallet og det er veldig bra.
Vi arrangerte sommerskole på vegne av Tønsberg Kommune i sommer. Dette ga en inntekt på
600.000 og et netto overskudd på 270.000. Det gledelig var at dette initiativet ga sommerjobb til 25
ungdommer. Disse gjorde en fabelaktig jobb.
Flint Tønsberg Cup gikk med et underskudd og dro oss tilbake rent økonomisk. Men for idretten var
det viktig at vi arrangerte og igjen kunne få inn engasjement og glede ved å samles i håndballhallen til
et større arrangement.
2021 var kanskje året hvor budsjettet hadde mindre betydning og likviditet- og risiko styring var
hovedfokus. Dette gjorde bl.a. at vi dro i håndbrekket i september etter 4 måneder med underskudd.
Det fungerte, samtidig som at normal drift i oktober og november fikk oss raskt tilbake på sporet.
Likviditetsstyring som tar hensyn til risiko og strekker seg fram de neste 12 månedene er kanskje det
viktigste instrumentet ift økonomien vår.

Sport
Det yrer og gror godt i bredden. Jentene siden har generelt vært veldig sterk i mange år. Vi ser at
enkelt årganger har hatt flere enn 30 spillere dette året. Dette krever god organisering. Alle trenere
og lagledere bidrar med en uvurderlig innsats som gjør at barn og unge har et godt aktivitetstilbud.
På guttesiden har det skjedd mye dette året og klubben har tatt et solid standpunkt at det skal satses
likt på gutter og jenter. Det var derfor ekstra moro at vårt G16 lag kvalifiserte seg til årets Bring serie.
En annen attraksjon på guttesiden er vårt herrelag i 4 divisjon. Dette har definitivt vært et positivt
tilskudd som har laget liv i hallen.
J16 og J18 kvalifiserte seg til henholdsvis Bring og Lerøy serien. Der biter de også godt fra seg og
befester Flint sin posisjon i toppen av ungdomshåndballen.
Vårt Elitelag har hatt det tøft i år. Før sesongen var det utskiftning av flere sentrale spillere samtidig
som sesongen har bydd på ekstremt mange skader. Men elitelaget skal ha ros for måten de har taklet
situasjonen på. Neste sesong ser ut til å bli i 1 divisjon.
Flint ønsker å være en toppidrettsklubb. Vi vil fortsette å jobbe for å ha et elitelag i øverste divisjon
sammen med ungdomslag som hevder seg i nasjonale serier.
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Medlemstall
Pr 31.12.2021 hadde Flint Tønsberg Håndball følgende medlemmer:
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

0

142

108

18

56

324

Menn

0

96

64

3

39

202

Totalt

0

238

172

21

95

526

Medlemsutvikling

Totalt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

360

366

389

411

505

501

512

526
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LAGSRAPPORTER

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2015
17 offisielle i TA pr 24.02, men vi opplever interesse fra flere som kan øke dette
antallet.
2 i aktivitetsturnering
Silje Holand og Helene A. Hørthe
Bent Vigeland og fra februar 2022 blir også Liridon Ademi med som lagleder
Jarle Krigaar – Økonomi
Elin Høeg Haugom – Sosial, Miljø og Medisinskfaglige spørsmål (da spesielt
med Covid)
Helene Nødtvedt Røed - Sosial og Miljø

Deltakelse i arrangementer
Vårt lag er en av de minste ved Flint. I den forbindelse har det vært klart tidlig fra oppstart at vi ikke
pålegge lagets medlemmer deltagelse på arrangementer i starten, men skape samhold, idrettsglede,
trygghet og motivasjon. Dette også da vi så at spillere kom og gikk i tråd med at blant annet fotballen
og andre aktiviteter virket fristende. Det ble derfor først oktober før vi meldte oss på turnering i
januar 2022, helt uvitende om omikron bølgen som ville treffe oss i slutten av november her i landet.
Laget stoppet før de nye restriksjonene tidlig i desember, all trening og interne arrangementer frem
til januar 2022. I januar og februar har vi derfor jobbet med kontinuitet, og deltatt på to
aktivitetsturneringer med store deler av laget, til stor glede og til stor glede og mestringsfølelse.
Spesielt siste turnering i februar var ekstra gøy da vi spilte på bortebane hos Fram i Larvik med
mange i publikum.
Ambisjoner og resultater
Vårt mål har klart vært å skape samhold, glede over idrett og mestringsfølelse med ball. Vi opplever
nå at vi har en rekke glade barn som begynner å bli sammensveiset, opptatt av håndball og er lydhør
for utvikling av egne ferdigheter igjennom veiledning fra våre trenere.
Ingen av oss i støtteapparatet ønsker stille urimelig høye krav sportslig, så vi er opptatt av å høre på
barna, møte deres ønsker, men samtidig veilede slik at de forstår spillets gang og finner gleden i
dette.
Sosiale aktiviter
Laget har gjennomført en skogstur med grilling oktober 2021, samt en pizzakveld i februar i Flintstua.
Det er nå to foreldre som vil ha fokus på sosial og miljøskapende arbeid fremover på laget. Det tror vi
blir veldig bra.
Planer for 2022
Vi håper på å beholde de spillerne vi har, samt øke deltagelsen fra de skolene som ikke er så godt
representert (for eksempel Sandeåsen) utover det blir det å delta på aktivitetsturnering der det
forekommer.
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Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2015
10
Aktivitetsturneringer
Hovedtrener: Kristin Hoff
Hjelpetrenere: Anders Lillelien, Kjersti Tronstad- Ausland og Tine Colén
Tine Colén

Deltakelse i arrangementer
Deltatt i turneringer i oktober og november
Ambisjoner og resultater
Ikke relevant
Sosiale aktiviter / Planer for 2022
Pga pandemien hadde vi ikke noen sosiale aktiviteter i fjor. Satser på å ta det igjen i år. ☺
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2014
40
Barnehåndballsturneringer
Trenere: Øystein Vestøl, Ingelin Egerdal, Hilde Bergan og Heine Kalve
Hjelpetrenere: Jon Sindre Cosgrove og Ingeborg Langåsdalen
Bente Grøttem Eilertsen
UU representant: Ingeborg Langåsdalen
Miljøkontakt: Camilla Westlin Solli
Økonomiansvarlig: Guro Byklum Strandly
Dugnadsansvarlig: Anette Engelstad

Deltakelse i arrangementer
* Deltok på innløp før eliteseriekampen 17.november. 28 jenter fikk løpe inn på banen sammen med
eliteserielaget. Det ble servert is på tribunen og det var kjempegod stemning og masse heiarop til
elitejentene
* Påmeldt til Barnehåndballturnering 11.desember men fikk ikke detatt pga covid.
* Deltok på barnehåndballturnering 15.januar,32 jenter fordelt på 6 lag.
* Deltok på barnehåndballturnering 12.februar,34 jenter fordelt på 6 lag
* Innløp eliteseriekamp 16.februar, 30 jenter var med på innløp sammen
med eliteserielaget. Kjempestemning på tribunen.
* Skal delta på barnehåndballturnering 12.mars. 35 jenter fordelt på 6 lag
* Er påmeldt til barnehåndballturnering 02.april, årets siste turnering med medaljeutdeling. Vi gleder
oss!
Ambisjoner og resultater
Ingen ambisjoner om noen sportslige resultater, men målet er at jentene skal lære seg regler for 4håndball og oppleve mestring på banen, oppleve glede ved å spille på lag og ha det gøy sosialt både på
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og utenfor banen.
Vi bruker lek og øvelser med ball til å lære de grunnleggende sidene ved håndball.
Sosiale aktiviter
2021 var fremdeles noe preget av Covid slik at vi fikk ikke hatt så mange sosiale samlinger som vi
kunne ønsket. Vi hadde en sommeravslutning i juni 2021 med is og kake til jentene samt at de fikk
diplom. Etter oppstart høsten 2021 fikk vi ikke hatt noen samlinger utenom treningene før en liten
juleavslutning i desember. Vi serverte kake, jentene hadde med nisseluer og vi danset til julemusikk.
Vi håper vi slipper restriksjoner etc i 2022 slik at vi kan få arrangert noen flere sosiale samlinger
sammen med laget.
Planer for 2022
Planen for 2022 er å fortsette litt som vi har gjort i 2021. Vi håper på å få deltatt på mange flotte
barnehåndballturneringer samt fått hatt noen sosiale samlinger utenom treningene, for eksempel
bowling, felles kveldsmat etter trening, gå sammen på eliteseriekamp etc.
Vi fortsetter å lære håndball gjennom lek.
Noen av trenerne våre ønsker også å få tatt trenerkurs fremover så vi håper det kan la seg gjøre.
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2014
28
Ca 5
Marius Risvold , Michelle Jespersen Sjuve, Thomas Teigen, Kristoffer Berntsen,
Christian Sundfør og Silje Knutsen
Marius Risvold (Midlertidig)

Deltakelse i arrangementer
Siden oppstart har G2014 vokst seg til en stor gruppe. Vi startet tidlig med påmelding i aktivetserien.
I August 2021 var første turnering for guttene og vi stilte med 2 lag og 11 spillere. I turneringen i
Mars 2022 stiller vi 5 lag og 26 spillere, så gruppen har vokst formidabelt.
Laget har meldt seg på sin første cup; MesseCup i Mai, og har også planer om å melde seg på
Slottsfjell minicup i slutten av April.
Ambisjoner og resultater
Guttene har en veldig fin utvikling og de spiller godt som lag på turneringer. Vi jobber mye med
plassering på banen og holde plassene sine. På kamper er det flinke til å ta imot beskjeder og vi har
veldig mange forskjellige målscorer i kampene vi spiller.
Sosiale aktiviter
Vi er beriktet med en veldig fremoverlent foreldre gjeng som gladelig bidrar til sosiale aktiveter med
guttene. Vi har siste halvåret spist kveldsmat etter treningene flere ganger, og hadde også en
filmkveld i vinterferien. Vi gjennomførte nylig en loddslag dugand i Spond som har tilført viktige
midler til lagkassen.
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Planer for 2022
Vi skal fortsatt stå med åpne armer til de som ønsker å prøve håndball. Guttene og foreldrene er
flinke med rekruttering og håper vi kan bli en gruppe på 35 stk i løpet av året. Sportselig skal vi bli
tryggere med ball, ha mye fokus på kast / mottak og spille sammen som et lag i kamper mot andre
lag.
Vi skal delta på flere turneringer og vurderer en overnattingstur til Bolærne i August.
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2013
24
På turneringene stiller vi med fire lag.
Laget har Silvia Kristiansen som hovedtrener. Christin Barstad, Fredrik
Skarsteen og Roger Ek er lagets hjelpetrenere.
Mari Slåttholm er lagleder.
Fredrik Berntsen er BU representant. Anita Leknes er miljø-kontakt.

Deltakelse i arrangementer
J2013 er et håndballag med 24 jenter. Det er en morsom spillergruppe, med mye energi og herlig
humør. Spillergruppa er representert av samtlige nærskoler.
Vi har to treninger i uken. Trivsel er viktig og det skal være gøy å komme på trening med laget. Fokus
på treningene våre er å skape samhold og tilhørighet til spillergruppa, og knytte nye vennskap på
tvers av nærskolene.
I tillegg har vi hatt fokus på å få til mye ballhåndtering og pasninger i lekpregede øvelser, alltid ha
med noen balanse- og basisøvelser og ulike varianter av spill. Eksempelvis cup’er, arrangementer,
treningsleire, SPU osv
Ambisjoner og resultater
På turneringene stiller vi med fire lag. Vi startet sesongen med å spille med samtlige lag i uøvet, nå
spiller to i øvet og to i uøvet.
Sosiale aktiviter
Laget har dessverre måttet avlyse våre sosiale arrangement denne sesongen på grunn av Coronarestriksjoner.
Planer for 2022
Sportslige ambisjoner for 2022 er å bli enda mer ballsikre og ha fokus på samspill.
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Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2013
15 spillere, er noen som kommer og noen som går.
Pleier å stille 2-3 lag på aktivitetsturneringer
Terje Dahl, Kristin Hoff, Veronica Solli Isaksen
Terje Dahl

Deltakelse i arrangementer
Har i 2021 deltatt på de aktivitetsturneringer som har blitt noe av. Er mange som er avlyst grunnet
korona og koronarelaterte hendelser.
Sosiale aktiviter
Hadde en avslutning før sommeren hvor det var litt kake og is samt utdeling av medaljer.
Avslutningen før jul ble avlyst grunnet korona.
Planer for 2022
Planene for 2022 er å være med på aktivitetsturneringer og å melde oss på en cup til våren.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2012
30
4 lag
Marius Risvold, Ann-Kristin Lorentzen, Karianne Stensholt, Linn Hamre, Stine
Hellum og Cecilie Swift
Hilde Elin Berg

Deltakelse i arrangementer
2020 var en vanskelig år for J2012 med fryktelig mange skuffelser da mange turneringer ble avslyst i
siste liten. Dette har dessverre ført til at mange har sluttet. Vi har likevel beholdt ca antall spillere da
mange nye har kommet inn.
Etter sommeren 2021 tok vi skrittet vekk fra 4`er håndball og over til større bane på 5`er håndball.
Dette har vært veldig motiverende og moro for jentene. Vi har enda ikke fått vært på noen cup`er,
men har store planer om å «ta igjen det tapte» i 2022. Jentene reiser sammen med flere andre Flintlag til HummelCup i Kr.Sand i slutten av April. MesseCup skal vi delta på, men også FjordCup i slutten
av Mai. Trolig blir det enda en cup i Juni og et par stk i August/September.

Ambisjoner og resultater
Jentene holder et godt nivå regionalt og vi i trener teamet gleder oss over at jentene tør å prøve det
vi øver på trening. Finter, hoppskudd og gjennombrudd. De blir stadig flinkere til å holde plassene
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sine på banen og spille sammen som et lag. Vi har trent litt på enkle «avtaler», som de synes er
fryktelig stas å prøve ut i kamper.
Sosiale aktiviter
I forsøk på å holde gjengen samlet i korona tiden har vi gjort mye sosialt med jentene. Krabbefiske på
Klopp, tur på Gravity og kveldsmat i hallen. Høydepunket i 2021 ble uansett treningstur til Bolærene
med overnatting. Det ble 2 dager med flere treningsøker i håndballhallen på øya og lagkonkurranser
med «mesternes mester» stasjoner. Rett å slett en helt fantastisk tur. Anbefales på det sterkeste.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2012
17
2 i barneturneringer
Hilde Heinert, Benedicte Aamodt Tafjord, Beate Lerøy, Tonje Bjørnfelt
Hilde Heinert og Tonje Bjørnfelt
Miljøkontakter er Camilla Bergfjord Kleven og Michelle Helene Stenersrød

Deltakelse i arrangementer
Lagene har deltatt på barneturnering når det har vært åpnet for det.
Ambisjoner og resultater
Ingen sportslige ambisjoner ennå.
Sosiale aktiviter
Vi har hatt kamper mot J2012 med påfølgende mat og sosialt. Det var veldig hyggelig å kunne treffes
uten restriksjoner.
Planer for 2022
Vi håper fortsatt på å beholde de spillerne vi har, samt rekruttere enda flere håndballinteresserte
gutter. Målet er aktivitetsglede, mestringsglede og samhold. Vi har startet samarbeid med G2006
med besøk på treninger. Det er veldig gøy. I april skal vi på vår første overnattingscup.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2011
29
5 lag
Cecilie Swift (hovedtrener), Øystein Vestøl, Marit Siva, Aleksander Liden
Pettersen og Marianne Beck Pedersen
Alexander Skaane
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Deltakelse i arrangementer
Vi har stilt med 4-5 lag i alle aktivitetsturneringer som har vært arrangert i 2021. Som følge av korona
har det ikke blitt deltakelse i andre cuper.
Ambisjoner og resultater
Vi har utelukkende fokus på prestasjon og ikke resultater. Til hver turnering har jentene hatt 2-3
fokusområder og det har de lykkes med. De har tatt store steg til tross for begrensninger korona har
medført.
Sosiale aktiviter
Laget har en egen sosial komite der foreldre sørger for at det er ulike sosiale samlinger. Jentene har
flere ganger vært samlet og sett på damelaget spille kamper. Høydepunktet i 2021 var overnatting i
Rema 1000 arena. Her møttes vi fredag ettermiddag og hadde trening etterfulgt av pizza, litt godteri
og masse lek/samhold. På morgen hadde foreldre gjort i stand frokost før det var trening med
foreldre.
Planer for 2022
I april skal laget delta på Hummel cup i Kristiansand, det blir den første turneringen med overnatting
for jentene. I tillegg er det fra høsten av slutt på aktivitetsturneringer og start med seriespill. Målet
for 2022 er at alle skal få like mye spilletid, jevne lag og sosiale aktiviteter som skaper samhold også
utenfor banen.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2011
24
3
Henrik Alexander Greger og Nicolay Siltvedt
Andreas Haugland Gjerp
Anita Åsheim

Deltakelse i arrangementer
Vi har deltatt på alle barnehåndballturneringer som har vært arrangert. Vi har stilt med 3 jevngode
lag hver gang, og alle har fått mye spilletid.
Ambisjoner og resultater
Vi fører ikke scorings-resultater i kmper, men resultat av treningene ser vi godt når vi er i kamper.
Sosiale aktiviter
Med såpass strenge restriksjoner og barn fra ulike skolekretser har de sosiale aktivitetene vært få
dette året. Vi gleder oss til det kan bli mer av dette.
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Planer for 2022
Vi håper å beholde så mange som mulig av spillerne våre. Vi håper også å få deltatt på enda flere
cuper enn de vi har vært med på de siste årene. Vi har også et ønske om å få til flere sosiale
aktiviteter utenfor håndballbanen.
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2010
17 (21)
2 i aktivitets serie
Marius Stelander, Jeanette Løkkemyhr, (Roar Pettersen)
Tommy Dahl Evensen og Roar Pettersen
Julie Amundsen og Marit Anita Dahl

Deltakelse i arrangementer
Lagene har deltatt i Aktivitets serien når det har vært åpnet for det og Flint Cup 2021.
Ambisjoner og resultater
Ingen resultat mål. Mestring og utvikling.
Sosiale aktiviter
Vi har hatt kveldsmat i Rema1000 Arena etter trening og sommeravslutning med bading.
Planer for 2022
Vi håper på å beholde de spillerne vi har fått, samt å rekruttere enda flere håndballinteresserte. Vi
har fått inn noen nye spillere og er i dag 21 stk. Vi skal ha fokus på å utvikle individuelle ferdigheter,
samt ha fokus på samspill i angrep og forsvar. Laget planlegger for deltakelse i Messcup og Flint cup
2022.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2010
Er pr dato 16 spillere + 1 som er ute på reise et halvt år
2 lag i serie, et i nivå A og et i B
Hilde Heinert, Hege Wigernes Stuvøy og Kirsten Lien
Kirsten Lien
Miljøkontakt: Tine Kristensen

Deltakelse i arrangementer
Deltatt i Flint Tønsberg Cup 2021
Ambisjoner og resultater
Spille jevne, gode kamper og ha det gøy! Har fokus på sosialt miljø og trivsel. Fortsette å utvikle
spillerne og laget, som har hatt stor utvikling siste året.
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Sosiale aktiviter
Pizza etter kamp i vår. Sommerfest med grilling, bading og leker i august. Heiagjeng på elitekampene
2 ganger

Planer for 2022
Delta på Hummelcup i Kristiansand i april. Flint Tønsberg cup. Fortsette å ha det gøy og sosialt!

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2009
20
2 lag i pulje A i aktivitetsserien
Ivar Vehler, Guro Jørgensen, Petter Hveem
Trude Schjelderup Karlsen
Miljøkontakter: Mangler

Deltakelse i arrangementer
Kun seriekamper så langt.
Ambisjoner og resultater
Til tross for veldig bra tendenser på trening, klarer vi ikke helt å ta dette ut under kamp. Vi vinner lite
for tiden, og burde hatt ett av lagene i pulje B.
Sosiale aktiviter
I sesongen 21/22 har det foreløpig vært lite sosiale aktiviteter på oss.
Jentene har det imidlertid gøy på trening, og når vi har hatt to bortekamper på én dag, har vi ordnet
med pizza underveis når vi har vært på tur.
Planer for 2022
Vi håper på å få vært med på noen cup’er – særlig er en overnattingscup på ønskelisten. Ellers bærer
lagledelsen litt preg av å ha hektiske kalendere i livet utenom håndballen, og vi trenger å få arrangert
et foreldremøte for å få litt flere på banen, bl.a for å reetablere miljøkontakter/sosialkomite, og finne
noen som kan være cup-ansvarlig. Fokus ellers for oss og jentene er videre utvikling av samholdet, da
vi har slitt litt med klikkdannelser tidligere. Dette er nå heldigvis på bedringens vei.
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Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2009
18
1
Kristoffer Leirvaag, Anne Maren Eilerås, Morten Skjelde, Therese Karlson
Kim Haugan

Deltakelse i arrangementer
Kongeparken cup 2022, Slottsfjell cup 2022 , Flint Tønsberg cup 2022
Ambisjoner og resultater
Topp 3 i serien 22/23 sesongen.
Sosiale aktiviter
Aktiviteter som styrker lagfølelsen. (Teambuilding)
Planer for 2022
Spille god og morsom håndball!
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2008
22
3 lag i serien før jul, 2 etter jul
Jeanette Sørvik, Mariann Nygård, Ole Morten Skog og Kristian Hansen
Roar Pettersen og Christian Prytz
Laget har også miljøkontakter, dugnadsansvarlig og økonomiansvarlig

Deltakelse i arrangementer/ Ambisjoner og resultater
Laget har deltatt på cuper når det var mulig og 12 sept to J2008 både første og andre plassen i Runar
Cup i Sandefjord. Det ble Flint 1 mot Flint 2 i finalen.
Sosiale aktiviter
Det har vært sosiale aktiviteter utfor håndballbanen når det har vært muligheter for det.
Planer for 2022
J2008 håper 2022 blir et mest mulig normalt håndballår

Side 19 av 44
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/6054f530-67f5-45c6-a298-0b4912a36a4d

www.vismasign.com

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2008
20
I serien stiller vi med to lag, ett i A og ett i B. I tillegg spiller 5 spillere kamper
med 07.
Birgitte Sættem som hovedtrener. Irene Aarø, Rikke Greger og Silvia
Kristiansen er lagets hjelpetrenere.
Ellen Prag og Thomas Prag
Marita Kruse-Moss har vært BU/UU representant.
Jorun Hogsnes Ugland og Sunniva Borchgrevink Børge-Ask er lagets miljøkontakter.

G2008 er et håndballag med 20 gutter. Det er en morsom spillergruppe, med mye positiv energi og
herlig humør. Vi har tre treninger i uken.
Trivsel er viktig og det skal være gøy å komme på trening med laget. Vi har hatt fokus på å få til mye
ballhåndtering, pasninger og variasjon i skuddteknikk, øvd på ulike forsvarsteknikker, øvd inn ulike
trekk, samt lagt inn basisøvelser og ulike varianter av spill.
På fredagene har spillerne trent med Jenter 07. Spillerne deres matcher våre spillere bra og vi har
spilt flere gode treningskamper mot og med dem.
Vi har hatt dyktige gjestetrenere. Glenn Solberg, Lena Rantala, Trond Petter Kleven, Michael Jonassen
og Stian Ferborg Andersen har alle inspirert oss med sin kunnskap og variasjoner av øvelser omkring
keepertrening, forsvarsteknikker og samspill.
10 gutter har månedlig fått deltatt på SPU samling med Marianne Seljestad.
I årets Flint Cup trakk samtlige motstanderlag seg etter deltakelse nekt ettersom det var høy smitte i
Viken området. Vi stilte derfor med ett lag i 07 årgangen.
I høst begynte vi å trene med toer ball og klister. I desember var planen å stille med ett satningslag i
Norden Cup. Den ble dessverre avlyst.
Sosiale aktiviter
Laget har dessverre måttet avlyse flere av våre sosiale arrangement denne sesongen på grunn av
Corona-restriksjoner. Det har heldigvis blitt mange sosiale timer sammen i hallen, sett på kamper og
lekt med ball i pausene. Guttene har også blitt overrasket med litt fristende gjærbakst servert rett
etter trening.
Planer for 2022
Laget og trenerteamet ser frem mot det videre seriespillet, Region Sør Cup, Glasscup, Messecup og
Fredrikstad Cup hvor vi får utvikle oss og ha som en viktig sosial arena. Sportslige ambisjoner for
2022 er å bli enda mer ballsikre, utvikle forståelsen av godt forsvarsjobbing og ha fokus på samspill.
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Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere

J2007
19
Antall lag i serie: 2 (1 i a- og 1 i b-serien)
Trenere: Birgitte Sættem Jomaas, Janecke Berg, Cathrine Klæstad og Dag
Henning Andersen-Sæther
Lagledere: Trond Fugleberg

Deltakelse i arrangementer
*
*
*
*
*
*

Drammens cup
Flint Tønsberg cup
Haslum cup
SPU
Treningskamper mot G2008, G2007, J2006 og TT j2007
Trening med Glenn Solberg (mai) og Lene Rantala (november)

Ambisjoner og resultater
*
*
*
*

Vinner av Flint Tønsberg cup 2021
Vinner av Drammens cup 2021
A-serien: redusert antall kamper
B-serien: redusert antall kamper

Sosiale aktiviter
Tidvise begrensninger grunnet covid.
*
*
*
*
*
*

*

Januar/februar:
*
Skøyter Maier Arena Tønsberg
*
Aking akebakke Messeområdet
August : "Kick off" sesongstart - hagefest med grilling
September: Feiring av to cup-gull; pizza mm i Flintstua
Oktober : Bading i Tønsberg svømmehall m/ G2008
November : kveldsmat etter trening og pizza-kveld
Hele året:
*
Flere bursdagsfeiringer der hele laget invitert.
Trening/treningskamp med/mot g2008 fast på fredager; gode tilbakemeldinger,
Positivt både sosialt og for utvikling av ferdigheter!
3 foreldremøter gjennomført; 1 vårsesonger / 2 høstsesongen 2021
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Planer for 2022
*

Deltagelse:
*
A-serien, J 2007
*
Region Sør cup
*
Petter Wessel cup
*
Flint Tønsberg cup
*
Haslum cup
*
Drammens cup

*
*
*
*
*
*
som

Treningskamper innad i klubben, både mot G2007 og J2006
Utvalgte på "hospitering" hos J2006 og fra J2008
Deltagelser SPU inkl. bidra på trenersiden SPU (G2007)
Gjennomføring av temakveld: "Kosthold" av Kristiane Stormoen
Spillersamtaler
Gjennomføring av etter-evaluering ved treninger med fokus på forbedringsområder og hva

*
*
for
ønsker

er bra/kan forsterkes
Arrangere kveldsmat etter trening
Gjennomføre "garderobeprat"; samlinger før trening for å diskutere regler for laget og status
de reglene jentene selv har satt, både for å øke trivsel og for omdømmebygging; "hvem

Flint J2007 å være?"
Gjennomføring av et større antall sosiale aktiviteter for teamutvikling og for å hindre frafall,
også på tvers av årsklasser i Flint, særlig G2008 og G2007. Planlegger for bading i
svømmehall,
paddeltennis, EM/VM-kamper i Flint-stua, EHF Euro cup-kamper i Arena Larvik mm
*
Hyttetur en helg på Blefjell med hele laget
*

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2007
12
2 – ett i A-serien og ett i B-serien
Carsten af Geijerstam, Alexander Kielland og Hilde Heinert
Anneline Thommesen
Miljøkontakt er Bodil Sakkestad

Deltakelse i arrangementer
Gutta benyttet muligheten da det åpnet for turneringer i august og deltok i tre cuper før seriestart i
høst.
Nordstrand Hummel Cup (1.plass), Haslum Cup (2.plass) og Flint Tønsberg Cup (1.plass). Var invitert
til og påmeldt Norden Cup, som dessverre be avlyst. Deltar også i Region Sør Cup, men fikk etter
noen kamputsettelser pga korona til slutt w.o. i første runden.
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Ambisjoner og resultater
Guttene satser og har ambisjoner om å nå høyt og langt, men er også veldig opptatt av det sosiale.
En finfin gjeng med gutter som vi ønsker å holde på alle mann. Vi har derfor noen satsecuper og noen
sosiale, men alle har vært invitert til og bidratt i alt vi har deltatt på denne høsten og det har vært
flott. Vi er dessverre litt få spillere til to lag i serie, men er så heldig å få låne 2008-spillere, som gjør
en super innsats for oss.
Sosiale aktiviter
Vi har hatt noe kveldsmat etter trening sammen, gutta har gått på kino og ikke minst så har det vært
et par vellykkede kvelder sammen med jenter 2007 – med mat og mingling.
Planer for 2022
Vi håper sterkt på å både beholde de spillerne vi har nå, men også å rekruttere flere. Vi er foreløpig
påmeldt Petter Wessel Cup, SlottsfjellsCup og Fredrikstad Cup denne våren i tillegg til at Regions Sør
Cup fullføres, så det blir en hektisk håndballvår. Ut over det går vi jo mot G16 og en 2006-2007sammenkobling til høsten og det blir spennende.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2006
19 spillere (pluss to spillere fra forrige sesong)
2 lag i serier (J15 A og J16 B)
Marte Moberg Sæternes, Simen Finne Jørgensen og Rune Roberg
Lise Ludahl Sørensen
⁃
Ditlev Sørensen (kamp og arr)
⁃
Pål Warset (UU)
⁃
Bodil Bettum og Camilla Ingebretsen (miljøkontakter/sosial)
⁃
Elisabeth Bakke, Kristina Jørgensen (cup)
⁃
Camilla Finne (økonomi)

Deltakelse i arrangementer
- Vi har spillere som er tatt ut til RLM, LK06 og SPU i løpet av sesongen.
- Til påsken har vi meldt på ett lag i Peter Wessel Cup i Larvik og siste del av påsken reiser vi med hele
gruppen på 19 spillere til Rødspettcup i Frederikshavn, Danmark.
- Det planlegges samarbeid med gutter 2006 om utveksling med spanske lag som kommer hit i mai og
vi reiser til Spania til høsten for treningsleir og kamper.
- Nå i vår vil vi også delta på lokale turneringer som Slottsfjellcup og Messecup.
Ambisjoner og resultater
- Sølv i A sluttspill i Haslum-cup
- Slått ut i semi i Drammen-cup
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- Gull og sølv i Flint Tønsberg-cup
- I Regionserien i høst endte vi på 5. plass i en meget jevn J15 A serie (3 seire, 3 uavgjort, 2 tap)
Sosiale aktiviter
Det siste året har vært påvirket av korona restriksjoner og for oss har vi sett at håndballarenaen har
vært et veldig viktig samlingssted for jentene. Vi har opplevd meget godt oppmøte hele året og selv
når treningene har måtte skje ute i grupper på maks fire og med minimum to meters avstand.
Det har vært arrangert skøytekveld og pizzakvelder.
Et høydepunkt var at vi fikk gjennomført felles julebord i november sammen med gutter 2006.
Tidlig i høst arrangerte vi foreldremøte, og laget har hatt flere spillermøter i løpet av sesongen. I
januar tok vi nytt lagbilde.
Planer for 2022
- I vårsesongen er den sportslige målsetningen å bli topp 3 i J15 A og topp 5 i J16 B.
- Vi har også satt oss et mål om å kvalifisere oss til neste års Bring serie.
- Overgangen fra ungdomskole til videregående skole er ofte utfordrende med tanke på å beholde
spillere innen håndballen. Vi ønsker å beholde så mange spillere som mulig og opprettholde en
spillergruppe på rundt 20 spillere. Vi ønsker også å være attraktive for spillere som ønsker å komme
til klubben for framtidig satsing og ellers for å spille håndball.
- Det viktigste for oss er at vi utvikler et godt sportslig tilbud for jentene slik at de opplever både
mestring og utfordringer, og at de trives med håndball og samholdet i klubben og laget.
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2006
18 ( 3 nye sesong 21/22, en pause pga helse)
Ett lag i B serie, ett lag i C serie. Samarbeid med 2005 i B serien men de fleste
kamper alene. Samarbeid også i A serien og Bring med 05 (kun 5 spillere)
Hovedtrener: Joaquin Parrilla Hernandez (Ximo). Hjelpetrener: Helge Grønlid
Ellen Mossige Martinsen
Ellen Mossige Martinsen, Dugnad- Liss Kierulf, Miljøkontakter- Linda Krohn og
Anita Hansen

Deltakelse i arrangementer
Runar cup høst 21. Flere spillere på SPU og bylagsturneringen. 2 på alle samlinger regionalt
landslagsmiljø og på landslagssamling februar 22.
Ambisjoner og resultater
C-serie 2. plass med ett tap og en uavgjort. B-serie høst 21 siste plass med 3 seire og 7 tap (G06 uten
hjelp av G05). Runarcup: Ikke videre etter gruppespill
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Sosiale aktiviter
Julebord med j 2006. Kveldsmat etter noen kamper. Sammen for å se Falk herrer i samarbeid med
2005. Kamp mot J 2006 med håndballgøy, noen treninger med håndballgøy. Guttene møtes ofte i
hallen for å se herrelaget eller ungdomslagene.
Planer for 2022
PW og messecup. Spiller utveksling i samarbeid med J06 og Club Balonmano Maracena - Spansk
klubb. Region sør cup. Haslumcup. Generation handball Danmark.
Bringserien
Høst 22: Melde på ett lag i A-serie, ett i B-serie og ett i C-serie i samarbeid med G07. Antakelig
treningsgruppe sammen med g 2007.
Vi har et lag med godt samhold og mye håndballglede. Vi er et lag med ambisjoner og potensiale til
enda bedre resultater og vi trener for det, samtidig som vi skal være et lag for de som ikke mestrer på
høyt nivå.
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

J2005
21 pr. 01.3.2022.
3 (Begge lag kvalifisert til A-sluttspill + BRING + Region Sør Cup)
Sølve Sundrehagen & Merlinda Qorraj, Jarleif (fys)
Janecke Berg Gjetanger & Anette Hoksrød
Trine Rodahl (org), Ole Martin Christensen (cup) , Lill-Sonja Eilertsen
(kampansvarlig) + div grupper.

Deltakelse i arrangementer
Skjærgårdslekene, Flint Tønsberg Cup, Bring-kvalifisering, Bring-ekstrakvalifisering, Seriespill A-nivå
X2, Sør Norge Cup
Ambisjoner og resultater
Gjennom covid-nedstenging og diverse ble det trent godt etter gjeldende anbefalinger både
innendørs og utendørs. J05 kom seg gjennom denne vår-perioden uten frafall av spillere, noe som
skyldes ivrig innsats hos daværende trener-team og foreldregruppe, samt godt samhold i gruppen.
J05 startet 21/22sesongen med 12 nye spillere inn i gruppen. Jenter fra Lødingen, Blest, Tønsberg
Turn, Skrim og Åmot ble samlet sammen med opprinnelige FLINT-jenter. Fra å være en gruppe på 12
spillere, gikk vi til å bli en solid gruppe på 24 jenter. Sesongen startet med seier i Skjærgårdslekene,
fulgt opp med finalespill i Flint Tønsberg Cup og kvalifiseringsspill til BRING-serien. Jentene kjempet
godt i kvalifiseringe, men med tøff pulje og nytt sammensatt lag ville det seg ikke helt i første kavlikkrunde. J05 gikk videre til eksta-kvalikk, og her ble all motstand blåst av banen med solide sifre.
Gjennom høsten spilte jentene i dobbel A-serie og tok her en fin 2. plass bak ubseirede Halsen med
Flint 1, og en god 2. plass bak Konnerud i begge seriene.
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I Bring-serien fikk jentene en spennende pulje og er sålangt etter halvspilt serie på tablltopp
ubeseirede sammen med Fjellhammer og Sandefjord. Godt spill i viktige kamper, og god bredde i
stallen har gjort at laget har slått godt fra seg. 12. mars har laget hjemmerunde i Rema 1000, hvor
nettopp disse tre ubeseirede lagene møtes, så det blir en spennende rundt.
I den ufrivillige lange julepausen med treningsnekt og diverse knyttet til covid mistet laget 3 flotte
jenter som valgte å gi seg med håndball. Det er trist, men jentene ønsket selv å bruke tiden
annerledes.
Seriespillet etter jul har stort sett båret preg av avlyste kamper grunnet covid hos motstandere, men
vi gleder oss til å få spilt disse senere på vårparten.
Laget trener sammen 3 ganger i hall pr. uke, og har en obligatorisk fysisk økt ukentlig. 2/3 av jentene
går idrettslinjer i tillegg.
Sosiale aktiviter
Kveldsmat med G05, bowling-turnering, fellestur ifm BRING-serien i Bergen, fellesopplegg ifb
mesterskap i Flint-stua.
Planer for 2022
Fortsette den gode stabile utviklingen både individuelt og lagsmessig – med fokus på fysisk trening og
skadeforebyggende arbeid. Det jobbes godt med å danne et godt fysisk grunnlag for jentene til å tåle
belastingen håndballen gir, samt å ta steget opp i rekruttgruppa neste sesong. Laget har 2 runder
igjen i BRING (+ eventuelt sluttspill), skal delta i PW-CUP, Messe-Cup og eventuelt Partille Cup 2022.
Oppsummering/Mål:
Flint J05 er en gruppe bestående av treningsvillige jenter som møter opp, er dedikerte og gjør
jobben. Etter en tøff overgang til videregående skoler i høst, har jentene funnet en god balanse
mellom skole, hjemme, trening og alt annet som medfølger i livet som tenåring.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

G2005
15
3 i G16 (delt med G2006)
Marinko Kurtovic, Trond Petter Kleven, Johnny Jensen, Jarleif Amdal (styrke)
Jeppe Øvstaas
Marita Kruse-Moss (sosialansvarlig)

Deltakelse i arrangementer
Seriespill G16, kvalifisert til Bring-serien, deltok på Elverum cup i august 2021. Påmeldt Region Sør
Cup G16 og PwCup G16
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Ambisjoner og resultater
Seier i Elverum, kvalifisert til Bring-serien. 1 spiller på landslagssamling i juni. 2 spillere deltok på
Regionalt Landslagsmiljø i november. 6 spillere deltok på kartleggingstrening i august.
Vi har hatt samarbeid Falk Horten, og 2 spillere fra Falk har trent og spilt for Flint. Noen av våre
spillere har deltatt på treninger på eldre lag hos Falk.
Hospitering og samarbeid (kamp og trening) med G2006.
Sosiale aktiviter
Sushi-middag m/ J2005. Pizza før trening. Flere spillermøter. Teams-møter m/Kahoot når vi ikke
kunne trene pga koronarestriksjoner.
Planer for 2022
Målsetningen var å komme til sluttspill i Bring, men det blir vanskelig etter 2 runder med varierende
resultater.
Legge til rette for at Flint Håndball også har guttelag for årganger >16 år.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere

Jr/Rekrutt/D2
Det er spillere som går opp og ned fra elite, spillere på hospitering fra andre
klubber- men treningsgruppen har ligget på i underkant av 20 stykker.
1 lag i Juniorserien avd A01, 1 lag i 2 divisjon, kvinner 02 samt lag i Lerøy J18,
avdeling 1
Torbjørn Klingvall, Kristian Hansen, Sondre Aurmo og Fredrik Aamodt
Cecilie Swift.

Deltakelse i arrangementer
Deltok i svært koronapreget Skjærgårdsleker i August 2021, og har lag i 2. divisjon, Jr serien og Lerøy.
Sportslig ambisjoner og resultater
Kvalifisere til Lerøy, gjøre det godt i gruppespillet slik at vi siste runde spiller om sluttspillplass.
D2: Holde seg på dette nivået. Ligger nå på 5 plass. Balanse gang mellom å være en utviklingsarena
og vinne nok kamper til å havne på midten av tabellen.
Juniorserien: Utvikle spillerne individuelt og som lag.
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Sosiale aktiviter
Nok en sesong preget av restriksjoner, men det har vært avholdt felles kveldsmat i Flintstuen etter
trening.
Planer for 2022
Fortsette å bygge ferdigheter og holde 2 div standard. Bite fra oss i Jr serien og kvalifisere til Lerøy.
Viktig å jobbe for å holde på jentene i en fase av livet hvor det er mange endringer.

Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere

D1
23 (2021) Antall spillere har variert gjennom sesongen.
Det har også være en del spillere fra rekrutt på trening/kamper
1 lag i Rema 1000 ligaen (Eliteserien)
Zarko Pejovic, Marianne Iversen fram til desember 2021
Torbjørn Klingvall, Joaquin P. Hernandez fra desember 2021
Nina Haugen, Cathrine Pedersen og Gro Myhrer fram til desember 2021.
Kristiane Stormoen og deltakere fra styret har ivaretatt de viktigste
elementene i laglederfunksjonen fra desember 2021.

Deltakelse i arrangementer
Deltakelse i Eliteseriene og NM.
Ambisjoner og resultater
Ambisjonen var å etablere seg i eliteserien. Sesongen 2021/22 har bydd på mange utfordringer både
med hensyn til skadesituasjon, koronaeffekt og endringer i laget på både trener – og spillersiden.
Resultatene har ikke vært som man hadde ønsket seg, og laget ligger nå på 13. plass med 5 ordinære
seriekamper igjen å spille.
Sosiale aktiviter
Koronasituasjonen har begrenset sosiale aktiviteter.
Planer for 2022
Etablerer og bygge lag foran 2022/23 sesongen.
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Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere
Andre i lagledelsen

D3
32 medlemmer i spillegruppen
1 lag i 5. divisjon kvinner 02
Trenere fra spillergruppen, Cathrine Pedersen har tatt trener-rollen på kamper
Fra spillegruppen
Nina Haugen (organisator)

Deltakelse i arrangementer
Har 1 lag i 5 divisjon, avdeling 02.
Ambisjoner og resultater
D3 har trent 1 gang i uken i de periodene trening har vært tillatt for spillere over 20 år.
Vi har fått gjennomført 11 seriekamper i sesongen 2021/22 sålangt, og leder tabellen.
Sosiale aktiviter
Ingen aktiviteter gjennomført sålangt i sesongen.
Planer for 2022
Fortsette å ha det gøy med håndballen; trene og spille kamper. Så får vi se om det blir 4. eller 5.
divisjonsspill neste sesong.
Lag:
Antall spillere
Antall lag i serie
Trenere
Lagledere

H4
30
1 lag i 4 divisjon avd 02 i 2021/avd 01 i 2022
Søren Madsbjerg, Anders Sperre

Deltakelse i arrangementer
Deltar i 4. divisjon. Rakk å spille 8 kamper før det ble stopp i desember 2021.
Har spilt foreløpig 1 kamp i 2022.
Ambisjoner og resultater
Ingen sportslige ambisjoner ennå.
Planer for 2022
Vi håper på å beholde de spillerne vi har, samt rekruttere enda flere håndballinteresserte gutter og
menn. Jobbe med guttesatsning videre for 2023 sesongen.
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Sak 3

Regnskap for 2021

Sak 3.1

Regnskap for 2021

Resultatregnskap for 2021
FLINT TØNSBERG HÅNDBALL AL

Note

2021

2020

Salgsinntekt

5

3 198 073

2 264 374

Annen driftsinntekt

5

3 608 594

2 760 273

6 806 667

5 024 647

Sum driftsinntekter
Lønnskostnad

3

(2 531 754)

(1 773 700)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

4

(10 354)

0

Annen driftskostnad

2

(4 186 141)

(2 469 195)

(6 728 249)

(4 242 895)

78 418

781 752

0

4

Annen finansinntekt

160

0

Sum finansinntekter

160

4

Annen rentekostnad

(80)

0

Sum finanskostnader

(80)

0

80

4

Ordinært resultat

78 498

781 756

Årsresultat

78 498

781 756

Annen egenkapital

78 498

781 755

Sum

78 498

781 755

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen renteinntekt

Netto finans

Overføringer
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Balanse pr. 31. desember 2021
FLINT TØNSBERG HÅNDBALL AL

Note

2021

2020

158 734

0

Sum varige driftsmidler

158 734

0

Sum anleggsmidler

158 734

0

Kundefordringer

249 301

322 704

Andre fordringer

97 709

41 023

Sum fordringer

347 010

363 726

2 363 814

2 494 565

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 363 814

2 494 565

Sum omløpsmidler

2 710 824

2 858 291

Sum eiendeler

2 869 557

2 858 291

EIENDELER

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

4

Fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2
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Balanse pr. 31. desember 2021
FLINT TØNSBERG HÅNDBALL AL
Note

2021

2020

1 170 994

1 092 496

Sum opptjent egenkapital

1 170 994

1 092 496

Sum egenkapital

1 170 994

1 092 496

Leverandørgjeld

162 194

138 640

Skyldige offentlige avgifter

185 353

229 065

1 351 017

1 398 090

Sum kortsiktig gjeld

1 698 564

1 765 794

Sum gjeld

1 698 564

1 765 794

Sum egenkapital og gjeld

2 869 557

2 858 290

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

1

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

5

Petter Dybdahl

Helge Grønlid

Elisabeth Bolstad

Styrets leder

Nestleder

Styremedlem

Tina Enger

Hilde Heinert

Jeppe Øvstaas

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsregler, regnskapsloven og
for god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester/sponsorinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlag, netto
etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Sponsorkontrakter inntektsføres i takt med perioden de gjelder, og de følger
håndballsesongen. Sesongen løper fra 01.06-31.05, mot tidligere 01.05-30.04.
Periodiseringen er i henhold til Norges Håndballforbund sine retningslinjer ref. Eliteseriereglementet
kap. 3 §15 (2) Forskudd fra kunder fremkommer under Annen kortsiktig gjeld. Sponsorinntekter inngår
i Salgsinntekter.
Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt er blant annet treningsavgifter, cuper, ulike arrangementer og diverse
dugnadsaktiviteter. I tillegg tilskudd fra NIF og Tønsberg Kommune, samt andre refusjoner.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Øvrige eiendeler
klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler og skal tilbakebetales i
løpet av et år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.
Fordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for forventede tap.
Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte postene.
Driftmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Covid 19
Klubben har tapt på grunn av Covid 19 da det har vært begrensninger på arrangementer, men
klubben har benyttet arrangementkompensasjon på tapt inntekter på billettsalg og Flint Tønsberg Cup
som har bidratt til at tapet har blitt redusert. Sponsorinntekter ligger på samme nivå sammenliknet med
2020 tross tøft marked.

Note 1 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.2021
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021

Annen EK
1 092 496
78 498
1 170 994

Sum
1 092 496
78 498
1 170 994

Note 2 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 77 420. Skyldig
skattetrekk er kr 77 420.
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Note 3 - Lønnskostnader etc
2021
2 187 032
280 943
11 725
52 054
2 531 754

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser / Refusjoner
Sum

2020
1 547 341
211 444
11 572
3 343
1 773 700

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021
Tilgang i året
Avskrivning
Anskaffelseskost 31.12.2021

169 087
10 354

Balanseført verdi pr. 31.12.2021

158 733

Note 5 – Salgsinntekter
Offentlig Tilskudd
Sponsorinntekter
Kontingent/treningsavgift
Arrangementer
Gave/Støtteordninger
Utleie arbeidskraft
Annen inntekt

1.744.486
1.591.395
1.099.849
1.324.528
473.305
289.777
283.327

Totalt

6.806.667

Sponsorinntekter er periodisert fra 01.06.2021-31.05.2022. Balanseført verdi ligger
på konto 2900 Forskudd fra kunder. Pr 31.12.2021 er saldoen kr. 419.583,-. Saldoen
inntektsføres fordelt på 5 måneder frem til 31.05.22.
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Note 6 – Andre driftskostnader
Påmeldinger/dommer/arrangement
Halleie
Utstyr
Kostnader Flinthallen
Reisekostnad
Trenerhonorar
Honorar regnskap/revisor
Trykkostnad
Andre kostnader

1.551.600
535.030
131.350
754.377
271.469
252.650
60.000
106.497
523.169

Totalt

4.186.142

Note 7
Flint Tønsberg Håndball AL har ingen daglig leder I 2021. Ingen i styret har mottatt
lønn.
Note 8
Pr 31.12.2021 er medlemstallet I Flint Tønsberg Håndball 526 stk.

Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for 2021 godkjennes. Årets resultat, kr 78 498,- overføres til egenkapital.
VEDTAK:
Regnskap for 2021 godkjent. Årets resultat, kr 78 498,- overføres til egenkapital
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Sak 4

Budsjett for 2022
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Styrets forslag til vedtak:
Budsjett for 2022 godkjennes
VEDTAK:
Budsjett for 2022 godkjent.

Sak 5

Handlingsplan for 2022

Årlig handlingsplan for klubben må være godkjent av klubbens styre og sendes NHF i forbindelse med
søknad om elitelisens innen den 15. februar hvert år. Handlingsplanen legges fram for årsmøtet, slik
at den gjøres kjent for medlemmene og stadfestes som styrets plattform for arbeidet i 2022.
Handlingsplanen er vedlagt som eget dokument.
Styrets forslag til vedtak:
Handlingsplan for 2022 stadfestes.
VEDTAK:
Handlingsplan for 2022 stadfestet

Sak 6

Organisasjonsendring
Flint har en organisering hvor mye ansvar hviler på noen få personer i styret. Dette
skalerer dårlig når det er mye å gjøre, hvilket igjen gjør at deler av
organisasjonen kan bli lidende ift den oppfølgingen de trenger.
Løsningen er å etablere komiteer med mandater, målsetninger og årsplaner som
etableres sammen med styret. Hver komite møter i styret 3-4 ganger i året for å avgi status og
diskutere endringer / nye aktiviteter-målsettinger.
Med denne endringen vil styret bruke tiden sin på beslutninger og komiteene vil være en utøvende
del av organisasjonen innenfor de mandater de har fått av styret. Styremedlemmer som tidligere er
blitt omtalt som Styremedlem BU / UU / SU vil da få tittel styremedlem da de ikke har ansvar for en
bestemt del av organisasjonen.
Vi ønsker å etablere følgende komiteer og gi styret fullmakt til å fullføre
implementering og tilsette ledere og medlemmer med målsetning om å være 100%
fungerende innen 1 juli 2022: Sosial-, Prosjekt-, Sport-, Økonomi-, -Organisasjon og
Arrangement komite.
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Aktiviteter så langt :
#
1
2
3
4
5

Leveranse
Utvikling av områder og de viktigste aktivitetene
Gjennomgang av prosjektplaner
Etablering av komiteer og første fase av implementeringen.
Første utkast for alle komiteer
Fullføre 2022 dok + aktivitetsplan til 1/7

Frist
27-Nov
10-Feb
10-Feb
8-Mar
1-Apr

Status
Utført
Utført
Utført
Utført
Planlagt

Kommentar
UR metoden
As IS - How to get there - To Be
Sammenslåing av 2 og 3

Mal og eksempel fra definering av områder og målsettinger for økonomi komiteen :

Styrets forslag til vedtak:
Styret fortsetter sitt arbeid med å implementere komiteer med mandater og aktivitetsplaner.
VEDTAK:
Styret er gitt ansvaret med å fortsette arbeidet med å implementere komiteer med mandater og
aktivitetsplaner.
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Sak 7

Saker fremmet av styret eller medlemmer

Sak 7.1

Informasjon rundt Rema 1000 Arena
Det er fremmet ønske om informasjon rundt Rema 1000 Arena og erfaringene så
langt. Generelt kan sies at det meste er veldig bra og at vi har fått en hall vi er godt
fornøyd med. Det er også områder som kan bli bedre og vi vil jobbe for å få endret
på disse sammen med Stiftelsen Flinthallen.
Punkter det jobbes med eller som vi mener bør gjøres noe med:











Inngangen
Rengjøring
Kiosk og kafeteria
Tribunen på langsiden
Oppmerking av 4 og 5 baner
WiFi
Lyd anlegget
Strømforbruket
Lageret
Innstilling av kamp og treningslys
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Sak 8

Valg

Sak 8.1

Valg av styreleder

Valgkomiteens innstilling til styreleder:
Sondre Aurmo

Styreleder

2 år

VEDTAK:
Sondre Aurmo valgt til styreleder
Sak 8.2

Valg av nestleder

Valgkomiteens innstilling til nestleder:
Helge Grønlid

Nestleder

2 år (gjenvalg)

VEDTAK:
Helge Grønlid valgt til Nestleder (gjenvalgt)
Sak 8.3

Valg av styremedlemmer

Jeppe Øvstaas

Styremedlem

Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
Tina Enger
Pål Warset
Rune Olsen

Styremedlem, Økonomi
Styremedlem
Styremedlem

2 år (gjenvalg)
2 år
2 år

VEDTAK:
Tina Enger valgt til styremedlem for 2 år (gjenvalg)
Pål Warset valgt til styremedlem for 2 år
Rune Olsen valgt til styremedlem for 2 år
Sak 8.4

Valg av varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
Thor Anthon Christensen
Hege Lund

varamedlem
varamedlem

2 år
2 år

VEDTAK:
Thor Anthon Christensen valgt til varamedlem for 2 år
Hege Lund valgt til varamedlem for 2 år
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Sak 8.5

Valg av representanter til ting og møter i organisasjonsledd

Valgkomiteens innstilling til representanter til ting og møter i organisasjonsledd:
Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i organisasjonsledd.
VEDTAK:
Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i organisasjonsledd
Sak 8.6

Valg av kontrollutvalg

Bjørn Lislien

Varamedlem

Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
<Fremmes på årsmøtet>
<Fremmes på årsmøtet>

Medlem
Medlem

2 år
2 år

VEDTAK:
Mariann Nygård valgt til kontrollutvalg for 2 år
Janne Foyn valgt til kontrollutvalg for 2 år
Sak 8.7

Valg av Valgkomite

Valgkomiteens innstilling til Valgkomite:
Alexander Skaane
Hilde Heinert
<Fremmes på årsmøtet>

Medlem
Medlem
Medlem

2 år
2 år
2 år

VEDTAK:
Alexander Skaane valgt til Valgkomiteen for 2 år
Hilde Heinert valgt til Valgkomiteen for 2 år
Marita Kruse-Moss valgt til Valgkomiteen for 2 år
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 44 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 44 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 44 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 44 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 44 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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