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Innledning 
Sesongen 2019/2020 går mot slutten og styret vil først og fremst rette en stor takk til alle 

medlemmer, tillitsvalgte, trenere og alle andre som har bidratt til klubbens arbeid! 

Nedenfor gir vi en oppsummering av de viktigste aktivitetene og status for SIF Håndball denne 

sesongen. 

Styrets sammensetning 
Styrets sammensetning har vært: 

Navn Rolle 

Atle Øye Styreleder/Marked/Økonomi 

Rune Aksland Nestleder/Sport 

Bjørn Iden Sportslig  

Mette Seglem Aasen Sportslig 

Bjørn Terje Bjørkhaug Marked  

Arnhild Støvik Økonomi 

Agnete Staurland Monsen Sportslig 

Inger Hernæs Varamedlem 

 

Valgkomitéens medlemmer har vært: 

Navn Rolle 

Kjetil Østbø Leder 

Anita Halrynjo Medlem 

Rune Erland Medlem 

Ingeborg Erland Varamedlem 

 

Kontrollkomiteens medlemmer har vært: 

Navn Rolle 

Tore Drange Leder 

Ulrik Scheen Medlem 

Rune Ersdal Medlem 

 

Øvrige funksjoner 

Navn Rolle 

Bokholderiet Hinna AS Regnskapsfører 

Janne Puntervold Administrativ leder 80 % 

Dalibor Sedjak Sportslig leder og markedsansvarlig 80 % 
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Styrets arbeid  
Styret har hatt 13 møter fra forrige årsmøte. Vi har i perioden hatt komitemøter for sport, økonomi og marked, 

der resultater fra disse møtene har blitt presentert i styremøtene enten i form av status eller som et grunnlag 

for en beslutning som tas av styret. Vi har jobbet videre med å styrke klubbfølelse og gjøre forskjellene mindre 

fra lag til lag. Dette går for eksempel på ansettelse av Dalibor Sedjak der mye av tanken bak var å styrke 

opplæring der det trengtes i klubben, samle trenere til trenermøter osv. Øke fagkompetanse tilgjengelig på 

tvers av lag for å gjøre forskjellen mindre mellom lag med erfaren trener og lag med ikke faglig trener.  

Så til årets viktigste oppgaver og tanker; 

• HFO er kommet for å bli. Vi har god hjelp i dame- og herrespillerne som er instruktører. Janne (adm. 

leder) styrer det hele med en flott ro og oversikt. Dette konseptet kan forbedres mye på mange 

områder. Spesielt sportslig. Det jobber styret med, og det henger sammen med den sportslige 

lederstillingen. Akademiet håper vi kan fortsette på en god måte.  

• Vi har fortsatt avtale med Select sammen med Intersport Madla, og dette gir mye positivt, spesielt for 

oppmenn og trenere. 

• Kongeparken Håndball Cup 2019 ble en kjempesuksess.  

• Dommersituasjonen er lik. Styret har ikke lyktes med å skaffe en dommeransvarlig, men vi har flere 

unge spillere som tar dommerutdanning. Det er bra, men vi er virkelig på jakt etter en voksen person 

som kan hjelpe på dette området. 

• Det store fokuset denne sesongen har vært å styrke seniorlagene. Dette ba Årsmøtet styret om å ta 

tak i. Det har vi ikke klart å følge helt. Målet var å styrke styret på det sportslige og på marked. Det har 

vi gjort. Vi har vært flere personer i styret med sportslig ansvar og fokus. Vi har forsterket på 

trenersiden for senior damesiden, og vi har forsterket med spillere fra høyere divisjoner på både 

dame- og herresiden. Dette igjen gir gode resultater sportslig. Vi har styrket markedssiden i styret 

også. Derimot å få inn flere sponsorer eller økonomisk støtte på andre måter har vi ikke lykkes med. 

Dermed blir det tøft for sportslig å ta sportslige grep som må til om langtidsplanen skal siktes mot, når 

den sportslige planen ikke står i stil med markedsplanen. Skal en styrke senior sportslig må det gjøres 

med økonomiske forsterkninger. Barne- og ungdomsdelen i SIF kan ikke være sponsor til seniorlagene 

mer enn den er. 

• Vi har opprettet et «tillitsmannsapparat» fra ungdomskolealder og opp. Her er det holdt 1 samling og 

det planlegges en til nå snart. Hensikten er å bygge broer mellom lag, gi trygghet i å kunne diskutere 

ting (hva er normalt, hvordan gjør vi, hvordan blir dette neste år). Dette er en arena der slike ting kan 

diskuteres uten trenere, noe som er fruktbart og viktig for å kunne bygge klubb.  

• Vi har gjennom det siste halve året arbeidet i markedet med en ansatt 40 % på marked, en 

provisjonsansatt og 2-3 fra styret som har hatt fokus på en markedssatsning. Arbeidet har hatt 

klubben som fokus og ikke tenkt noe på bredde/elite/dame/herre. Svaret vi har fått fra markedet er at 

det er svært få tradisjonelle sponsorer – som gir 30-50 000 for en plakat i hallen og navnet på en drakt. 

«Sponsorer» forventer noe tilbake – vi får veldig mange tilbud om kickback løsninger og den type 

sponsing. Det vil si at hvis våre medlemmer/familie og støttespillere bruker den frisørsalongen, den 

dekkbutikken, den pizzabutikken så får klubben en prosentsats tilbake. Flere av dere kjenner til Spond 

– at du kan lagre betalingskortet ditt der så får laget ditt en prosentsats hver gang du handler på 

Europris for eksempel. Dette er det mange som nevner og vil være med på. Dette er løsninger vi ser 

på. Større dugnadsjobber er absolutt noe vi også vil se på – og som er en flott måte å tjene penger på. 

Det arbeides målrettet med å lage et tilbud om sponsing som skal være enkelt for hver enkel 

foreldre/foresatt å kunne presentere på sin arbeidsplass for å kunne få 3-10000 i støtte til sitt lag.   

• Vår adm. leder Janne gjør en kjempejobb. Vi er takknemlige på vegne av hele klubben. Vi hadde ikke 

klart oss uten deg. Styret ønsker at Janne framover skal ta tak i enda flere viktige oppgaver for å styrke 

SIF som organisasjon og klubb. 
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• Håndballskolene er også Jannes fortjeneste de siste årene. Vi har fått et helt annet produkt med Janne 

på alt det praktiske og administrative. Men også her har vi mye å gå på på det sportslige. Vi er glade 

for idrettsfagelevene fra Jåttå vgs som har sin praksis på skolene og våre egne spillere som er trenere. 

Men de hadde trengt noe mer faglig oppfølging. Vi tjener også litt penger på HFO og håndballskolene. 

Det beste er at vi nå er tilbake i Storhallen med skolene og har 2 baner til disposisjon. Innebandyen har 

de andre to. 

• Aldri før har vi hatt flere trenere som ikke er foresatte. Og vi får flott hjelp av seniorspillerne. Både 

som faste trenere og som mentorer for lagene. Dette håper vi å kunne fortsette med og det er en GOD 

måte å gi tilbake til barne- og ungdomsavdelingen. 

• Herre- og damelaget er fast dugnadsgjeng på alle arrangement i DNB Arena (ikke Oilers-kamper). 

Dette gir gode inntekter til lagene. De er også med på store mesterskap i regi av Regionen som 

veteran NM og Bylags NM. 

• Jule- og sommeravslutningen har vi god gang på. 

• 17. mai – heia SIF. Få lagene med i folketoget. Dette er en fellesdugnad og en flott måte å vise igjen 

på. 

 

Antall medlemmer 
SIF Håndball har i sesongen 2019/20 hatt om lag 521 medlemmer tilknyttet klubben som spillere på 

ulike lag. I tillegg kommer om lag 132 medlemmer tilknyttet lagene som trenere og oppmenn. 

Medlemsregisteret oppdateres kontinuerlig.  

Tabellen under viser antall medlemmer som er spillere på de ulike lagene fordelt på aldergruppe og 

kjønn. Av tabellen framgår det at jenter i aldergruppen 6-12 år utgjør en vesentlig andel av 

spillergruppen. Vi har hatt en fantastisk tilvekst i denne gruppen de siste årene og veksten hadde 

vært vesentlig høyere dersom vi hadde hatt mer treningstid. 

På guttesiden har vi i overkant av 140 spillere. Det er flere årskull der vi ikke har spillere.  Dette er 

dessverre en stor utfordring både regionalt og nasjonalt.   

Antall medlemmer som er spillere pr 31. desember 2019, og 28. februar 2019 i parentes, fordelt på 
alder og kjønn. 
De medlemmene som har kommet inn i 2020 har vi ikke fått inn i medlemssystemet siden vi er midt i 
bytte av system, ref. NIFs krav om godkjent medlemssystem. 
 

Aldersgruppe K M Sum 

0-5 14 (7) 2 (3) 16 (10) 

6-12 228 (285) 83 (77) 311 (362) 

13-19 129 (122) 41 (43) 170 (165) 

20 og eldre 8 (6) 16 (12) 24 (18) 

Sum 379 (420) 142 (135) 521 (555) 
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Sportslig  
Sportslig utvalg har i 2019 bestått av Mette Seglem Aasen, Rune Aksland, Agnete S. Monsen og Bjørn 

Iden. I august 2019 ble Dalibor Sedjak ansatt og har vært medlem av sportslig utvalg. 

Dalibor Sedjak ble ansatt som sportslig leder der ansvaret hans er resultat for damer senior, J18 og 

J16. Han har fulgt opp denne gruppen sammen med Bjørn Iden. Referat under fra dette arbeidet. 

Mette Aasen har sammen med Agnete Monsen hatt ansvar for barne- og ungdomsavdelingen, samt 

minihåndballen. Rune Aksland har vært sportslig leder for herrer senior og G18. 

Sportslig utvalg vil takke alle trenere, oppmenn og frivillige som legger mange timer og innsats til alle 

lagene i SIF. Uten dem hadde vi ikke kunne drevet klubben så bra som den blir gjort. 

 

Herreavdelingen går veldig bra. Sportslig har det gått over all forventning. 2. div-laget har spilt 

og vunnet 17 kamper og ligger i dag an til å spille kvalifisering om opprykk til 1. divisjon. I løpet av 

sesongen har vi benyttet 5 G18-spillere i 2. divisjon, hvor 3 av dem har vært viktige bidragsytere.  

Det er viktig å skape en treningskultur og identitet for klubben som kan være med å skape jevn 

fremgang i alle årganger. Resultatet vil være en jevnere tilgang av spillere i alle årskull og hele veien 

til senior. Det krever at vi tilbyr alle lag fornuftige vilkår og trenere. 

SIF inngikk i mai et samarbeid med Viking både i regionsserien og Lerøy. Det var viktig for begge 

klubber å legge tilrette for et god trenings- og utviklingsmiljø for denne gruppen. G18 kvalifiserte seg 

til Lerøy. 
 

Senior dame/J18/J16: Pga. dårlige resultater og dårlig treningskvalitet grunnet lite spillere på 

trening og stor nivåforskjell, ble vi, trenerne fra damelagene, J18 og J16 og sportslig, i desember 

enige om nye treningsgrupper. Dette ble presentert for spillerne og foreldre på et møte 06. januar.  

Vi opplevde at dette ble mottatt positivt, men i etterkant har det kommet en del reaksjoner i form av 

telefoner fra foreldre som ikke er enig med oss og mer eller mindre krever forandring. Vi har hatt 

møte med disse og gitt klar beskjed at det er styret, sportslig og trenere i samarbeid som bestemmer 

og ikke foreldre.  

Vi er enige i at dette er den rette veien å gå for å overleve i 2. og 3. div og det bekrefter trenerne da 

kvaliteten på treningene har blitt mye bedre. I tillegg ser vi stor forbedring i kampsituasjon der 

rekruttlaget i 3. div har hatt noen gode resultater og nå er i en posisjon der de kanskje kan berge 

plassen. I 2. div har det blitt 10 poeng av 14 mulige etter de nye treningsgruppene kom i gang på 

nyåret. Det har også kommet inn to nye spillere som vil forsterke laget på kort sikt. 

Planen for neste sesong er å øke treningsmengden, få inn noen nye spillere med den rette erfaringen 

og holdningen som kan løfte kvaliteten på treningene osv. Er også i gang med å kartlegge nye 

trenerressurser. 

J18: Noen jenter har sluttet og det er 8-10 spillere igjen. Pga. dette har vi avlyst egen J18 trening og 

alle jentene har fått tilbud å trene med 2. div og rekruttlaget.  
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J16: Bring-laget gjør det kjempebra. Noen utfordringer rundt A-serie-laget pga. jenter som slutter 

osv. Dette er under kontroll nå. 

Planen neste år for J18-gruppen som kommer til å bestå av 2002 og 2003 er å spille i 3. div, Lerøy og 

regionserie 17-20 år. Vi holder på å kartlegge nye trenerressurser for denne gruppen der vi har flere 

alternativer. 

J16 (neste år 2004 og 2005): Utfordrende gruppe pga. gamle problemer. Planen for neste år er å 

danne en treningsgruppe som skal spille i regionserien og A-serien og som skal prøve å kvalifisere seg 

til Bring. To nye trenere med blanke ark skal inn. Vi har et par alternativer og innen kort tid kommer 

vi til å bestemme hvem dette blir. Alle parter, mer eller mindre, er veldig positive til dette.  

Barne- og ungdomslagene driftes godt. Alle lagene har gode trenerteam og foreldregrupper rundt 

seg. Flere av lagene har også i år fått støtte fra herre- eller damespillere. Ny i flere trenerteam på 

ungdomslagene på jentesiden, er Romain Dubruque. Han har bidratt med veldig god 

håndballkunnskap. Han har videre ønske om å forbedre treningskulturen og synet på spillerutvikling. 

Vi har fortsatt mye å lære. Seniorspillere er et veldig godt supplement til foreldre- og 

besteforeldretrenere.  

 

En av de vanskeligste oppgavene sportslig utvalg (SU) har hatt i år er å finne trenere. Vi kom i mål til 

slutt med hjelp av foreldre, besteforeldre og vår nye franske ressurs Romain. Det er også utfordrende 

med fordeling av treningstider. Klubben får aldri tildelt nok treningstid i hallene, men fordeler så godt 

vi kan. I år fikk vi også her god hjelp av foreldreressurser. Det har vært oppstart av nye lag i mini-

gruppen. Takket være innovative besteforeldre har SIF klart å starte opp et eget guttelag i 

aldersgruppen 2012/13.  

 

SU prøver alltid å være behjelpelige angående organiseringen av nye og allerede eksisterende lag. SU 

bidrar med å samle grupper slik at man får en god erfaringsdeling. På den måten får alle trenerteam 

innspill som bidrar til bedre avgjørelser ift. utvikling og til å holde utøverne i idretten vi er så glade i. 

Noen ganger må en ta vanskelige valg for å oppnå bedre utvikling eller for å få grupper til å fungere 

bedre. Vi må likevel ha i bakhånd hva som er best for gruppen og ikke hva som er best for 

enkeltutøvere. 

 

Arrangement i regi av sportslig: 

Sommer- og juleavslutningene våre er en flott måte å samle klubben. Alle bidrar og de yngste blir satt 

i sentrum. Det er bra og viktig at de eldre lagene har ansvar under disse arrangementene. Det bygger 

klubb. Nytt til jul var at vi hadde annet opplegg på banene. Det ble veldig vellykket. 

 

Så har vi hatt guttesamling under EM for Herrer. Over 70 gutter og 30 trenere/oppmenn var sammen 

på Energy Hotell til landskamp, pizza og voksensnakk. Mye godt ble diskutert. Og vi har startet et 

forum for guttelag/trenere som er viktig for fortsettelsen. 

 

Sportslig har laget et spillerforum. Her møtes 2 fra hvert lag fra 12 år til senior for å ta tempen på 

hvordan vi har det i SIF og på lagene. 2 møter er avholdt før Årsmøtet. Det planlegges 3-4 per sesong.  
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Vi har og laget en arrangementskomite for 75-årsjubileum som SIF Håndball har i 2020. Det blir stor 

fest i oktober. Det er bare å glede seg. 

 

Les mer om lagene i oppmannsrapportene! 

Marked 
Signalet fra mulige sponsorer er entydig. Det å "kaste" 10000 - 15000 eller mer til en klubb i ren 

sponsing har ingen verdi, og det finnes ikke åpning for det på så mange budsjetter. Det er 

samarbeidsavtaler som gjelder. Eksempel: Pizzabakeren Madlaveien, har skiltet på veggen fordi vi har 

inngått en avtale om å bruke dem til våre interne og eksterne arrangementer. Da har vi avtalt en 

innpris og en utpris som gir gevinst på begge sider av bordet. Haugsgjerd trafikkskole ønsker et 

samarbeid med SIF, men plakat på veggen alene har ingen verdi for dem. Rabatt på kurs til å ta 

lappen er en bra måte for et samarbeid. Banker, Lyse, Skagen fondene og de største naturlige 

sponsorer har opprettet egne fond/ordninger hvor vi kan søke støtte til prosjekter osv. Man får 

vanligvis ikke penger til vanlig drift gjennom slike ordninger. Man får støtte til kjøp av eiendom, kjøp 

av utstyr og/eller prosjekter. Vi har veldig lite å søke støtte til. Klubben eier veldig lite. Utgiftene vi 

har er til drift og dette dekkes ikke.  

 

Vi har vært 4 – 6 personer som systematisk har arbeidet med marked siden august. Svaret fra 

markedet er at markedet ønsker et samarbeid, men da i form av motytelser som for eksempel en 

kickback av omsetning - et fordelskort.  

Å skaffe klubben faste gode inntekter i form av samarbeidsavtaler, sponsorer og målrettede 

aktiviteter vil kreve arbeid over tid mot mål som klubben ønsker å oppnå og dermed samlet står bak. 

Den samlede arbeidsinnsatsen er krevende i form av å ha kunnskap om salg og markedsføring, 

kreativitet, stayer-evne og ikke minst evne til å skape gode relasjoner til de bedriftene vi velger å 

peke ut som våre samarbeidsbedrifter. Vi vet at det er mange positive krefter som både ønsker og vil 

bidra i klubben. 

 
Det er flere arenaer som er viktig for klubben. Har vi mulighet for å bruke de lokale avisene på en 
positiv og aktiv måte? Er vi aktive nok på sosiale medier? Summen av slik aktivitet vil kunne gi en 
klarere identitet internt, noe som kan ha betydning for positiv rekruttering og samhold. Mer 
synlighet vil også kunne virke positivt for samarbeidsbedrifter som kan finne klubben mer attraktiv.  
Et selvpålagt krav om en klar profil i media og på sosiale medier vil kreve at SIF må konkretisere og 
være bevisst på hvilket omdømme klubben ønsker å arbeide mot.  
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Økonomi 
Regnskapet for 2019 viser et årsresultat på kr 0,17 MNOK og en egenkapital på 1,24 MNOK.  

 

Klubbens hovedsponsor er Kongeparken Cup som bidro med 1,1 MNOK på resultatet. Turneringen er 

et stort dugnadsløft med mange dugnadstimer fordelt over ei lang helg samt mange timer til 

forberedelser. Andre klubbdugnader deriblant dorull-dugnad og lodd bidro med 0,18 MNOK. Andre 

sponsorinntekter utgjorde tilsammen 0,2 MNOK fordelt på turnering, dame-og herrelaget og 

ungdom. 

 

Andre bidragsytere på inntektssiden er håndballfritidsordning (HFO) med 0,1 MNOK og 

håndballskoler som har bidratt med 0,16 MNOK i resultat. Videre er kontingentene bidragsyter på 

inntektssiden. Sammenlignet med sesongen 2018/2019 er kontingentene uendret og for sesongen 

2019/2020 har vi hatt følgende kontingent: 

Kontingent for sesongen 2019/2020: 

Lag Årsklasse Kontingent, kr Treningsavgift, kr 

J/G 6-8 (Mini) 2011 eller yngre 100,- 900,- 

J/G 9-11 2008 - 2010 100,- 1700,- 

J/G 12-18 2007 eller eldre 100,- 2100,- 

Student  100,- 900,- 

Tillitsvalgte  100,-  

Støttemedlemskap  600,-  

Familiemedlemskap   3000,- 

Pensjonist medlemskap +67   

Nye medlemmer etter 1.1.2020 betaler halv treningsavgift for resten av sesongen. Kontingent 

betales i sin helhet. 
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Konklusjon 

SIF Håndball har en god og solid medlemsmasse og økonomien er stabil.  Klubben er godt drevet administrativt 

med mange gode rutiner som er godt innarbeidet. Det er en klubb med høy aktivitet og et stort engasjement. 

På guttesiden skulle vi ønske at vi hadde klart å rekruttere enda flere spillere, men vi er på gang med flere 

årganger enn på lenge. Guttehåndballen er i frammarsj med herrelandslaget i spissen. Vi i SIF skal være med på 

den bølgen. Lagene i ungdomsavdelingen holder fortsatt et høyt nivå og hevder seg på regionalt nivå. Senior 

lagene består av mange unge talentfulle spillere som gir et godt grunnlag for videre satsning. Og med noen 

forsterkinger denne sesongen, som er veien å gå, så ser det bra ut. Men utfordringen blir å beholde stammen i 

lagene, bygge videre på egne talenter, men og beholde og forhåpentligvis forsterke med et par rutinerte 

spillere til for sesongene framover. 

 

 

Avslutningsvis vil styret takke alle medlemmer, støttespillere, sponsorer og ikke minst lagenes trenere, 

oppmenn og foreldrekontakter for innsatsen og samarbeidet gjennom hele sesongen! Og selvsagt de viktigste – 

de vi er her for – SIF SPILLERNE. 

Og så drømmer vi om en stor SIF fest senere i 2020. Da er håndballavdelingen i Stavanger Idrettsforening 75 år.  

 

Takk til utgående styremedlemmer Arnhild, Agnete og Atle (som blir varamedlem) for innsatsen. 

 

 

Stavanger 09.03.2020 

 

Atle Øye 

Rune Aksland 

Bjørn Iden 

Mette Seglem Aasen 

Bjørn Terje Bjørkhaug  

Arnhild Støvik 

Agnete Staurland Monsen 

   

Varamedlem:  Inger Hernæs  

 


