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Innkalling til årsmøte 14.04.2021 kl 19.00 

Sted: Scenen Hetlandshallen  

 

 

Saksliste: 

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettiget 

Sak 2 Godkjenning av innkallingen 

Sak 3 Godkjenning saksliste 

Sak 4  Valg av dirigent 

Sak 5 Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen 

Sak 6 Årsberetning Styret 

Sak 7 Årsrapporter fra lagene 

Sak 8 Regnskap 2020 

Sak 9 Budsjett 2021 

Sak 10 Fastsettelse av medlemskontingent for sesongen 2021/2022 

Sak 11 Forslag til behandling i Årsmøtet 

Sak 12 Valg til Styre, Kontrollkomite og Valgkomite 

 

Vel møtt! 
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6 - Årsberetning Styret 
 

 
 

 
Årsrapport fra Styret til Årsmøtet 2021 

2020 har vært et spesielt krevende år grunnet korona. Siden mars 2020 har det vært unntakstilstand 

og stadige endringer i regler knyttet til smittevern, treninger og kampavvikling. 

Klubben gikk i 2020 med et overskudd på nærmere kr 430 000,-. Dette skyldes i hovedsak at det ikke 

er betalt påmeldingsavgifter for 2. og 3 div samt manglende reiser til kamper, ingen tilskudd til Bring 

og Lerøy. Vi har hatt reduserte inntekter da det ikke har vært dugnader og kioskdriften har vært 

umulig å holde i gang. Klubben har søkt om støtte fra koronaordningen og har mottatt kr 270 000 i 

kompensasjon for tapte inntekter. 

Viking HK har pr 31.12.2020 200 aktive medlemmer. Dette er en nedgang fra 246 medlemmer ved 

utgangen av 2019, og dette er en svært bekymringsfull utvikling. Mange spillere har sluttet på grunn av 

korona, og manglende treninger over en lenger periode. Klubben har forsøkt å tilrettelegge så godt 

som mulig for treninger, men i lange perioder har det ikke vært mulig a trene og det har også vært 

smittevernregler som har umuliggjort å spille håndball. For mange utøvere er kampene noe av det 

kjekkeste, og når det har vært lite av dette det siste året har mange valgt å slutte. Det må jobbes aktivt 

for å få disse spillere tilbake når vi vender tilbake til normalen igjen med hensyn til smittevern, 

treninger og kamper. 

En jobber fortsatt med en profesjonalisering av klubben og trenerne, og en vil tilrettelegge for at flest 

mulig som ønsker det vil ta trenerutdanning. Vi har trenere i klubben som i 2020 har tatt trener 1, 

trener 2 og trener 3 utdannelse. 

 

Stavanger 18.03.2021 
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7 - Årsrapporter fra lagene 
 

 

 

Årsrapport Junior / rekrutt 
 

Lag: Viking Gutter Junior/rekrutt født 2000-2003 

Trener: Jo Svendsen (hoved), Sondre Skogen Skjold, Andreas Suoranta (fysisk 

trener) 

Oppmann: Vegar W. Eliassen 

Foreldrekontakt: Gyri H. Nilsen 

  

Oppsummering av sesongen  

  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.:  

Etablering av juniorserie alder 17-20 år virker veldig positivt ift størrelse på treningsgruppe. Vi startet 
sesongen med 22 spillere. I løpet av sesongen har 1 spiller forlatt oss og nye spiller har kommet til. 

Dette er både spillere fra andre klubber, men også spillere som har spilt i Viking tidligere. Vi er per nå 
29 spillere i aldersgruppe 2000-2004. 

Vi har hatt 1 lag i Junior Regionserien og 1 lag i Junior Extra serien som ble etablert i høst. Ingen av 

seriene er foreløpig ferdigspilt grunnet Covid-nedstengningene. Vi er også påmeldt med 1 lag i Extra 
serie nivå 1 og 1 lag i Extra serie nivå 2, men disse er ikke igangsatt. 

I tillegg var planen at spillergruppen skulle være stammen for 2. div og 3. div laget til Viking. Disse 

kampene har ikke kommet i gang enda pga Covid. 

 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting):  
Per dags dato har vi spilt 11 kamper i Regionserien og har 6 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Det er stort 

avvik på antall spilte kamper mellom lagene så den 2. plassen vi ligger på er nok ikke helt realistisk.  

Vi har spilt 8 kamper i Junior Extra serien og hatt 5 seire og 3 tap. Vi endte på 3. plass i serien.  

  

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  
Vi har ikke deltatt i noen turneringer så langt i sesongen, men vurderer en turnering som 

sesongavslutning dersom Covid-19 tillater det. 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:  
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Vi har hatt 5 treninger i uka, hvorav 4 økter i hall a 2 timer og 1 økt på High5 treningssenter. Skadede 
spillere trener alternativt i strykerom. Jo og Sondre leder treninger i hall, mens Andreas leder 

styrketreningene. I tillegg har en del spillere deltatt på treninger hos a-laget. Siden Covid-reglene 
utelukket trening for 20-åringer så har 2 av 20-åringene trent fast med a-laget. 

Det er generelt bra oppmøte på treninger. Innsatsen på treningene har vært bra og det er mange 

ivrige spillere. 

Samarbeide med andre lag i klubben:  

Vi har hatt noe samarbeid med G04 i klubben hvor vi har hatt med Oliver Petterson, Jesper Røisland 
og Jaran Sandland på våre trening og en del kamper. Jesper har vært fast på vårt lag, mens Oliver og 

Jaran også har deltatt på 04-treninger. 

I tillegg har vi hatt samarbeid med A-laget hvor flere av våre spillere har deltatt på trening og enkelte 
også har spilt kamper. Mot slutten av sesongen ble Jesper Røisland overført til a-laget ifm at han 

inngikk 3-års avtale.  

Følgende spillere har trent med a-laget ila sesongen: 
Sindre Skjeie, Jesper Røisland, Martin Johan Stensland, Sondre Ruud, Simen Brown Halvorsen, 

Amund Høksnes, Bing Kristiansen, Jarand Rommetveit, Birk Berntsen, Lucas Sim, Olav Strand 
Jakobsen, Thomas Haave Nilsen. 

Trening med a-laget har vært noe begrenset grunnet Covid-restriksjoner og flere ville nok trent mer 

med a-laget dersom det hadde vært fri flyt mellom lagene. 

 

Samarbeid med andre lag i andre klubber:  
Vi har ikke samarbeidet med andre klubber utover å spille treningskamper. 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  

Til tross for Covid tidene har vi opprettholdt høy aktivitet i treningene med 4 hall økter og 1 styrkeøkt 
i uken. 

Dette gjennomføres med høy intensitet i perioder og lavere intensitet ved gjennomgang av teknisk 

og taktisk trening. 

Det kjøres mye individuelle vurderingsøvelser på alle posisjoner. 
Laget har vist en god utvikling både individuelt og kollektivt. 

 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

  

a) Laget  

Laget har et stort potensial og har tatt noen fine steg, bare synd de ikke har fått testet seg i 

kamp situasjon på senior nivå. 

  

b) Klubben  

Det kunne med fordel blitt kommunisert ut til bredden om en klar blå tråd i håndballfilosofi, 

slik at lagene kunne blitt mer tydelige på hvordan Viking Hk skal spille håndball. 

Alt ifra forsvarsspill til ankomst og etablert angrep, dette vil gjøre det lettere i overgangen til et 
høyere nivå ved evt hospitering når systemer er mer kjent enn ukjent. 
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Interne trener samlinger kunne også skapt utveksling av kunnskap og erfaringer som kunne 
gagnet alle. Det å kunne benytte seg av den interne ressursen som ligger i klubben ville kun ha 

skapt en vinn-vinn situasjon. 

  

Generelt:  

Hva har fungert bra?  

Vi har hatt samme trenerteam som sist sesong med Jo Svendsen som hovedtrener og Sondre Skogen 
Skjold som hjelpetrener. I tillegg har Andreas Suoranta vært ansvarlig for fysisk treninger. 

Trenerteamet har fungert veldig bra og både spillere og foreldre er veldig godt fornøyd med den 
jobben som gjøres. 

Hva har fungert mindre bra? … 

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  

Vi gjennomførte en flott treningssamling på Lista Flystasjon i begynnelsen av september. Her var det 

18 spillere, 2 trenere og 5 foreldre som deltok. I tillegg til 2 treninger hver dag var det innlagt sosiale 

aktiviteter og spillermøter. Det var veldig vellykket! 

Trenerne har arrangert spillermøte i hallen med frukt til spillerne i forkant av hver hjemmekamp.  

Vi har hatt 1 foreldremøte. 

Det har vært arrangert en handlekveld hos Capone med tapas for spillere og foreldre – veldig bra. 

Vi hadde juleavslutning før jul med spillermøte, mat og quiz hvor vi også inviterte Konrad Åsnes. 

Spillerne har hatt med kake når de har hatt bursdag og servert i garderoben ifm trening. 

 

Gjennomførte dugnader:  
Vi har hatt kioskdugnad i Hetlandshallen. Vi har hatt en lagsdugnad med varetelling ved Europris 

Åsen. 

Spesielle planer eller behov neste år?  

 Eventuelt:  

Sesongen har vært preget av Covid-restriksjoner som har påvirket både sosiale aktiviteter, treninger, 

kamper og mulighet for å arrangere treningsleir og turneringer. Vi har prøvd å gjøre det beste ut av 

det og har lykkes med å ha god stemning i gruppa.  

 

Oversikt over spillere: 

Marcus Brown Halvorsen 

Simen Brown Halvorsen 

Christian C. Enholm 

Jaran Sandland (04) 

Birk Berentsen 

Kasper Foss Eilertsen 

Henrik Foss Eilertsen 

Vebjørn H. Eliassen 

Filip Hagen 

Amund Høksnes 

Sjur Haaland 

Vetle Isaksen 
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Bing Kristiansen 

Ørjan Merkesdal 

Henrik Mæle 

Thomas Haave Nilsen 

Jesper T. Nødland 

Matias Onarheim 

Andreas Pettersen 

Hermann Pettersen 

Oliver F. Petterson (04) 

Emil Risa 

Jarand L . Rommetvedt  

Sondre Ruud 

Jesper Røisland (04) 

Lucas Sim 

Sindre Skjeie 

Martin-Johan K. Stensland 

Olav Strand-Jakobsen 

 

Spillere som har sluttet i løpet av sesongen: 

Parsa Moniri (gikk til Sandnes) 
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Årsrapport lag G04 
 

Lag: Viking HK gutter født 2004 

Trener: Tomasz Zacharski / Jaatun / Iversen 

Oppmann gutter: Anne Friis Thommassen 

Foreldrekontakt: Tysse/Grude Grødem 

 

Oppsummering av sesongen: 

 

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc. 

19 spillere, et lag i Regions serie, 1 lag i bredde. Bra oppmøte, 2 spillere har konsekvent valgt å trene 
med Rekrutt 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting): 

Ligger vel an til 2.plass i Regionsserien, bak Nærbø. Dette var vel også målsetning. 

  

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat): xxx 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:   
5 treninger per uke, en av disse styrke 

Samarbeide med andre lag i klubben:  

Noen 05 spillere har trent med oss et par ganger i uken 

Samarbeid med andre lag i andre klubber: ingen 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  

Stort sett veldig bra, noen har fremdeles litt å gå på mtp fokus på trening, og kvalitet/konsentrasjon 

gjennom hele økten. 

Vanskelig sesong å vurdere pga corona situasjonen…. 

 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

a) Laget  

b) Klubben  

  

Generelt:  
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Hva har fungert bra? … 

Hva har fungert mindre bra? … 

Generelt sett har «samarbeid» med Rekrutt fungert dårlig hele sesongen. Avtalen var at vi skulle ha 
fortrinn på våre egne spillere mtp evnt utlån av «våre» spillere til trening og kamper. Dette har ikke 

fungert da vi har ikke blitt tatt hensyn til, eller spurt på avtalt måte vedr. utlån av spillere. Enkelte av 
våre spillere har blitt kontaktet direkte (uten å snakke med oss), slik at vi en del ganger har blitt 

lidende. 

Vår beste spiller (som nå er i A-troppen) ble konsekvent «hindret» å delta på våre kamper gjennom 
hele sesongen. Etter eget ønske har spilleren valgt å trene mest med Rekrutt, men skulle trene en 

gang i uken hos oss, av flere grunner. Vi hadde en avtale om konkrete datoer han skulle delta på 04 
kamper, men dette ble motarbeidet og endret underveis. Dette ble på forhånd ansett som viktig for 

lagfølelsen og samhold ellers i gruppen. 

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  
Til tross for Corona har vi klart å gjennomføre 3 samlinger, bra! 

Gjennomførte dugnader:  

Spesielle planer eller behov neste år?  

Eventuelt:  
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Årsrapport lag G05 
 

Lag: Viking HK gutter født 2005 

Trener: Tomasz Zacharski  

Andre trener: Jonas Gunnarson Djurhuus, Andreas Suoranta (Fysisk) 

Lagledere:  Tomasz, Jonas, Åse Spjeld  

Oppmann: Åse Spjeld 

Foreldrekontakt: 

 

  
Andreas var ikke til stede da bildet ble tatt.  

Oppsummering: 

2005 laget er en spillergruppe på 14 gutter totalt på tvers av ulike skoler og bydeler. Guttene har et 

godt utgangspunkt og potensiale for videre sportslig utvikling.  
 

Samarbeid med Viking Stavanger og andre lag i klubben vil være veldig nyttig og viktig fremover.  

Det er behov for å legge til rette for treningstider som ikke kolliderer med fotball og gi et attraktivt 
treningstilbud for å sikre at alle nåværende spillere fortsetter, og også gi grunnlag for å øke antall 

spillere. 
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Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.: 

Gruppen består av 14 gutter total, med spillere fra Tasta, Madla, Vaulen, Hillevåg og Jåtten.  

Det er spredning i forhold til sportslig nivå, men det har vært stor sportslig utvikling hos alle spillerne 

i løpet av denne sesongen. 

Veldig godt sosialt miljø. 

 

Roller på laget: Navn på trener, oppmann, kasserer, dugnadsansvarlig etc.: 

Tomasz Zacharski er hovedtrener, og Tomasz leder to av øktene pr uke og er også med som lagleder 

for de fleste kampene. I tillegg leder Jonas Gunnarson Djurhuus spiller i Viking Stavanger, to teknikk 
økter på parketten. 
Andreas Suoranta, High5 er ansvar for fysisk treneing og kjører 2 økter pr uke med guttene.  

Åse Spjeld har rollen som oppmann. 

Siri Bærem, Gro Eide Ellingsen og Maiken Sørum Sim er med i en gruppe som organiserer deltakelse i 
turneringer. 

 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting): 

Disse guttene har vært påmeldt i følgende serier i sesongen 2020-2021: 

• 1 lag i Gutter 15 år A  

• 1 lag i Gutter 15år Region 

• 1 lag i Gutter 16 år Region  
 

 
Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat): 

Ingen turneringer på grunn av covid 19 denne sesongen. 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.: 

2005 guttene har hatt tilbud om 5 treninger pr uke denne sesongen: 

• Mandag (fysisk og teknikk) High5 og Stavanger idrettshall 

• Tirsdag (teknikk) Hetlandshallen 

• Onsdag (fysisk og teknikk) Hetlandshallen 

• Torsdag (fysisk) på High5 

• Fredag med 04 (teknikk) Hetlandshallen 
 

Samarbeide med andre lag i klubben: 

Veldig godt samarbeid med Viking HK 04-lag: 

• Treninger med 04 gruppa en gang pr uke 

• Hospitering for deler av 05 spillergruppa i trening en gang pr uke 
 

Kvalitet på treninger (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv): 

Høy kvalitet på treningene. 
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Fokus på ballbehandling og forbedring av teknikk (forsvar, kast og mottak, enkle finter og skudd). I 
tillegg er småspill og enkel innføring i strukturer for samspill og generell utholdenhet. 

Guttene har også et veldig godt tilbud om fysisk trening der styrke og koordinering er vektlagt. Dette 
ser vi tydelig i sterke gutter og veldig lite skader. 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill): 

a) Laget 

Gutter 05 er en fin gruppe gutter som har godt potensiale for videre sportslig utvikling. 

 
Viktig å sikre videre sportslig utvikling for alle i spillergruppen; 

• fortsatt tilrettelegge for flere treninger i uken (sammen med 04) for de som ønsker det og 
samtidig sikre at de guttene som ønsker å kombinere håndball med andre aktiviteter fortsatt 
har anledning til det 

• fortsette med høy kvalitet på fysisk trening 
 

b) Klubben 
Videreføre samarbeid med andre lag i klubben 

 

c) Samarbeid med andre klubber 

Det er innledet et samarbeid med Hundvåg HK på G2005.  

 

Generelt: 

Hva har fungert bra? 

• God sportslig utvikling for alle guttene og veldig godt sosialt miljø 
 

Gjennomførte sosiale aktiviteter: 

Vi har gjennomført noen sosiale aktiviteter i gruppa i løpet av sesongen. På grunn av situasjonen med 

covid-19 har det vært begrenset med sosiale aktiviteter denne sesongen. 

Gjennomførte dugnader: 

• Dugnad kiosk Hetlandshallen 

• Enjoy bøker 
 
Spesielle planer eller behov neste år? 

- Turneringer 
Deltakelse på turnering Generation handball i Danmark 2-7 august  

- Seriespill (antall lag) 
Påmelding av lag:  G16 Region, G16 A/Bredde, kvalifisering Bring 

- Utstyr 
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Årsrapport  lag G06 & G07 

 
Lag: Viking HK gutter født 2006 & 2007 

Trener:  

Helgi Høydal, Carl Åge Herrem og Jonas Førre, Christian Ellingsen og Henrik 

Hiim har hatt ansvar for økter frem til februar 2021 

Scott Harringthon og Jaran Langva Rommetvedt vil ha hovedansvar fra 

februar med bidrag fra Carl Åge Herrem. 

Tett samarbeid med 2008 

Oppmann: Åse Spjeld 

Foreldrekontakt: Linda Bjerkeng Simarud 

 

 

 
Oppsummering: 

Spillergruppen på 17+2 gutter har et godt potensiale for videre sportslig utvikling. Viktig å beholde 

alle spillerne og også vurdere samarbeid med andre klubber for å sikre en god 2007 årgang. 
 



Viking HK Årsmøterapport 2021  14.04.2021 
 

14 
 

Det er viktig med fokus på rekruttering for disse årskullene. Behov for å legge til rette for 
treningstider som ikke kolliderer med fotball og gi et attraktivt treningstilbud for å sikre at 

nåværende spillere fortsetter, og også øke antall spillere; spesielt på 2006 laget. 
 

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.: 

Gruppen består av 16+2 gutter total, 16 spillere f. 2007 og 2+2 spillere f. 2006 (2 (3) av 2006 guttene 
trener fast med 05, og spiller kamper med 06).   

Det er fokus på mestring, sosialt miljø og ‘eg e med’ holdning i laget.  
Godt oppmøte på trening og det er stor sportslig fremgang hos alle spillerne i løpet av sesongen. 

 

Roller på laget: Navn på trener, oppmann, kasserer, dugnadsansvarlig etc.: 

Helgi Høydal spiller på Viking Stavanger, har kjørt to økter med teknikk/ fysikk mandag og onsdag 

hver uke. Carl Åge Herrem har ledet økt på torsdag og i tillegg har Jonas, Christian og Henrik på G15 
laget til Viking HK kjørt økt på tirsdager frem til februar 2021. 

Scott Harringthon og Jaran Langva Rommetvedt har hoved ansvaret fra februar med bidrag fra Carl 

Åge Herrem. 

Åse Spjeld er også med i trener teamet og bidrar ved behov. 

Åse Spjeld innehar også rollen som oppmann. 
Foreldrekontakt: Linda Bjerkeng Simarud 

 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting): 
Disse guttene har deltatt med totalt 2 lag i G13 serie samt 1 lag i G134 Bredde i denne sesongen, men 

på grunn av tiltak relatert til smittevern har det vært lengre perioder uten kamper denne sesongen. 

 

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat): 
Denne gruppen har ikke deltatt i turneringen denne sesongen. 
 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.: 

2006, 2007 og 2008 kullet har trent sammen denne sesongen. 
Mandag 19-2030 Teknikk & styrke i Stavanger idrettshall 

Tirsdag kl. 1730-19 Teknikk i Hetlandshallen/ kl. 1930-21 i Hetlandshallen 
Onsdag kl. 1930-21 Teknikk og styrke i Hetlandshallen 

Torsdag kl. 1930-21 Teknikk og målvaktstrening Hetlandshallen 
Fredag kl. 17-18:30 Teknikk og styrke Hetlandshallen (fra februar 2021) 

 

Samarbeide med andre lag i klubben: 
Noe samarbeid med 05 gruppa i form av hospitering. To (tre) av 06 spillerne trener fast med 05 

gruppa. 

Samarbeid med andre lag i andre klubber: Se punktet over. 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv): 
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God kvalitet på treningene med vekt på øvelser med ball og grunnteknikk, og med elementer relatert 
til koordinering og enkel styrketrening. 

 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill): 

a)      Laget 

God gruppe av gutter med stor spilleglede, og stort potensiale for videre sportslig utvikling.  
Viktig med fokus på rekruttering: legge til rette for treningstider og gi et attraktivt treningstilbud for å 

sikre at nåværende spillere fortsetter, og også øke antall spillere; spesielt på 2006 laget. 
Veldig viktig å få på plass en hovedtrener som kan ta helhetlig ansvar for utvikling av gruppa. 

 

b)      Klubben 

Styrke samarbeid med andre lag i klubben, og også beholde og styrke samarbeid inn mot Viking 
Stavanger. 

Generelt: 

Hva har fungert bra? 
Kombinasjon av ball/ teknikk øvelser og styrke koordinasjon i mindre grupper 

Hva har fungert mindre bra? … 

Gjennomførte sosiale aktiviteter: 

Planlegger sosiale aktiviteter frem mot sommeren. 

Gjennomførte dugnader: 

• Enjoy bøker 
 

Spesielle planer eller behov neste år? 

- Turneringer 
o Generation handball i Danmark 2-7 august 2021 

 

- Seriespill: 2 lag Gutter 14 (ett lag i Bredde og ett lag i A serien) og 1 lag i Gutter 14 (1 Bredde) 
 

Eventuelt: 
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Årsrapport Lag G08 
 

Lag: Viking gutter født 2008 

Trener: Carl Åge Herrem+ innleie fra klubben 

Oppmann gutter: Sten Ådne Katla Gjerde 

 

Oppsummering av sesongen: 
 

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.: 

Vi er nå ca 4-5 aktive spillere, når vi startet sesongen så var vi 21 stk. 

Roller på laget:  
Som over  

Plassering i evt. Serie: 

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.: 

Samarbeide med andre lag i klubben: 
Samarbeid med 09 på kamper, de hjelper oss med spillere, og noen ganger kampleder.  

Trener sammen med 07 

Samarbeid med andre lag i andre klubber: 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv): 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):    

Generelt:  

Hva har fungert bra? … 

Hva har fungert mindre bra? … 
At vi har mistet hele laget, de blir en vurdering nå på våren om laget legges ned. De som holder 07 

nivå får tilbud om å spille med 07, og de andre får tilbud om å spille med 09.  

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  

- Kick off på høsten med bowling. 

 

Spesielle planer eller behov neste år 

Eventuelt 

Forslag for neste sesong.  
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Årsrapport Lag G09 
 

Lag: Viking gutter født 2009 

Trener: Magnus Skjetneli 

Oppmann: Siri Eriksen Osvik 

Foreldrekontakt: Siri Eriksen Osvik 

  
Oppsummering av sesongen:  

  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.:  

Vi har treningstid mandag 19.00 til 20.15 og onsdag 19:00 til 20:00 i hall A. Vi møter imidlertid 30 min 

før hver trening og har oppvarming og fysisk trening i gangen ute, eventuelt nede og oppe.  

Vi er 30 spillere registrert på vår Spond per i dag. Noen nye som prøver seg, og muligens derfor ikke 
er registrert som medlem enda. Tatt i betraktning størrelsen på spillerstall, har vi noe utfordringer 

med gulvplass for tilstrekkelig ønsket håndballtrening. Særlig har dette vært utfordrende i 
koronatiden.  

Vi er som regel over 20 påmeldte spillere, og særlig onsdagen er vi opp mot fulltallig.  

 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting):  

Har ikke fått ønsket uttelling på håndballutvikling og kan derfor se utfordringer med økende 

differensiert spillergruppe. Har heller ikke truffet helt heldig med påmeldte lag i serie. Har hjulpet 

G12 en del med deres kamper i G12 serien, men dette er kamper som ikke alle våre spillere er klar 

for å spille, og dermed blir det bare enda mer håndballtrening på de som kan mest, og avstanden i 

ferdigheter blir bare større.  

  

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  
Kongeparken cup og Sandnes sparebank cup ble avlyst grunnet korona.  

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:  

Se første overskrift.  

Kvaliteten på treningene er veldig bra med en trener som forbereder seg og tilrettelegger så godt han 
kan med de utfordringene det er med inndeling i grupper. Vi differensierer på trening, men forsøker 

å rullere noe på de som ligger i midtre sjiktet.  

 

Samarbeide med andre lag i klubben:  
Godt samarbeid både med de yngre, Eirik Iversen G2010, og de eldre, Sten Ådne G2008.  
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Samarbeid med andre lag i andre klubber: Ikke i år.  

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  
Se punkt over.  

 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

a) Laget:  

Vi skulle gjerne hatt større plass, og da helst to baner ved siden av hverandre, bane B og C.  

Vi har spillere på laget som ønsker keepertrening. De vil være keepere, men mister litt 

motivasjonen når de kjenner på usikkerhet.   

 

b) Klubben  

Keepertrener som kan gjesteopptre.  

Rekruttlagspillere A-lag spillere som viser seg for guttene.  

 

Generelt:  

Hva har fungert bra?  

Treninger tatt i betraktning antall spillere og utfordringene med smitteverntiltak.  

Hva har fungert mindre bra?  

Seriepåmeldingen feilet litt i år.  

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  Ikke i år. 

Gjennomførte dugnader: Nei 

Spesielle planer eller behov neste år?  

Trenger snart å få kjenne på samholdfølelse, reise vekk på cup. Håper på det snart.  

 

Eventuelt:  
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Årsrapport Lag G10 
 

Lag: Viking gutter født 2010 

Trener: Eirik Iversen, Annette Veka, Katrine Meldahl, Morten Berentsen  

Oppmann gutter: Sten Ådne Katla Gjerde 

Foreldrekontakt: Satser på å få en på plass neste sesong 

 

Oppsummering av sesongen: 

Vi er en god gjeng på 21-23 spillere som møter til trening 2 ganger i uken. Sesongen er delvis spolert 
av C19 utbrudd, slik at vi får nok ikke så mye kamptrening som ønsket. Vi merker strekk i laget, der 

det begynner å bli avstand mellom de mest dedikerte og dem som har trening som en sosial 
møteplass. Vi prøver å tilfredsstille begge parter gjennom tilpasset treningshverdag og ikke minst 

nivå på kampaktivitet 

  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.:  
21-23 spillere, 2 treninger i uken og kampaktivitet ca 1 gang i måned.  

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting):  

Ingen plasseringssystem 

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  
Ingen pga C19 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:  

Oppmøte er jevnt omkring 20-22 personer. 2 x uke. Noen av spillerne trener også med 2009 gjengen 
og har høyere frekvens på trening i løpet av uken 

Samarbeide med andre lag i klubben: lag 2009 

Samarbeid med andre lag i andre klubber:  

Har vært vanskelig i C19 verden, men både Sola og F&G har vi kontakt med 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  

Kvalitet er OK, spriket øker mellom øvet og uøvet, som er vanskelig å klare å tilfredsstille i begge 

ender. Vi splitter som regel banen i to, der vi på ene siden er på basis øvelser på uøvet og andre siden 
får øvet brynt seg på noe mer avansert. 
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Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

  

a) Laget  

Vi har behov for litt ressurskapasitet på keepersiden – Ole Andre Lerang kan komme en time og 
hjelpe til. Burde være en smal sak. Laget har potensial og vi drar på videre og ser hvor det ender. 

Laget utvikler seg positivt. Vi har ett lag som stiller ett årskull opp, som får brynt seg på mer 
tempo og vanskeligere håndball – det har fungert greit. 

 

b) Klubben  

Temasamlinger – legge til rette for halltid for de som ønsker mer. Det knyttes bånd på tvers av 
årskull, noe som kan hjelpe den enkelte til å tørre å møte på trening i en bedre årsklasse – da en 

kjenner spillerne fra temasamlingene. 

  

Generelt:  
Vi ønsker oss ressurskapasitet/tematreninger der vi kan mikse spillere og nivå. Ressursbehov til 

spesifikk keepertrening hadde også vært verdifullt. 

Hva har fungert bra?  
Trenerteamet er fornøyd i en meget spesiell sesong. 

Hva har fungert mindre bra?  

Alltid utfordrende å avstemme lyst/behov i en avvikende prestasjonsgruppe. Det er en evig hodepine 

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  
Treningshelg i Hetlandshallen med pizza og sosialt. Prøver å demme opp liten kampaktivitet med 

treningsdager i helgene (frivillig) 

Gjennomførte dugnader:  
Kioskvakter i mars måned 

Spesielle planer eller behov neste år?  

Skulle hatt 2x 90 min i treningstid i løpet av en uke 
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Årsrapport Lag G11 
 

Lag: Viking gutter født 2011 

Trener:  Kristin Lif Melberg, Vegard Jakobsen 

Oppmann gutter: Paul Erik Gilje Pedersen 

 

  
Oppsummering av sesongen:  

  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.:  

16 spiller og 1 på prøve, bra oppmøte etter fotballsesongen. Spilt en kamphelg og treningskamp mot 
SIF. 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting):  

Kun spilt en kamphelg i høstsesongen. Teller ikke plassering. 

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  
Ikke deltatt i turneringer ut over det faste oppsettet før corona inntraff. 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:  

2 treninger pr uke 

Samarbeide med andre lag i klubben: Nei 

Samarbeid med andre lag i andre klubber: SIF 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  
Kvaliteten har blitt bedre og bedre etter hvert som vi får kontinuitet. Bra utvikling, noe som viste seg 

igjen i kamphelgen før jul og når vi spilte treningskamp mot SIF. 

  

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

a) Laget – et bra potensiale som kan utvikles til å bli mye bedre hvis 
vi klarer å holde stabilitet i spillere og trenere. 

b) Klubben – skriver det samme som før. Kommunikasjon, bedre  
treningskapasitet og bedre utstyr. 

   

Generelt:  

Hva har fungert bra? Treninger hvor vi har en hel bane. 
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Hva har fungert mindre bra? Kommunikasjon fra klubben, trening på halv 
bane er for lite. For lite utstyr som gjør at vi har kjøpt det privat. 

 

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  

Treningskamp kveld mot SIF. Utendørs sommeravslutning for sommerferien 
 

Gjennomførte dugnader: Kun deltatt i regi av klubben. 

 

Spesielle planer eller behov neste år?  

 

Eventuelt:  
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Årsrapport Lag G12 
 

Lag: Viking gutter født 2012 

Trener:  Monica Gundersen 

Oppmann gutter: Anette Dambo 

Foreldrekontakt: 

 

Oppsummering av sesongen : 
  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.:  

Trening hver tirsdag 17-18. Gjennomsnittlig er det 6 spillere per trening 

Plassering i evt. Serie : Ingen serie 

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat): Ikke deltatt pga Covid 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.: 

1 trening pr uke, oppmøte er stabilt, kvalitet på trening er varierende. Men har nå fått ny fast trener 

Samarbeide med andre lag i klubben: Nei 

Samarbeid med andre lag i andre klubber: Nei 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  
Treningene er bra når Åse er med, nå er ny trener under opplæring av Åse. Guttene har hatt g05 (?) 

til trenere en periode, de har vært mer enn gode, men ser at spillerne styrer dem veldig og det blir 
mye tull på treningene. Trenger en autoritativ voksen til stede.  

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

a) Laget – Guttene trenger ball trening og få forståelse av spillet. Dette har det vært litt lite fokus 

på. De trenger å lære teknikk. De hadde virkelig hatt noe å lære av g2011 sine treninger.  

 

b) Klubben – Klubben har vært flink til å bygge opp under laget og gi oss informasjon.  

  

Generelt:  

Hva har fungert bra?  
Det sosiale rundt laget, informasjon fra klubben. 

Hva har fungert mindre bra?  

Vanskelig å rekrutterer i dette årskullet, vi trenger flere spillere.  

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  
Kveldsmat etter trening er oppstartet, 1 gang pr mnd. 
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Gjennomførte dugnader: Nei 

Spesielle planer eller behov neste år?  
Vi håper å få deltatt på mange turneringer og får kamp trening.  

Eventuelt: 

Laget trenger virkelig nye baller, de vi har er lite motiverende og gamle. Omtrent ikke sprett i dem.  

Spillere på Laget: 

Henrik Dambo 
Markus Langeteig Waage 

Johan Wigestrand 
Matias Austwoll Hjelmeland 

Sander Vetaas 
Julian Gundersen 

Magnus Clemets (litt usikker). 
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Årsrapport Lag G13 
 

Lag: Viking gutter født 2013 

Trener: Morten Fenne, Carl Erik Waaler, Henrik Eilertsen, Magnus Skjetneli 

(hjelpetrener),  

Oppmann: Veronica Fenne 

Foreldrekontakt:  

 

Oppsummering av sesongen:  

  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.: 

Ingen kamper. 
Trening hver tirsdag kl 18. Oppmøte mellom 12 -25 stk hver trening. Snitt 16 stk. Delte gruppen i to 

og tre under restriksjonene.  

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting):  
Ingen seriedeltakelse 

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  

Ingen etter korona 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:  
En trening pr uke. Foruten de «verste» koronaukene før og etter jul har det vært stigende trend på 

antall deltakere på treningen. 

Samarbeide med andre lag i klubben: ingen 

Samarbeid med andre lag i andre klubber: ingen 

Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  

Gått fra mer lek til mer håndballtekniske øvelser. God utvikling på ferdighetene til spillerne. 
Utfordring med kontroll/ro/fokus på treningen når antallet ble mange.  

Har hjulpet etter jul når vi har fått ekstra trenerhjelp fra Henrik og en av foreldrene.  

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

a) Laget 

- Fortsette den gode trenden som har vært de siste to månedene, med flere trenere (min 4 

stk), og mer håndballfokus på treningene. 

- Ungene ville ha godt av å gjøre noe annet enn bare trening. Noe sosialt eller turnering el. 

Trenger det for å holde motivasjonen oppe. Vil legge til rette for dette så fort det er 

innenfor regler.  
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- Skal sette opp internturnering. 

 

b) Klubben  

- Bra initiativ fra klubben å få inn hjelpetrener Henrik. 

  

Generelt:  

Hva har fungert bra?  

- Bra sosialt samvær i gruppen. 

- God stigning i ferdighetsnivå til laget 

 

Hva har fungert mindre bra?  

- Mye støy og uro i gruppen når færre enn 3 trenere. 

- Vanskelig å tilpasse trening til alle ferdighetsnivåer 

- Stor variasjon på antall deltakere på treningene. 

- Korona og alle mulige restriksjoner har nok drept motivasjonen til noen, som har falt bort. 

Satser på å få de tilbake senere.  

 

Gjennomførte sosiale aktiviteter: Ingen 

Gjennomførte dugnader: Ingen 

Spesielle planer eller behov neste år?  

- Behov for minimum 3 trenere 

- Behov for større bane 

- Ville hjulpet dersom treningstid ikke ble lagt samme tidspunkt eller samme dag som 

fotballageneVaulen, Hinna og Jarl på samme alderstrinn. 

  

Eventuelt:  
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Årsrapport Superlaget  

 

  

Lag: Viking Superlaget (HU) 

Trener: Bisan El-Fseis 

Oppmann: Gunn Tone Dubland 

Foreldrekontakt: Gunn Tone Dubland 

  

Oppsummering av sesongen  

  

Aktivitet; Antall spillere, kamper, oppmøte etc.:  

19 spillere gjennom sesongen – noen har sluttet pga coronaen og noen har vært minimalt på 

treningen i året som er gått – 1 ny spiller denne sesongen pluss vi har hatt enda en ny spiller på 2 
prøvetreninger (tror han ønsker å melde seg inn i klubben, siden treningen gikk bra) 

 

Plassering i evt. Serie (og vurdering ift eventuell målsetting):  
Ingen kamper i løpet av sesongen pga covid-19. 

  

Deltatt i følgende turneringer (evt. resultat):  

• Superlekene Kvernevikhallen/Sandneshallen januar 21 kansellert pga covid-19 

• Landsturnering i Kristiansand september 20 kansellert pga covid-19 

 

Aktivitet (treninger); Antall pr uke, kvalitet, oppmøte etc.:  

Første trening var 26.08.20, mistet flere treninger pga A-lags kamper, og så ble det full stopp fra 
begynnelsen av november. Begynte så vidt 27.01.21 med trening for max 10 spillere.  

Treningstid hver onsdag kl 1900-2000 i Stavanger Idrettshall 

 

Samarbeide med andre lag i klubben:  

Har god dialog med A-laget siden vi har samme treningsbane rett etter dem – de er helter blant våre 
spillere og gir dem godt med oppmerksomhet 

 

Samarbeid med andre lag i andre klubber:  

Samarbeider godt med de øvrige lagene i HU-klassen i Rogaland – har naturlig nok vært minimalt pga 
covid-19. 
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Kvalitet på treningene (egen vurdering- aktivitet/intensitet/teknisk/utvikling osv):  

 

Utviklingspotensiale (ønsker ideer, generelle innspill):  

a) Laget  

b) Klubben  

  

Generelt:  

Hva har fungert bra?  

Hva har fungert mindre bra?  

 

Gjennomførte sosiale aktiviteter:  
Ingenting 

Vi har en tradisjon om å synge bursdagssang for spillere på trening som sammenfaller i nærheten av 

deres bursdag. En slager 😊 

 

Gjennomførte dugnader:  

Salg av Enjoy-bøker – veldig vanskelig å selge disse i høst, og de fleste betalte seg ut av dugnaden. 

 

Spesielle planer eller behov neste år?  

Landsturninger i Kristiansand høsten 2021 

  

Eventuelt:  

• Vi søkte om midler fra Lions Hinna og fikk tildelt kr 7500,-  

• Vi søkte om midler fra Equinor og var så heldig å bli trekt ut av mange søkere – fikk tildelt kr 

10000,- samt har fått tilsende gymbag’er og kapteinsbind 

• HU-serien har samarbeid med Rema1000 – vi har fått tilsendt t-skjorter til alle spillere 

• Vi fikk tildelt kr 1500,- av kretsen til en juleavslutning, hyggekveld e.l.  

 

Alle pengene står på Superlagets konto hos Viking Håndball (pr i dag ubrukt) 
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8 - Regnskap 2020 

Revisjonsrapport 2020 

Viking Hånballklubb 

 

Undertegnede har revidert regnskapet til Viking H åndballklubb  
for regnskapsåret 2020. 
Resultatrapport og balanse er kontrollert.  
I tillegg er det gjort stikkprøver mot enkelt bilag.  
Skattetrekk er satt inn på egen bankkonto slik loven krever.  

Regnskapet viser for 2020 et overskudd på 428.876.-  
Egenkapitalen pr. 31/12-20 var kr. 1.254.516.-  

Klubbens positive egenkapital er pr. 31/12-20 kr. 1.254.516.-  

Driftsresultatet som fremlegges pr. 31/12-2020 går med et overskudd på  

kr. 428.976.- 2020 var for alle et vanskei lig år. I dette korona året er det 
imponerende av klubben å fremlegge et overskudd på kr. 428.876.-. Det er  
meget tilfredsstillende å se hvor målrettet klubben jobber for å sikre en god 
økonomi. 

Konklusjon: 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med 
Norges Håndballforbunds retningslinjer og gir et  
rettvisende bilde av den økonomiske stillingen i 
Viking Håndballklubb pr. 31/12-2020. 
Vi anbefaler årsmøtet a godkjenne regnskapet. 

Stavanger, 15/2-2021 
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9 - Budsjett 2021 
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10 - Fastsettelse av medlemskontingent for sesongen 2021/2022 
 

Det foreslås en liten korrigering på seniorlag/rekrutt slik at kontingent og treningsavgift er lik for 

begge gruppene (rekrutt + 2/3 div). Det innføres en egen kontingent for senior 4 divisjon. Styret gis 
fullmakt til å endre eller innføre treningsavgift dersom de ser behov for det, for å få en bedre balanse 

mellom inntekter og utgifter knyttet til det enkelte lag. 

SESONGEN 2021/2022 

LAG KONTINGENT TRENINGSAVGIFT 
Mini Kr 1100 Kr 0 

G-9 Kr 1300 Kr 0 

G-10 Kr 1300 Kr 0 

G-11 Kr 1300 Kr 750 

G-12 Kr 1400 Kr 1000 

G-13 Kr 1500 Kr 1750 

G-14 Kr 1600 Kr 1800 

G-15 Kr 1600 Kr 2000 

G-16 Kr 1800 Kr 2200 

Rekrutt Kr 1800 Kr 2500 

Senior 2 + 3 div  Kr 1800 Kr 2500 

Senior 4 div Kr 1800 - 

Superlaget Kr 1400 - 

Familiemedlemskap Kr 2800 - 

Støttemedlem Kr 300 - 
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11 - Forslag til behandling i Årsmøtet 
 

Styret foreslår at det vedtas endringer i Vikings HKs lov § 16 punkt:  

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem. 

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.  

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Der det endres fra 5 styremedlemmer til 6 styremedlemmer. 
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12 - Valg til Styre, Kontrollkomite og Valgkomite 
 

Innstilling fra Valgkomieen: 

Innstilling styret i Viking Bredde 

Valgkomite: Jostein Ellingsen, Maiken Sørum Sim og Vibekke Petterson 

Åse og Line på gjenvalg 

Valgkomiteen ønsker å ha Åse og Line med videre i styret 

Dette for at vi ikke får så mye utskiftning i styret på en gang og at styret kan fortsette det gode 

arbeidet de har gjort. 
 

På valg: 

Line Foss Leder- på valg 
Åse Spjeld Nestleder- på valg 
Bjørn Inge Lie ønsker ikke gjenvalg 
Stine Junker Asbjørnsen ønsker ikke gjenvalg  
 

Ikke på valg: 

Vetle Isaksen – ikke på valg 
Randi Austnes- Underhaug – ikke på valg 

Cathrine Brown Halvorsen – ikke på valg 
Vincent Vieugue -ikke på valg 

 

Innstilling kandidater: 

Styremedlem- Marthe Meldal  
Styremedlem - Jon Gjerstad   

Styremedlem- Tom Inge Moi Vist   
Vara - Maren Moi Vist  

 

Innstilling til medlemmer kontrollkomiteen 

Tonje Isaksen 
Martin Tjelta 

 

Valgkomite: 

Leder: Vibekke Fosse Petterson 

Medlem: Jostein Ellingsen 
Medlem: Maiken Sørum Sim 

Varamedlem: Thomas Haave Nilsen 
 


