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Til medlemmer i Teie Håndballklubb 

Teie 29. april 2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Teie Håndballklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 30. mars 2021 

Årsmøtet avholdes den 6. mai 2021- kl 1800 i auditoriet på Teigar Ungdomskole 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap  

Sak 10: Behandle forslag og saker: 

Ingen innkommende saker til behandling. 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Styrets forslag til vedtak for medlemskontingent:  

• Vanlig medlemskap kr 400,-

• Støttemedlemmer kr 100,-

• Første gangs medlemskap (håndballskole 6 åringer) kr 50,-

• Rolleinnehavere kr 100,-

• Medlemmer over 60 år kr 100,-

Styrets forslag til treningsavgift: 

• 6 år  kr 0 

• 7 – 12 år  kr 1.200,- 

• 13 – 14 år kr 1.500,- 

• 15 – 16 år kr 1.600,- 

• >16 år  kr 3.000,- 
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Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan: 

Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes. 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

Leder 

Nesteleder 

 6 styremedlemmer 

 1 varamedlem 

14.1 Kontrollutvalg: 

2 medlemmer 

1 varamedlem 

Styrets forslag til innstilling: 

Medlem: Jan Egil Andersen (1 år) 

Medlem: Terje Fusdahl (1 år) 

Varamedlem: Jorunn Johannessen (1 år) 

14.2 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

 eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter. 

Årsmøte

Kontrollutvalg

2 medlemer

1 varamedlem

Styret

1 leder

1 nestleder

6 medlemmer

1 varamedlem

Valgkomite

1 leder

2 medlemmer

1 varamedlem
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14.3 Valgkomité: 

Leder  

2 medlemmer  

1 varamedlem  

 

Styrets forslag til innstilling: 

 Leder: Karl Olav Sørli (2 år) 

Medlem: Elin Vasbø (1 år) 

 Medlem: Hanne Espeland (2 år) 

 Varamedlem: Hilde Fandrem (2 år) 

 
 
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
Ref. sak 8: Idrettslagets årsberetning  
Ref. sak 9: Regnskap i revidert stand 
Ref. sak 12: Styrets forslag til budsjett 
Ref. sak 14:  Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer 
 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Geir Åkvik kontaktes på telefon 977 13992 eller                                       

e-post: post@teiehk.no 

 
 
Med vennlig hilsen 
Styret Teie HK  
 
 

mailto:post@teiehk.no


 
 
Til medlemmene i Teie Håndballklubb 

Teie, 30-03-2021 

Innkalling til årsmøte i Teie Håndballklubb 2021 

Styret innkaller herved til årsmøte i Teie Håndballklubb.  

Årsmøtet avholdes 06-05-2021 KL.18.00 i auditoriet på Teigar U. Skole. NB. Årsmøtet vil bli 

gjennomført på teams dersom smittesituasjon ikke tillater fysiske møter. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22-04-2021 til 

post@teiehk.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke 

før årsmøtet på Teie Håndballklubb sin hjemmeside teiehk.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Teie Håndballklubb i minst 

én måned, ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til Teie Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Teie 

Håndballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Teie Håndballklubb kontaktes på 

97713992 eller post@teiehk.no 

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Teie HK   
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1 Styrets sammensetning i 2020 

Leder: Geir Åkvik 

Nestleder: Truls Enge 

Sportslig leder: Øyvind Grette 

Sekretær / Barnerekrutteringsansvarlig: Anne Grete Jørnsen 

Økonomiansvarlig: Marc Johan With 

Arrangement / Kiosksansvarlig: Hilde Bakkeløkken 

Styremedlem/Smittevernansvarlig: Wenche Kjernli 

Styremedlem / SU: Elin Vasbø 

 

Barnehåndballansvarlig: Hege Markussen (Ikke i styret) 
 

Dommerkontakt: Åse Bækkevold Kloster (Ikke i styret) 
 

Barneturneringsansvarlig: Bror Olav Håvardsrud (Ikke i styret) 
   
 
Sportslig utvalg:  

Øyvind Grette 
Morten Livang Andersen 
Elin Vasbø 
 

Kioskansvarlig: 

Hilde Bakkeløkken 
Kioskmedarbeider: 
Wenche Kjernli 
  
Valgkomité:  
Karl Olav Sørli (Leder) 
Medlemmer: 
Robert Johansen 
Henriette Andersen 
Siv Brevik 
Niclas Kristiansen (Varamedlem) 
 
 

Web/info: Karl Olav Sørli (Ikke i styret) 
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2 Lederen har ordet 

 

2.1 Styremøter og antall medlemmer. 

Teie Håndballklubb har hatt et veldig tøft år i 2020. Corona pandemien har gjort hverdagen til 

spillere, trenere og tillitsvalgte til en utenkelig situasjon. Det har nesten ikke vært spilt kamper i den 

hele tatt, treninger har vært utført på en meget spesiell måte med lite ball spill. Her må trenerne 

roses for kreative løsninger, som ute trening på gress sletta på Ramdal og mange andre kreative 

treninger. Det har vært lite sosialt for foreldre og andre håndball interesserte i hallen, noe som har 

gjort hverdagen vanskelig for oss håndball elskere. Håper ikke alt for mange faller fra og ikke lenger 

ønsker å spille håndball, eller det å bidra for klubben i vårt hjerte. Slottsfjell Cup ble avlyst, men det 

økonomiske ordnet seg ved stort bidrag fra krisepakken til staten. Ellers har vi klart å få mange 

bidrag fra andre gavmilde bidrags ytere. Dette har gjort det lettere for oss å møte nok et vanskelig 

år som 2021 vil bli. Vil igjen takke alle de som har bidratt slik at vi fortsatt har en klubb vi kan være 

stolt av. 

  

Teie Håndballklubb har avholdt 7 ordinære styremøter i 2020/21, og 4 arbeidsmøter hvor det har 

blitt behandlet 82 saker.  Alle undergrupper har jobbet godt til tross for vanskelige arbeidsvilkår. En 

spesiell takk til klubbens smittevern komite, som alltid har holdt oss oppdatert på gjeldene 

smittevern regler. Totalt utgjør medlemsantallet i Teie HK pr 31.12.2020 422 hvor 328 var mellom 

6-19år medlemmer. Dette er en økning på 17 medlemmer fra forrige år. 

Klubbens motto flest mulig - lengst mulig – best mulig.  

Lykke til med 2021. 

Leder Geir Åkvik 
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2.2 Rapport fra smittevernkomiteen 

Som følge av koronapandemien, som rammet Norge i mars 2020, opprettet Teie Håndballklubb 

høsten 2020 en smittevernkomite. Målet var å utarbeide smitteforebyggende tiltak knyttet til 

gjennomføring av trening, kamp, turnering og cup i regi av Teie Håndballklubb. Komiteen 

etterstreber å til enhver tid være oppdatert på gjeldene regler, rutiner og retningslinjer nasjonalt, 

regionalt, lokalt og i særforbundet. 

 

Smittevernkomiteens arbeidsoppgaver så langt har vært å: 

• Utarbeide gode rutiner for å hindre smitte under trening og andre arrangement i regi av 

Teie Håndballklubb. 

• Sikre at det til enhver tid er oppdaterte rutiner og retningslinjer for gjennomføring av 

trening og arrangement i regi av Teie Håndballklubb. 

• Distribuere tydelig informasjon til alle som trener, gjennomfører eller er til stede under 

arrangement i regi av Teie Håndballklubb. 

 

Smittevernansvarlig Wenche Kjernli 

 

2.3 Samarbeid med andre klubber 

Vi har i 2020 jobbet videre med det gode samarbeidet med Tønsberg Turn, Nøtterøy bredde og 

Tjøme på enkelte årganger, både på gutte –og jentesiden, dette har fungert bra og er noe vi ønsker 

å fortsette med. Det er et gjensidig samarbeid, der vi har god dialog og sikre avklaringer i forhold til 

ansvarsforholdene. Vi er en liten øy, og i stedet for å kjempe om de samme spillerne, jobber vi 

sammen for å lage et godt sportslig tilbud for alle som ønsker å spille håndball. 
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2.4 Slottsfjellcup  

Slottsfjellcup er fortsatt vårt største arrangement i løpet av håndballåret, men som dessverre måte 

avlyses også i 2021. 

En av Norges største innendørs håndballturnering, Slottsfjellcup, skulle vært arrangert i Tønsberg 

og Færder 23. til 25 april. SFC er en av landets største innendørsturnering og er et samarbeid 

mellom håndballklubbene i Sem, Ramnes og Teie. Cupen samler ca. 300 håndballag med 3000 barn 

og unge i alderen 7 til 16 år. Komiteen hadde i forrige uke styremøtet og nå er arrangementet som 

skulle vært arrangert for 30. gang avlyst. Bakgrunn for avlysningen er usikkerheten rundt Covid19 

situasjonen og ikke minst de siste dagers utvikling. Styret jobbet siden i høst med muligheten for et 

alternativ dagscup uten overnatting, men håndball er fortsatt en kontaktsport så vi er utsatt 

uansett form, og styret har vurdert at arrangement ikke ønsker risikoen for å bidra ytterliggere med 

smitte. Dette blir andre gangen håndballcupen avlyses, da den i 2020 var blant de største 

arrangementene i Vestfold som ble avlyst på kort varsel pga nedstengningen ifm covid19.  

Det er selvsagt veldig trist og kjedelig for alle de unge som ikke har spilt håndballcup på lenge. 

Vi ønsker ikke bidra til usikkerhet hverken hos spillere, publikum eller frivillige. Vår tid kommer 

tilbake og Slottsfjellcup har en lang tradisjon. Vi ønsker velkommen tilbake i 2022. 

 

2.5 Andre inntektskilder 

Treningsavgifter, kamparrangementer og salg av Enjoy bonuskort er våre sentrale inntektskilder. 

Det er mini –og aktivitetsturneringene som gir oss de største inntektene ift. arrangement.  

På sponsorsiden er SpareBank1BV nok en gang blitt en av klubbens hovedsamarbeidspartner, de 

var også generøse med en gavesjekk som gikk til nytt utstyr til klubben. Vi har dessverre fortsatt 

ikke lykkes med å få på plass en sponsorgruppe, dette må det jobbes videre med i kommende 

sesong. Selv om vi ikke hadde noen formel sponsor gruppe, har mange klart å skaffe flere sponsorer 

en noen gang. Dette har gir oss en trygghet i årene som kommer.  

Teie HK vil takke disse for deres bidrag.   

Sparebank1 BV, Meny Teie, Pet Installasjon, Air & Road Transport, Syse Data, Micasa, Takfornying, 

Plug-In, Norverdi, Veniro, ESSO, Dentinor, Tønsberg Gulvsliperi, Espresso Spesialisten, 

Kantinebutikken.no, Intersport Kilen og Scantrade. 

Teie HK har god tro på det lokale næringsliv, og håper vi kan gi dem og oss et langt og godt 

samarbeid i tiden fremover. 
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Teie HK vil også takke Sparebank1 stiftelsen BV som har bidratt med midlene vi trengte for å kjøpe 

en salgsvogn til glede for brukerne av nærmiljøanlegget på Rosanes. Teie HK har dermed gått til 

innkjøp av en salgsvogn der vi kan selge forfriskninger (f.eks. is og brus) på badestranden på 

Rosanes på sommeren. Færder kommune har oppgradert Rosanesområdet betydelig i de senere 

årene, med kyststi, badestrand, lekeapparater, beach-håndballbane, beach-volleyballbane, 

hundegård og treningsapparater. Teie båthavn og Rosahaugparken ligger også i dette området.  

Vi ønsker å bidra til at området blir enda mer attraktivt på sommeren ved å selge forfriskninger til 

de som benytter området. Vi tror dette vil være et kjærkomment tilbud til alle brukerne av 

nærmiljøet på Rosanes, samt en god inntektskilde for klubben. Vognen bli også bli benyttet til egne 

og andre arrangement. 
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3 Årsrapport fra Sportslig leder 

I sesongen 2020/2021 er Teie HK representert med følgende lag: 

Seniorlag:           Herrelag 3.divisjon               Damelag 4.divisjon 

 
Barn og ungdom i seriespill: 

25 lag i seriespill i alderen 11-18 år fordelt på 11 guttelag og 14 jentelag: 

1.  Gutter 12-1 Teie   Aktivitetsserie A-Nivå 
2.  Gutter 12-2 Teie   Aktivitetsserie B-Nivå 
3.  Gutter 12-3 Teie   Aktivitetsserie C-Nivå 
4.  Gutter 13-1 Teie   A-Nivå 
5.  Gutter 13-2 Teie   B-Nivå 
6.  Gutter 13-3 Teie   C-Nivå  
7.  Gutter 16 NHE/Teie/TT  Bringserien  
8.  Gutter 16-1 NHE/Teie/TT  A-Nivå 
9.  Gutter 16-2 NHE/Teie/TT  B-Nivå 
10.  Gutter 16-3 NHE/Teie/TT  B-Nivå (påmeldt etter jul) 
11.  Gutter 20 Teie   B-Nivå 
12.  Jenter 11-1  Teie   Aktivitetsserie A-Nivå 
13.  Jenter 11-2  Teie   Aktivitetsserie B-Nivå 
14.  Jenter 12-1 Teie   A-Nivå 
15.  Jenter 12-2 Teie   B-Nivå 
16.  Jenter 12-3 Teie   C-Nivå 
17.  Jenter 13-1 Teie               A-Nivå 
18.  Jenter 13-2 Teie   B-nivå 
19.  Jenter 13-3 Teie   C-nivå 
20.  Jenter 14-1 Teie   A-Nivå 
21.  Jenter 14-2 Teie/Tjøme  B-Nivå 
22.  Jenter 15-1 Teie   A-Nivå 
23.  Jenter 15-2 Teie/Tjøme  B-Nivå 
24.  Jenter 16 Teie/Tjøme  B-Nivå 
25.  Jenter 20 Teie   B-Nivå  

 

Barn uten seriespill: 

1. Teie G6  Mini-turneringer 1 lag 

2. Teie G7  Mini-turneringer 1 lag 

3. Teie G9 Mini-turneringer 2 lag 

4. Teie G10 Aktivitetsturneringer 3 lag 

5. Teie J6 Mini-turneringer 2 lag 

6. Teie J7 Mini-turneringer 2 lag 

7. Teie J8 Mini-turneringer 3 lag 

8. Teie J9 Mini-turneringer 2 lag 

9. Teie J10 Aktivitetsturneringer 4 lag 
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3.1 Barnehåndball 6-12 år 

Teie HK ønsker å gi barn og unge i nærmiljøet et tilbud om å spille håndball i et trygt og godt sosialt 

miljø. I klubben vår skal alle ha rett til å delta uavhengig av ferdigheter, bakgrunn, kultur eller 

religion. Vårt fokus skal være lekbetont allsidig utvikling og fair play. Vi vil oppfordre alle i klubben 

til å lese Norges Håndballforbund sitt hefte om barnehåndball, slik at våre utøvere opplever å bli 

sett og hørt innenfor gode rammer rundt hvert lag. 

 

Teie HK har som mål å stille lag i alle aldersklasser fra 6 år til 12 år for både gutter og jenter. Det 

stilles fortrinnsvis rene lag i aldersklassene.  

 

Dette har vært en sesong utenom det vanlige, og som resten av klubben og samfunnet er 

barneidretten hardt rammet av koronarestriksjonene. Vi var likevel så heldige at vi fikk mulighet til 

å gjennomføre den årlige håndballskolen høsten 2020. Dette er et tiltak som ble etablert for en del 

år siden, for å prøve å øke rekrutteringen. Håndballskolen er et gratis tilbud som går over 5 uker, 

for de yngste alderstrinnene.  Det blir engasjert trenere fra senior damelaget, og det hele avsluttes 

med overrekkelse av diplom, «premie» og medalje etter nevnte 5 treninger. Teie HK ønsker å satse 

videre på håndballskole også i sesongene som kommer. Det er i årets sesong blitt benyttet unge 

seniorspillere inn på trenersiden på de yngste lagene, dette for å sikre kontinuitet gjennom hele 

sesongen, gitt den utfordrende situasjonen vi har vært i, med tanke på korona. Teie HK ønsker 

fremdeles å være en klubb som legger til rette og motiverer for at det er foreldre som vil og skal 

bidra aktivt som trenere og oppmenn. Det er likevel gitt åpning for benyttelse av seniorspillere ved 

behov, på trenersiden. Vi tilbyr trenerutdannelse for trenerkandidater i barnehåndballen, og 

oppfordrer trener og oppmenn til å delta på ulike arrangement i regi av Norges Håndballforbund, 

Region Sør. Som følge av ulike koronarestriksjoner er det kun gjennomført barneturneringer, 

aktivitetsserie og regionsserie i en kortere periode høsten 2020. Det har også vært enkelte perioder 

med ulike treningsrestriksjoner. Begge deler har medført utfordringer knyttet til det å bevare 

lagfølelsen blant de minste lagene da man i perioder ikke har hatt muligheter til å møtes fysisk. Her 

ønsker Teie HK å berømme alle trenere og støtteapparatene rundt lagene, som har stått på og 

virkelig tatt ansvar for at våre aller yngste medlemmer likevel har hatt gode opplevelser med Teie 

HK gjennom hele sesongen. Aktiviteten og kreativiteten som er vist settes stor pris på. 

Barnehåndballen i Teie HK har utrolig mange flinke og engasjerte trenere og oppmenn som bidrar 

til å danne grunnlaget for et godt treningstilbud til de aller minste!  

 

Neste sesong vil vi fortsette å ha fokus på rekruttering og det er inngått et samarbeid med Norges 

håndballforbund om «kast ballen»-prosjektet. Dette er et prosjekt som retter seg mot 1. til 3. 

klassinger i skolen i Færder. Videre planlegges det ulike felles barnehåndball-arrangement gjennom 

sesongen, både for å underbygge og bidra til en overordnet fellesskapsfølelse til Teie HK, også for 

de barna som trener på Steinerskolen.  
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3.2 – 3-3 – 3-4 Sportslig: Ungdomshåndball 13 – 16 år - Damer 4 div. J20 og Herrer 3 div. G20. 

Sportslig har det vært et amputert og spesielt år!! Det vi er mest imponert over er hvordan samtlige 

lag har taklet denne sesongen. Lagene under 20 år fikk noen få kamper i starten av sesongen, for så 

å bli stengt ned av korona. Ikke trening, så trening ute. Egentreninger, treningskamper, trening, så 

nedstengt igjen. Møter på teams, treninger ute, så treninger inne osv osv…. 

3.div herrer og 4. div. damer har ikke hatt noen seriekamper og har stort sett hatt treningsforbud 

inne. 

 

Styret vil derfor benytte anledningen til å takke alle trenere og støtteapparat i hvert lag for 

samarbeidet denne sesongen. Dere har lagt ned mange timer og et godt arbeid og sørget for å 

holde motivasjonen oppe hos spillerne. Klubben setter stor pris på all jobb dere har lagt ned rundt 

lagene. Vi ønsker ny sesong velkommen og satser på denne blir super bra!! 

 

3.5 Administrativt 

Vi har en sportslig plan. Dette er et verktøy for både spillere, foreldre og støtteapparat. Dette er et 

“levende “dokument som skal evalueres etter hver sesong, for å se om vi når målene våre. 

Ellers så ser vi at Facebook og andre sosiale medier er en mye brukt og nyttige 

kommunikasjonsplattform. Dette effektiviserer driften vesentlig mellom styret, lagene og ikke 

minst publikum.  

 

 

3.6 Guttesamarbeid 

Et godt samarbeid med Nøtterøy Elite via «Guttesamarbeidet» vil bidra til ressurstilgang med bl.a. 

trenerresurser av elitespillere inn mot de aldersbestemte guttelagene. Vi håper dette også vil bidra 

til å høyne kvalitet og interesse ytterligere blant guttene og for øvrig guttehåndballen i vårt distrikt. 
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Målsetninger vil fortsatt være: 

Det jobbes godt nedover i årgangene og pr. i dag er det mange dyktige trenere som trener lag i 

klubben. Dette gjør at klubben har alle muligheter til å fortsette den positive utviklingen. Likevel er 

det viktig at klubben har noen visjoner om hva den ønsker videre. For seks år siden ble det bestemt 

at det skulle etableres et seniormiljø på jentesiden og at målet var å skape et godt tilbud som skulle 

sikre spillerfrafall. For å sikre videre utvikling og basert på tidligere erfaringer, er det nå viktig å 

stake ut den videre kursen.    

 

Likevel er det noen faresignaler som det må jobbes med. Først og fremst er det snakk om å få på 

plass flere gode kvalifiserte trenere. Men med flere kvalifiserte trenere, ville vi kunne sikret at 

lagene trener mer riktig fra yngre alder av. Dette vil også, mener i hvert fall jeg, også sikre at enda 

flere spillere blir sett og ha større forutsetning for å få riktig utvikling.  

 

Klubben bør opprettholde nok ressurser til å hente inn flere treneressurser i tillegg til det vi har pr. i 

dag. Dette vil gjøre at vi i større grad kan følge opp de yngre årgangene mer enn det som er tilfelle 

slik det er nå. Dette vil sikre at det jobbes mer riktig både når det gjelder type trening og ikke minst 

dette med riktig bruk av spillerne (alle bli sett osv.). Trenere som blir engasjert av klubben for å 

gjøre en slik jobb er dessuten helt nøytrale og klubben kan i større grad sette krav til den jobben de 

skal gjøre. Teie HK bør være det soleklare alternativet for jenter som spiller håndball her ute på 

øyene. Men da er det viktig å vise at vi ønsker å være et slikt alternativ.  

 

3.7 Treningstid: 

Fordelingsnøkkelen som brukes har vært benyttet i flere år, og det utdeles tid etter hvor stor 

aktivitet klubben har. For å løse lagenes ønsker og klubbens behov ble det også i år kompensert 

med å leie tid til de minste i gymsalen på Steinerskolen.  

 

3.8 Sportslig Utvalg 

Hovedfokuset til sportslig utvalg er til enhver tid gjeldende sportsplan. Innledningsvis ble det også 

laget en plan for sportslig satsing hvor temaer som lagorganisering, hospitering, posisjonstrening 

etc. har blitt behandlet. Implementeringen av denne kan være utfordrende nok, men bør være 

overkommelig med en sunn og inkluderende strategi.  Drøftelser og konkretiseringer av temaer i 

planen er viktig for å bygge klubben videre, og vi bør bruke tiden fornuftig i dette arbeidet.   

 

Arbeidsområder for SU har vært hallfordeling, fellestreninger, trenerkurs og samarbeidsfora med 

andre klubber. SU har deltatt i flere møter denne sesongen for å representere Teie HK, og har også 

bidratt som konfliktløser for flere årganger. 

Vi tilstreber å opprettholde et godt sportslig og sosialt tilbud, for å ivareta alle som ønsker å spille 

håndball. 
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3.9 Dommere: 

 
I 2020 fikk Teie HK utdannet 18 dommere barnehåndball fra jente- og guttelagene. Alle egne 

turneringer i 6-10-årsklassene og 11-årsserien dekkes av egne dommere. Per 31. desember 2020 

har Teie HK 25 aktive dommere barnehåndball. 

I 2020 fikk Teie HK utdannet tre på dommer 1-nivå. Ved starten av sesongen 2020/2021 hadde Teie 

HK fire aktive seriekampdommere og to reserver. Dommerne dømmer på nivå 6-9 etter regionens 

«ringsystem». Dommerne har dømt få kamper som følge av nasjonale, regionale og lokale covid-

19-restriksjoner. 

Dommerkontakten og dommer 1-dommerne har deltatt på alle obligatoriske møter i regi av 

regionen.  

 

 

4 Årsrapport fra arrangementsansvarlig 

4.1 Seriekamper 

I 2020 har Teie HK avviklet alle hjemmekampene i Nøtterøyhallen, dette har fungert meget bra – 

både med kampavvikling, billett og kiosk.  

Grunnet covid-19 pandemien ble sesongen brått avsluttet i mars 2020. Vi fikk avviklet i underkant 

av 60% av vårsesongens seriekamper før nedstengingen. 

Det har etter nedstengingen i mars kun vært gjennomført kamper i perioden 26.09 til 01.11, med 

strenge krav til smittevern – alle kamper fra 02.11 og ut året ble også avlyst. 

Gjennomføring av kamper med live registrering og rigging av hall før seriekamper er nå en 

innarbeidet rutine som fungerer bra.  
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4.2 Barnehåndball 

Teie HK har i 2020 avviklet 1 barnehåndballturneringer lørdag for 6-8 åringer (lørdag 19.09.2020) 

og 2 barnehåndballturneringer søndag for 9 & 10 åringer (søndag 08.03 & 20.09).  

På lørdagsturneringen i mars- like før nedstengingen, hadde vi opp mot 200 aktive barn i hallen, 

avviklet rundt 50 kamper og tok imot 200 betalende foreldre/besteforeldre.  

Barnehåndballturneringene som ble avholdt på høsten var underlagt strenge smitteverntiltak – 

derfor ble det mye mindre arrangement enn vanlig, men de som var tilstede fikk spilt det antall 

kamper som er normalt for turneringshelgene. 

 I 2020 har dugnadsarbeidet fungert optimalt på turneringene, det er nå en godt innarbeidet 

gruppe med mye erfaring. Som dommerkontakt, dommerobservatører, barneturneringsansvarlig, 

merking/rigging og innkjøp.  

Turneringene er gode inntektskilder til klubben.  

4.3 Fair play 

Regionen har fortsatt stort fokus på fair play, noe vi bestreber å følge opp på alle våre 

arrangement. På seriekamper er det hallansvarlig som skal fungere som fair play-vert, men på 

barnehåndballturneringer har vi egen Fair Play vert i hallen under hele arrangementet. For Teie 

Håndball betyr Fair Play følgende; 

 

Enkelt sagt er Fair Play for spillerne ”Orden og Oppførsel”. Vi snakker om 

holdninger før kamp, i kamp og etter kamp. Det betyr fravær av elementer som 

hovering, ufinheter, stygge triks, farlig spill, eller usportsligheter før, under og 

etter kamp. Det betyr at respektbegrepet er det siste som skal forsvinne med 

adrenalinet. Evnen til å beherske seg har ingenting med redusert innsats og 

gjøre. Det har med hvordan vi oppfatter og behandler våre motstandere.  

Dette er fair play. Og får vi innprentet nevnte holdninger hos unge spillere, som 

senere skal bli både ledere, trenere og foreldre, så har vi muligheter til – på sikt 

– å få fjernet en del av de mest plagsomme ”utvekstene” både på banen og 

ikke minst på tribunen. 

Gjennom fair play-arbeidet, skal vi bestrebe en «hyggelig tone» på tribunen, mellom lagene og 

ellers i hallen. 
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4.4 Kioskdrift 

Kioskdriften går bra, både økonomisk og rutinemessig – når det er aktivitet.  Vi fortsetter arbeidet 

med «sunn idrettshall» hvor vi prøver ut nye sunne alternativer i kiosken.  

Vi har på turneringer og noen seriekamper; sushi, poke, Warps m/laks og ruccola, Warps m/salat, 

ost og skinke, grove vafler, smoothie, iste, vann m/forskjellige smaker, iskaffe, Capri-sun, delikate 

fruktshakere mm.  

Vi ønsker å ha et variert utvalg, så pølser, toast, popcorn og sjokolade er fremdeles en del av 

sortimentet. 

Det tilstrebes til enhver tid å forenkle rutinene, slik at dugnadsarbeiderne lettere kan sette seg inn i 

driften.  

 

 

 

Teie 29. april 2021 

 

 

 

       Geir Åkvik   Truls Enge  Øyvind Grette   Marc Johan With 
           Leder                    Nestleder     Sportslig leder                Styremedlem (kasserer) 

 
 
 
 

      Hilde Bakkeløkken        Anne Grete Jørnsen    Wenche Kjernli      Elin Vasbø 
             Styremedlem                  Styremedlem           Styremedlem       Styremedlem 

 























Kontonr Navn Budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2019

Driftsinntekter

3000 Sponsorinntekter mva pliktig 215 000kr        165 000kr             250 000,00kr         100 000kr           

3100 Sponsorinntekter mva fritt -kr                     147 500kr           

3110 Medlemsskap 450 000kr        267 724kr             600 000,00kr         198 735kr           

3120 Salg kiosk 300 000kr        327 995kr             300 000,00kr         331 102kr           

3130 Salg enjoykort 175 000kr        171 956kr             75 000,00kr            16 810kr              

3135 Salg ost 30 000kr          46 096kr               

3140 Norsk Tipping 50 000kr          43 355kr               25 000,00kr            5 818kr                

3150 Gavemidler/støtte 100 000kr        249 869kr             100 000,00kr         200 000kr           

3160 LAM-midler 250 000kr        262 542kr             200 000,00kr         215 763kr           

3165 MVA-kompensasjon 90 000kr          97 712kr               

3170 Medlemstilskudd 75 000kr          75 812kr               

3180 Inntekter Slottsfjellcup -kr                500 000kr             400 000,00kr         377 727kr           

3190 Lotteri- og stiftelsestilsynet 40 000kr          70 899kr               

3200 Salgsinnt. handelsvarer utenfor avg.omr. 368kr                    

Sum Salgsinntekter 1 775 000kr     2 279 327kr         1 950 000,00kr      1 593 455kr        

3900 Andre driftsinntekter 50 000kr          139 086kr             50 000,00kr            52 337kr              

3999 Periodisering inntekt 50 000kr               50 000-kr              

Sum Drifts inntekterinntekt 1 825 000kr    2 468 413kr         2 000 000,00kr      1 595 791kr        

4000 Varekjøp kiosk 150 000kr        82 319kr               170 000kr               83 118kr              

4010 Kjøp enjoykort 85 000kr          69 300kr               

4050 Kostnader sponsor/trykk/skilt 15 000kr          15 730kr               60 000kr                 46 860kr              

4200 Dommerutgifter 100 000kr        153 147kr             180 000kr               91 985kr              

4210 Spillerutvikling 40 000kr          4 750kr                 50 000kr                 29 150kr              

4400 Diverse utstyr 70 000kr          110 800kr             200 000kr               529 605kr           

4500 Deltakelse cuper 200 000kr        59 441kr               100 000kr               28 298kr              

4510 Trenerutdanning 40 000kr          -kr                     40 000kr                 18 026kr              

4550 Dugnader/vakter 10 000kr          -kr                     20 000kr                 29 600kr              

Sum Varekostnader 710 000kr        495 487kr             820 000kr               856 643kr           

5000 Lønn til ansatte 80 000kr          76 250kr               150 000kr               55 500kr              

5900 Trenerhonorar selvstendig 150 000kr        157 078kr             250 000kr               109 850kr           

5910 Lønn ikke innberetning 60 000kr          60 050kr               

5990 Annen personalkostnad 40 000kr          30 867kr               50 000kr                 11 178kr              

Sum andre Personal kostnader 330 000kr        324 245kr             450 000kr               176 528kr           

6300 Leie lokaler 75 000kr          55 927kr               135 000kr               14 805kr              

6360 Renhold 2 119kr                 

6500 Kostnadsført utstyr 30 000kr          30 000kr                 4 613kr                

6540 Kostnadsført inventar 70 000kr          117 888kr             30 000kr                 62 844kr              

6200 Påmeldinger serie 150 000kr        166 690kr             160 000kr               153 370kr           

6210 Omberamming - gebyrer 10 000kr          2 530kr                 10 000kr                 12 970kr              

6220 Kontingent/lisens 15 000kr          3 300kr                 15 000kr                 12 535kr              

6705 Regnskapshonorar 40 000kr          36 487kr               30 000kr                 23 946kr              

6720 Honorar økonomisk rådgivning 3 395kr                 

6790 Konsulentarbeid/opplæring 90 000kr          67 119kr               100 000kr               115 000kr           

6800 Kontorrekvisita 10 000kr          20 000kr                 1 782kr                

6860 Kurs dommer, trener 30 000kr          27 120kr               

6900 Telefon/tv 6 000kr            5 865kr                 

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 50 000kr          47 329kr               50 000kr                 53 802kr              

7300 Hjemmeside - domene 6 000kr            5 860kr                 7 000kr                   15 285kr              

7320 Reklameannonser

7770 Bank og kortgebyrer 2 000kr            2 662kr                 2 000kr                   1 628kr                

7771 Øreavrunding 1kr                         1kr                        

???? Guttesamarbeidet 85 000kr          

4330 Dommerutdanning 30 000kr          -kr                     30 000kr                 

7790 Annen kostnad m/fradrag 15 000kr          5 447kr                 15 000kr                 12 444kr              

Sum andre kostnader 714 000kr        549 737kr             634 000kr               485 025kr           

Sum kostnader 1 754 000kr    1 369 469kr         1 904 000kr            1 518 195kr        

Resultat 71 000kr          1 098 944kr         96 000kr                 77 596kr              



Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Teie HK 21-22 

 

Valgkomiteen har bestått av Karl Olav Sørli, Siv Brevik og Robert Johansen 

 

Valgkomiteens innstilling. 

Forslaget til nytt styre lagt fram av valgkomiteen blir da: 

 

Styreleder:   Geir Åkvik (gjenvalg ett år) 

Nestleder:   Truls Enge (gjenvalg ett år) 

Sportsligleder:  Øyvind Grette (gjenvalg ett år) 

Økonomiansvarlig:  Marc Johan With (gjenvalg ett år) 

Styremedlem:             Anne Grete Jørnsen (gjenvalg ett år) 

Styremedlem:  Hilde Bakkeløkken  (gjenvalg ett år) 

Styremedlem:  Hege Markussen(nytt medlem 2 år)  

Styremedlem:  Wenche Kjernli (gjenvalg ett år ) 

Varamedlem:  Åse Bekkevold Kloster 

 

Valgkomiteen innstilling 

Leder: Karl Olav Sørli (gjenvalg 2 år) 

Medlem: Elin Vasbø (nytt medlem ett år) 

Medlem: Hanne Espeland (nytt medlem 2 år) 

Varamedlem: Hilde Fandrem (nytt medlem 2 år) 

 

Kontroll Utvalg 

Leder: Jan Egil Andersen (gjenvalg ett år) 

Medlem: Terje Fusdahl (gjenvalg ett år) 

Varamedlem: Jorunn Johannessen (nytt medlem ett år) 

  

Eventuelle motkandidater til valgkomiteens innstilling kan fremmes som benkeforslag. 

 

 

 

Valgkomiteen Teie HK 


