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Ull/Kisa håndball 

 
Årsmøte 2016 

 
Sprinten, onsdag 17. februar 2015, kl. 19:00 

 

    
    

 
Saksliste: 

 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll   
4. Årsmelding 2015 
5. Godkjenning av regnskap for 2015 
6. Behandle forslag og saker 
7. Budsjett 2016 
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
9. Valg 

a. Leder og nestleder 
b. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem 
c. 2 Revisorer 
d. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 
e. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 vara 

 
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall. 
 
Valgkomitéen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
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Årsberetning 2015 
Ullensaker/Kisa IL håndball 

 

 
  

  
Styrets sammensetning: 
Leder:  Lars Martin Ophus 
Nestleder:  Runar Kristiansen 
Sekretær:  NA 
Økonomiansvarlig:  May-Kristin Vesteng 
Kommunikasjon:  Emil Borge 
Styremedlem:  Atle Brovold 
 Roar Stene Granlund 
 Morten Grefsrud 
 
Daglig leder:  Lars Erik Aas 
Revisor:  Gro Gjeiskli og Gry Johannessen 
 

 

Andre Tillitsverv/Grupper 
Materialforvalter:  Lars Erik Aas  
Dommerkontakt:  Lars Erik Aas  
Hallansvarlig:  Torger Grandetrø 
Sportslig leder:  Lars Erik Aas  
Web:  Emil Borge                       

Sponsoransvarlig:  Lars Erik Aas og Kate Justin  
Arrangementskomite:  Runar Kristiansen  
Valgkomité:  Sture F Reiss 
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Fra Lederen av håndballgruppa 

 
Organisasjon/anlegg 
Lederne for de enkelte komitéene har hatt møte- og talerett på styremøtene. 
Arbeidsoppgavene har vært mange, og den daglige driften av klubben krever mye 
ressurser i form av tid og krefter. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygges på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Håndballgruppa er avhengig av at komitéene videreutvikles og fungere enda bedre i 
fremtiden. En forutsetning for dette er at hvert enkelt lag må stille med minimum to 
ressurspersoner til komitéarbeid, i tillegg til trenere og ledere. Dette arbeidet vil 
prioriteres i fremtiden, og ansvaret skal foresatte utvikle og bidra med.  
 
Lars Erik Aas innehar stillingen som daglig leder i Håndballgruppen. Noe alle er godt 
fornøyd med, samt ønsker å videreføre. Daglig leder rapporterer direkte til styret i 
Ull/Kisa håndball. 
 
Etter at Flerbrukshallen åpnet for bruk, er hallsituasjonen i kommunen blitt betraktelig 
bedre, og både spillere og trener er godt fornøyd med tilbudet. 
 
Sport/aktivitet 
Det er stor aktivitet i Ull/Kisa håndball. I inneværende sesong deltar vi med 36 lag i 
serien i tillegg til 18 lag i Loppetassen/minirunder. Vi har seniorlag i 3. divisjon, samt 
damelag 5. divisjon i tillegg til J33. Vi har etter siste innrapportering til NIF over 531 
medlemmer i håndballgruppa. Det er gledelig å se at det er mange barn, spesielt 
gutter, som har meldt seg på Loppetassen og minirunder (håndballutvikling og 
håndballskolen for de minste medlemmene i klubben) denne sesongen. Interessen 
for å spille håndball er stor og stadig flere søker seg til vår idrett. Med den nye 
flerbrukshallen ligger det til rette for et sportslig godt tilbud i årene som kommer. Vi 
gjennomførte vår første Ull/Kisa GET håndball-cup for de minste i november, med et 
meget godt resultat. 
Aktivitetsårshjulet og alle stillingsinstrukser er gjennomgått og oppdatert. Web 
kommunikasjon skal videreutvikle tilgjengeligheten. 
 
Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg har for sesongen 2015/2016 ikke vært et operativ og utviklende 
organ. Dette er noe av det viktigste et idrettslag skal fokusere på. Styret har således, 
for å sikre utviklingen, kvaliteten og totaliteten, ansatt Frank Bredesen i en 50% 
stilling med oppstart 1 mai 2016. Han vil utvikle og sette sammen et nytt sportslig 
utvalg og en ny sportsplan for hele håndballklubben. Det er ønsket at utvalget skal 
representeres ved trenere fra Dame Senior, Jenter Junior, Herrer Senior og Gutter 
Junior. Det skal jobbes for en felles sportsligmålsetning for Ull/Kisa håndball hvor 
«alle skal få et sportslig tilfredsstillende tilbud uansett ferdighetsnivå». 
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Sesongen 2015/2016 har vært en begivenhetsrik sesong for Ull/Kisa håndball  
- Ull/Kisa håndball har 36 lag, + de yngste som spiller miniserie, 18 lag. 
Klubben arrangerer målvaktskurs i samarbeid med kvalifisert målvaktsinstruktør 
Christian T. Bjørndal. Dette har gitt stor suksess og utbytte da klubben for få år siden 
hadde en keeperutfordring. Gjennom Målvaktskolen har vi fått frem egenproduserte 
keepere som blant annet har preget Bring kampene samt bidratt til å etablert disse 
(keeperne) på seniorlaget. Dette ønsker vi å utvikle videre.  
 
- TK-Håndball skole med Håvard Tveten og Kristian Kjelling ble gjennomført i juni 
2015. Dette var en stor suksess og ønskes å gjentas i juni 2016. 
- Klubben har arrangert Temaserie, Loppetassen og minirunder i Flerbrukshallen for 
de yngste spillerne i samarbeid med Region Øst. 
 
- Klubben har arrangert egen Ull/Kisa GET håndballcup i Flerbrukshallen for de 
yngste spillerne. Dette konseptet ønsker vi å videreutvikle. 
 
- Sesongen 2015/2016 har sportslig sett ikke stått til ambisjonene. Damelagets 
målsetningen om å rykke opp til 2. divisjon ble ikke innfridd, men både herre- og 
damelaget beholdt sine plasser i 3. divisjon. Damer 5. divisjon beholdt plassen sin. 
Samarbeidet blant de yngre lagene bør utvikles mer. Ull/Kisa håndball legger 
forholdene til rette for at alle spillere, samt klubben videreutvikles til det beste for 
gode langsiktige resultater for alle lag. Det skal være et forutsigbart tilbud til alle som 
ønsker å spille håndball i klubben. Fokus på hospitering skal utvikles videre i 
fremtiden. 
 
-J99 kvalifiserte seg til Bringserien, noe klubben ikke har klart siden 1992. Dette er et 
sportslig mål for klubben hvert år, og det tilrettelegges videre for dette både i 
satsning, prioritering og budsjettering. 
 
- Ull/Kisa Håndball fortsetter å bli positivt lagt merke til i håndballkretsen. Vi har i 
perioder klart å fylle Jessheimhallen med tilskuere på seniorlagenes hjemmekamper, 
så også på Bring J99 arrangementet i januar 2016.  
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- Klubben har klart å fylle dommerkvotene, og det jobbes godt med rekrutteringen. 
Det ble i 2014 opprettet en samarbeidsgruppe for dommer på Øvre Romerike. Her er 
dommerkontaktene i Ull/Kisa håndball medlemmer. Dette må utvikles videre. Vi 
gjennomfører 4 Barnekampveilederkurs til egne spillere i mai og oktober 2015. 
  
- Klubben har mange dyktige og engasjerte trenere. 
 
- Klubben har meget gode treningsfasilitetene med den nye Flerbrukshallen.  
  
Det er utviklet et meget godt forhold til Herrelandslaget. De har hatt to 
landslagssamlinger i samarbeid med Ull/Kisa håndball ved Flerbrukshallen og ved 
vår sponsor Spents Jessheim, tilrettelagt av Ull/Kisa håndballs daglig leder. Dette er 
noe vi ønsker å utvikle videre gjennom samarbeid, foredrag og annen aktivitet 
sammen med Herrelandslaget. Det er også ønskelig å utvikle et tilsvarende forhold til 
Kvinnelandslaget. 
 
Kort oppsummert - det har vært en god sesong - og med fortsatt godt arbeid, ser det 
positivt ut for framtiden. 
 
Miniturneringer 
Håndballgruppa har arrangert seks Loppetassen og minirunder i Flerbrukshallen i 
løpet av 2015. Barnekamplederne prioriteres til dømming på disse turneringene, for 
best mulig start på dommerkarrieren. Det avvikles 180 kamper på det meste på en 
lørdag. Dommer1utdannede dommere har også, etter eget ønske, fått lov å dømme 
på disse turneringene. Dette er en stor suksess gjennom godt samarbeid med 
Region Øst, og et konsept vi ønsker å videreutvikle fremover.  
 
Dagens dommersituasjon 
Dommersituasjonen i Ull/Kisa håndball per i dag er bedre enn på lenge, og kan 
karakteriseres som god. Men det er selvfølgelig rom for utvikling på enkelte punkter. 
Styrets målsetning er minimum å fylle klubbens dommerkvote for kommende sesong, 
gjennom motivasjon, oppfølging og tilrettelegging. Både innen dømming, veiledning 
og observasjon.  
 
Dommerutvalget er ansvarlig for dommeroppsettet og dømming av klubbens 
hjemmekamper i 9, 10 og 11 års klassen, samt for Loppetassen og minirunder. 
Klubbens «eldre» Barnekampledere og Dommer 1 utdannede dommere fra 15 år og 
oppover, fordeles likt eller etter eget ønske om mye eller lite dømming, på disse 
kampene. Barnekampledere på 14 år, som har dømt mange kamper på 
Miniturneringene, får også prøve seg på noen av disse kampene mot slutten av 
sesongen, dersom de ønsker det. Fra neste sesong vil disse også få fordelt kamper i 
11 års klassen.  
 
Utfordringen er fremdeles å skaffe/motivere voksne personer (over 19 år) til å stille 
som kvotedommere, barnekampveiledere og observatører for klubben. Rekruttering 
av dommere er en stor utfordring for klubben. Her vil den nye samarbeidsgruppen for 
Øvre Romerike bistå i rekrutteringsarbeidet.  
 
Dommerutvalget oppfordrer igjen om at det etableres et samarbeid mellom utvalget 
og klubbens styre, trenere og oppmenn. Utvalget anser dette som ytterst nødvendig 
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for at den gode trenden skal kunne fortsette og spesielt for å løse/forbedre utvalgets 
og klubbens nevnte utfordringer. 
 
For kommende sesong 2016/17 forventer Dommerutvalget å kunne melde inn over 
15 nyutdannede kvotedommere over 16 år. Flere av disse er også interessert i å gå 
videre med Dommer 2 kurs i kommende sesong. Klubben stiller seg positiv til å bistå 
med motiverende tiltak for å øke deltagelse på Dommer 2 kurs. 
 
Hallgruppa 
Hallgruppen består av 6 personer. En leder for gruppen, en innkjøper og fem vakter 
inkl. leder. 
Oppgavene består i å sette opp og fordele dugnader igjennom sesongen. Vaktene 
har ansvaret for å kontrollere oppgjør og levere inntektene til banken. 
Hallgruppen bistår også klubben med å lage instrukser/rutiner i forbindelse med drift 
av Jessheimhallen. 
Innkjøper sjekker ukentlig hva som ligger på lager og etterfyller dette. Leder av 
hallgruppen setter opp dugnadslister og vedlikeholder dugnadslisten igjennom 
sesongen. 
I sesongen 2015/16 vil det være avviklet over 320 kamper, 15 helger i høstsesongen 
og 11 helger i vårsesongen.   
 
Daglig leder 
Økonomien er meget god og regnskapssystem fra Visma øker kontrollen. Med dette 
programmet har vi totaloversikt over økonomien til enhver tid.  
Årsresultatet ble 738,000 NOK. 
 
Medlemsmassen har gått litt ned. I rapporteringen til NIF 31/12 ble det rapportert 590 
medlemmer. Med det nye medlemsregistret som kom på plass i 2015 har vi en bedre 
kontroll på det eksakte antall. 
 
Det er en fortsatt kritisk situasjon i klubben når det gjelder de forskjellige grupper. Det 
som må på plass er en dommeransvarlig. I takt med at klubben vokser og utvider 
antall påmeldte lag i seriespill er det behov for flere dommere. Det er en utfordrende 
jobb, men også morsom. Det er bare å melde seg! 
Materialjobben er ikke like utfordrende som dommerkontakten, men mer i ”rykk og 
napp” - til tider hektisk. 
 
Dette er grupper som må besettes med nye medlemmer. For at håndballgruppa skal 
fungere optimalt er vi helt avhengig av foreldre som stiller opp og bidrar i de 
forskjellige utvalg og arrangementer. 
 
Ull/Kisa håndball er en foreldredrevet klubb. For at klubben skal være velfungerende 
må flere være sitt ansvar bevist. Ull/Kisa er en dugnadsklubb. Alle har vi en jobb å 
gjøre for å rekruttere flere ressurspersoner. Klubben kan ikke gjennom den 
aktiviteten som nå kreves, basere seg kun på noen få ildsjeler, men en bedre 
gjennomgang av dugnadsbidragsfordeling skal utvikles. Arrangementsgruppa 
gjennom ledelse av Runar Kristiansen har løst oppdragene på en eksemplarisk måte 
ut fra de forutsetninger som er gitt, samt muntlige tilbakemeldinger vi har mottatt 
gjennom aktivitetene. Det skaper også et meget viktig og godt samhold i klubben for 
de som stiller opp og bidrar. 
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2015 sett under et har bestått av mange oppturer samt noen mindre gode 
opplevelser. Ull/Kisa håndball har gjennom året opparbeidet seg et godt rykte i 
håndball Norge. Det er spillere, ledere og foreldre som representere klubben på 
utmerket måte. Dere er alle med å bidrar. 
 
Ull/Kisa arrangerte en egen Minicup i 2015. Dette er første gang på mange år at vi 
arrangerer cup. Dette er noe vi kan utvikle samt utvide i fremtiden. Et godt 
cupkonsept vil gjøre oss sterkere økonomisk, som igjen gir oss muligheter til å styrke 
kompetansen internt.  
 
Hallgruppa er den eneste gruppa som fungerer optimalt. Ved arrangementer i 
Flerbrukshallen har vi måtte betale flere for oppmøte for å kunne gjennomføre 
arrangementet.  
 
Jeg vil rette en stor takk til alle dere som bidrar. Det gjøres en utrolig innsats fra 
spesielt enkelte og de gjør en strålende innsatts og flott jobb.  
  
Det er mange svært positive tilbakemeldinger til klubben. Ikke bare fra egne 
medlemmer, men også fra håndballregionen, besøkende lag på Bring-serien eller 
landslagsdiskusjon for J00 spillere. Vi blir positivt lagt merke til og er en klubb i positiv 
utvikling. 
Jeg er meget stolt og ydmyk overfor det resultat som klubben leverte i 2015.  
 
Med ønske om et godt håndball år i 2016 og fremtiden. 
La oss sammen løfte klubben opp og frem! 
 
Daglig leder 
Lars Erik Aas 
 
Økonomi 
2015 har vært et godt økonomisk år for Ull/Kisa håndball. Den totale omsetningen er 
på 3 149 000,00 NOK, en økning fra året før. Regnskapet viser et årsresultat på 
738 000 NOK.  
 
Økt besøk ved egne arrangementer og kamper, samt økt kiosksalg har bidratt til den 
gode økonomien i klubben. Med flere lag blir det større og flere kamparrangement, 
og en vesentlig del av overskuddet kommer fra miniturneringer som Loppetassen og 
minirundene. Det er også inngått flere god sponsoravtaler i 2015. Avtaler som bør 
utvikles videre fremover. Det bør også arbeides aktivt med å inngå flere gode 
sponsoravtaler i årene som kommer.  En stor momsrefusjon, og en ekstra overføring 
fra kommunen, har også bidratt til overskuddet. 
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Budsjett 
Inntektssiden er foreslått til 3 392 000 NOK. Dette forutsetter fortsatt minirunde 
arrangement i Flerbrukshallen. Daglig leder jobber sammen med sponsoransvarlig 
inn imot sponsorer for å øke interessen for klubben. Det vil også investeres mer i 
trenerutvikling og -utdanning. Det skal satses sportslig i klubben gjennom budsjettet 
for Bring, eventuelt Lerøy samt utvikling for seniorlagene. Vi ønsker å fokusere videre 
på egenrekrutering.  
 

  

Budsjett 2016
Inntekter 2016 Andre Utgifter 2016

2 016         2 016         

3020 Sponsor inntekter 600 000     7712 Cup Norge 180 000     

3101 Billett inntekter hallen 600 000     7713 Cup Utlandet

3102 Salg Kiosk 700 000     Reise/opphold Kamper 40 000       

3200 Salg Supporter utstyr 2 000         6730 Kamputgifter Dommere 250 000     

3201 Medlemsavgift 170 000     6860 Kurs/utdanning 120 000     

3202 Aktivitetsavgift 700 000     7401 Omberammelse/Overgangsgebyr 27 500       

3203 Dugnadsavgift 6535 Medisinutstyr 6 000         

3204 Håndballskole 50 000       6300 Leie Hall 100 000     

3968 Grasrotandel 60 000       6550 Driftsmaterialer/Rekvisita 20 000       

3630 Enjoy Bonusguide 6800 Kontorrekvisita 5 000         

6810 Data kostnader 10 000       

6900 Telefon 15 000       

Sum Salgsinntekt 2 882 000  6940 Porto 3 000         

6950 Diverse 2 000         

7100 Godtgjørelse sr avd/ jr avd 500 000     

3640 Tillskudd NHF 110 000     7301 Godtgjørelse. Egne dommere 35 000       

3630 Dugnader 50 000       

3990 Div Gaver /ABC midler/moms ref 350 000     7303 Medlemstiltak sosialt 40 000       

7400 NHF/AHK medl kontingent 4 000         

Andre inntekter 510 000     7402 Påmelding Loppetassen 35 000       

7403 Påmelding NM 7 000         

7404 Påmelding Regionserie 220 000     

Sum Inntekter 3 392 000  7405 Påmelding  2 div/3 div 20 000       

7406 Påmelding Spar/bring/¯stlandsserie 100 000     

7500 Forsikringspremier 2 000         

6510 Utstyr sprinten 15 000       

Utgifter 2015

7770 Bank Kortgebyr 7 000         

6575 Kjøp Drakter 220 000     7790 Annen Kostnad m/fradrag 2 000         

6565 Innkjøp Materiell 60 000       7830 Tap på Fordringer 2 000         

4310 Innkjøp Kioskvarer 260 000     

Varekjøp 540 000     

Andre Utgifter 1 767 500  

5000 Lønn 700 000   Utgifter 2015 1 611 500  

5092 Feriepenger 84 000       Sum Utgifter 3 379 000  

5400 Arbeidsgiveravgift 110 000     

5950 OTP 35 000       

Bonus 120 000     •Resultat 13 000       

5920 Yrkesskadeforsikring 22 500       

Lønnskostnader 1 071 500  

2016 

2016 
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ÅRSMØTET 

 Styret Ull/Kisa håndball 
Leder   Lars Martin Ophus 
Nestleder  Runar Kristiansen 
Styrem. & økonomi May-Kristin Vesteng 
Styremedlem  Atle Brovold 
Styremedlem  Emil Borge 
Styrem/politiatt.  Morten Grefsrud 
Styremedlem   Roar Granlund 
Spiller rep.   June Dramstad 
 

Valgkomité(2016) 
Sture Flor Reiss (leder) 
Roger Knutsen 
Hans Petter Grindalen 
Jan Kamhaug 
Monica Lystad 
 

Revisor/Regnskap 
Revisor:     Gry Johannessen  

        og Gro Gjeisklid 

Regnskap: Frostad/Skyrud 
                  Regnskapsbyrå
   
  

 Andre tillitsverv/Grupper 
Materialforvalter: Lars Erik Aas 

Dommerkontakt: Lars Erik Aas 

Hallansvarlig:     Torger Grandetrø 

Sportslig leder:   Lars Erik Aas  
Web:                   Emil Borge 

Sponsoransv:     Lars Erik Aas og              
                         Kate Justin 
Arrangement:     Runar Kristiansen 

Administrasjon 
Daglig leder 

 Lars Erik Aas 
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Valgkomité 
Styret har de siste årene hatt mindre god erfaring med at valgkomitéen ikke 
fungerer/ikke har eksistert. Dog skal det sies at det for 2016 er valgt valgkomité som 
har fungert frem mot dette årsmøte.  
 
Alle styremedlemmene stiller sine styreplasser til rådighet grunnet ny lovnorm for 
idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. 
 
Valgkomitéen fremlegger innstilling til nytt styre i Ull/Kisa håndball på årsmøtet 17. 
februar. 
 
 
 

_______________ 
Lars Martin Ophus 

Leder 
 
 

__________________  ________________ ____________ 
Runar Kristiansen    May-Kristin Vesteng         Atle Brovold                        
     Nestleder   
 
__________________  ________________ _________________ 
Emil Borge    Morten Grefsrud  Roar Stene Granlund 
 
  




