Til medlemmene

Det innkalles til ordinært årsmøte i Lillestrøm Topphåndball mandag 28.mars 2022, kl 18.00 i Frogner
idrettspark, møterom X.

Saker til behandling:
1. Konstituering
a. Godkjenne fremmøtte representanter
b. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
c. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Behandle årsberetning for 2021
3. Behandle regnskap for 2021
a. Regnskap
b. Balanse
c. Revisors beretning
d. Kontrollkommiteens beretning
4. Fastsette medlemsavgift for sesongen 2022-23
5. Vedta budsjett for 2022
6. Valg:
a. Leder
b. Nestleder
c. Styremedlemmer
d. Varamedlemmer
e. Kontrollkomité

Med vennlig hilsen
For styret
Nils Petter Skaugset (sign.)
Styreleder
Lillestrøm 21. mars 2022

Årsberetning Lillestrøm Topphåndball 2021
1. Innledning
Årsberetningen for regnskapsåret løper fra 1.januar til 31.desember 2021. Denne avviker
dermed fra håndballens kampsesong, som løper fra 1.juli til 30.juni år etter. Å skape en
prestasjonskultur i guttehåndball på Romerike er et fellesprosjekt som prestasjonsklubb og
partnerklubbene sammen har bestemt seg for å gjøre. Det å drive med toppidrett og spesielt
med trange økonomiske rammer er alltid utfordrende. Partnerklubbene har de siste årene
sammen med LTH lagt en strategi for hvordan vi skal satse og bygge LTH som felles
prestasjonsklubb på guttesiden og samtidig beholde så mange gutter så lenge som mulig. Som
et ledd i dette jobber vi sammen med partnerklubbene for at vi skal få til en guttesatsing
gjennom Lerøyserien hver sesong i tillegg til å ha et sportslig godt tilbud til de som ikke vil
satse like mye.

2. Virksomhet
Lillestrøm Topphåndball (LTH) er prestasjonsklubben i et partnerklubbsamarbeid mellom
Frogner IL, Lillestrøm Håndballklubb og Rælingen HK.
LTH er hjemmeværende i Lillestrøm kommune og tilhører Viken Idrettskrets.

3. Medlemmer
LTH tok i 2019 i bruk elektronisk medlemsregister (KlubbAdmin) og alle klubbens spillere er
nå medlemmer av prestasjonsklubben LTH. I tillegg er fleste også medlem i en av
partnerklubbene. Medlemstallet pr. 31.12.2021 var totalt 134.
Det ble avholdt årsmøte 20. april og et ekstraordinære årsmøte 2.juni 2021, følgende styre ble
valgt:
Leder
Nestleder og økonomi
Sportslig leder
Markedsansvarlig
Sekretær
Kasserer
Arrangementansvarlig
Vara
Vara
Vara

Nils Petter Skaugset
Iren Grøndahl
Rune Hermansen
Dan Lystad
Vibeke Halle Bekkebråten
Annie Smestad
Line Folkestad Skaugset
Fritjof Laupsa (Representant fra Frogner IL)
Kathrine Raadim (Representant fra Rælingen HK)
Nina Stenvaag Leira (Representant fra Lillestrøm HK)

Det er i 2021 avholdt 8 styremøter samt flere arbeidsmøter i økonomiutvalget,
arrangementgruppa, markedsgruppa og sportslig utvalg.

4. Sportslig
Lillestrøm Topphåndball har i sesongen 2021/2022 deltatt i 2.divisjon, 3.divisjon og NM
senior for herrer. Målet for sesongen var å ha flest mulig spillere fra nærområde. Det skulle
satses og LTH hentet inn spillere med erfaring fra eliteserien og 1 divisjon, for med dette å
skape et slagkraftig lag. Målet var topp 3 plassering i 2 divisjon, samtidig som spillere fra
egen stall fikk god matching og utvikling. Det var i sesongen et forholdsvis ungt lag vi
mønstret. Seniorlaget har blitt trent av Bente Lunke Norum med Kristian Kvanvik Eriksen
som hjelpetrener. Klubben har hatt forskjellige hjemmebaner i partnerklubbenes haller.
Sesongen har blitt berørt av pandemien i samfunnet, og spesielt 2 divisjon har fått merke
dette, med mindre trening og kampaktivitet enn ønskelig. Dette gjør sitt til at sesongen utvides
ut over våren til avslutning 29 mai, 2022.
Flere av de spillerne som var hentet inn som forsterkninger har deltatt mindre en ønskelig på
bakgrunn av skader, sykdom og andre uforutsette hendelser. Dette har bidratt til at de unge Alagspillerne fra egen stall har måtte ta ansvar, sammen med Jr spillere og det har styrket
samholdet og gitt sportslig gode resultater.
LTH sitt andre seniorlag spiller i 3 divisjon sesongen 2021/2022. Målet denne sesongen var å
beholde plassen og la de spillerne som ikke spilte mye på 2. divisjonslaget få spilletid
sammen med de eldste juniorguttene. 3 divisjon er også en arena hvor Lerøylaget kan matches
inn mot Lerøyhelgene. Laget administreres av hovedtrener for junior, Glenn Mørk og
hjelpetrener senior, Kristian Kvanvik Eriksen.
Ved inngangen til 2021 gjennomførte LTH spillerkartlegging blant 2004-årgangen av gutter i
partnerklubbene. Hensikten var å få et godt grunnlag for planleggingen av sesongen
2021/2022 spillermessig, samt avgjørende for spillerutviklingstilbudet LTH skulle tilby.
Kartleggingen sammen med juniorspillere som fra før spilte i LTH (2003-gutter) dannet
grunnlaget for påmelding av 2 juniorlag i den nye U20 serien, ett lag på nivå 1 og ett på nivå 2
i regionserien. Dette sikrer å ivareta både topp og bredde på en god måte og i tråd med
partnerklubbene sine ønsker.
Hovedtrener junior har vært Glenn Mørk, med Per Marius Haugen og Erik Pettersen som
styrketrener. Juniorlaget har hatt treningsarena i Frogner idrettspark – Trippel flerbrukshall.
Kamparena for begge lagene har denne sesongen vært Frogner idrettspark – Trippel
flerbrukshall og Skedsmohallen.
LTH ble kvalifisert for deltagelse i Lerøyserien for sesongen 2021/2022, dette er viktig med
tanke på å få kjenne på nivået de beste lagene innehar. Foreløpig har Lerøylaget etter vunnet 1
og tapt 5 kamper.
LTH har i sesongen 20/21og 21/22 også hatt et G16 lag bestående av spillere fra
partnerklubbene. Laget var uavhengig av LTH administrativt og økonomisk. Partnerklubbene
brukte navnet for å kunne beholde og gi et godt tilbud til guttene i partnerklubbene. Dette var
med tanke på satsning på den nasjonale Bringserien hos partnerklubbene.
Som et ledd i å bygge opp en god trening- og prestasjonskultur i LTH har vi satset på
utdanning av trenere og samtidig alltid ha godt kvalifiserte og engasjerte trenere til alle våre
lag. Junior trener Glenn Mørk har tatt trener 2 og 3 utdannelse. Styret har sett på dette som en
av viktig faktor til både å rekruttere spillere og beholde spillere i LTH/partnerklubbene så
lenge som mulig. Vi har stor tro på at dette er avgjørende og nødvendig for å bygge opp et
lokalt engasjement og for å kunne gi våre spillere best mulig sjanse til å lykkes.

Sportslig utvalg er det som viktig for videre sportslig utvikling i klubben å knytte til seg en
keepertrener på et mer permanent en tilfellet har vært i år, dette kan muligens gjøres i
samarbeide med partnerklubbene.
Både Juniorlaget og Seniorlaget fikk vært på treningsleir. Juniorlaget var i Rakkestad på
samling (Rakkestadhallen), mens Seniorlaget var i Sarpsborghallen.
Både junior- og seniorspillere er blitt kartlagt i forhold til videre satsning og deltagelse i LTH
for sesongen 2022/2023.

5. Arrangement
Arrangementsgruppa har hatt ansvaret for dugnadsoppsett til kamper og inntektsbringende
dugnader. Det var våren 2021 ingen kamper, men på høsten ble det gjennomført kamper med
mange koronarestriksjoner knyttet til arrangementsgjennomføringen. Det har vært
gjennomført noen få inntektsbringende dugnader, da smittesituasjonen i samfunnet ikke gav
stort rom for denne typen aktiviteter. Sammen med Sportslig har de også gjennomført LTHhåndballskole i august med 75 deltakere med LTH-spillere som instruktører. I september
gjennomførte vi kvalifiseringsrunde for LERØYserien i Marikollhallen.

6. Marked
Året 2021 har vært preget av lite aktiviteter og liten positiv respons fra bedrifter og
privatpersoner som tidligere har vært positive til å sponse. Noen av våre tidligere sponsorer
har i løpet av pandemien gått konkurs og andre har måtte redusere sitt sponsorbudsjett. Det å
selge LTH og seniorlaget har vært ekstra tungt, da usikkerhet omkring gjennomføring av
sesongen pga pandemi. Kristian Kvanvik Eriksen ble i året tilsatt for å hjelpe til med
markedsføring, og med arbeidet i å lage en markedsstrategi. Etter hvert som høsten 2021
skred frem uten for mange interessenter ble arbeidsoppgavene til Kvanvik omdisponert til
oppfølging av partnerklubbene. Av sponsorer er Blaker Sparebank ein viktig
samarbeidspartner for LTH.
Markedsgruppen hadde stor tro på at et «kick off arrangement» i Lillestrøm kultursenter ved
sesongstart skulle gi oss tilstrekkelig drakraft til LTH som sponsorobjekt. Dette ble ikke slik
marked hadde tenkt, selv med gode forelesere i Jarle Aambø og Olaf Tufte.

For å vise våre samarbeidspartnere at vi tar et større samfunnsansvar enn bare å arrangere
håndballkamper, har vi gjennom sesongen hatt samarbeid med Norsk Narkotika politiforening
gjennom deres "Bry Deg" prosjekt.
LTH shopen som vi før sesongen trodde skulle gi oss inntekter, har vist seg vanskelig å drive.
Denne skulle selge supporter utstyr og andre inntektsbringende artikler. På grunn av covid og
restriksjoner på publikum i hallen ble denne aldri startet skikkelig opp. Vi har god tro på ideen
og vi sitter med lagerbeholdning på supporterutstyr som vi skal selge gjennom dette
konseptet.
Det ble i år som i fjor solgt adventskalendere til inntekt for LTH. Noen av spillerne sørget for
trekning hver dag gjennom adventstida. Salget ble en suksess og vi har fått mange gode

tilbakemeldinger på denne måten å markedsføre oss på. Dette er et konsept som etter styrets
mening også bør videreføres i 2022.

Nye websider fra 2020 har ikke gitt oss den informasjonskanalen og synligheten som vi hadde
håpet på. Grunnet få kamper og mangel på personressurser har det blitt lite aktivitet på siden.
Høsten 2021 ble det inngått avtale med Romerike Ravens om lån av streamingutstyr for
streaming av våre 2.div. kamper via www.handballtv.com, mot at vi stilte med personell til
streaming av deres kamper.
Det å få på plass en markedsgruppe som kan tenke nytt og som klarer å involvere spillere og
foreldre er en nødvendighet for å gjøre LTH synlig i sponsormarkedet.

7. Økonomi, fortsatt drift og fremtidig utvikling
Klubben hadde i 2021 samlede driftsinntekter på kr. 1 412 627 som er 29 % lavere enn i 2020
hvor driftsinntektene var på kr. 1 985 198. Klubben har noe økte driftskostnader med 19 % og
hadde i 2021 totale driftskostnader på kr. 1 610 278. Ser man på året totalt sett, ender det med
ett underskudd på kr. 197 850.
Hovedårsaken til dette er:
• Koronakompensasjon fra Lotteritilsynet for at planlagte arrangementer som ble avlyst,
men som ikke har dekket det hele tapet.
• Totalt uteblivende sponsorinntekter
• Lagene har til dels fått trene, ute eller i mindre grupper så en del av kostnadene har
påløpt, men inntektene på bl.a. billetter og kiosk har uteblitt.

Covid-19 og påvirkning på økonomien i LTH
Covid-19 har også denne sesongen hatt betydning både for aktiviteter og arrangementer.
Det har vært perioder med aktivitet og perioder med stans gjennom sesongen. Begrensninger i
arrangementer har medført at man har tapt inntekter.
LTH har også denne sesongen søkt kompensasjon for tapte inntekter ved bortfall av
arrangementer, som det offentlige har lagt ut. Vi har fått det vi har søkt om og dette er med å
virke inn på årsresultatet til klubben. Totalt har vi fått kompensert kr. 178 412,-.
Kompensasjonen har vært på 70% og 50 % av søknadsbeløpet. Dette har ikke vært
tilstrekkelig til å holde en positiv balanse. Det skyldes delvis mangel på sponsorer og
dugnadsinntekter denne sesongen. Man har ikke lyktes med å skaffe nye sponsorer 2. året av
pandemien. Dette samt at man ikke har hatt forventede inntekter fra dugnader og
arrangementer ses som en hovedårsak til reduksjonen i egenkapital med kr 197 227,-.
Ved årets slutt hadde klubben en positiv egenkapital på kr. 340 227,-. Dette skyldes primært
positivt driftsresultat i 2020. Lag og foreninger med mye frivillig innsats kom ganske godt ut
av den statlige ordningen i 2020. Det gjør at frivillig baserte idrettslag som LTH fortsatt har
fått noen litt uventede positive effekter av ordningene.

Målsettingen for 2021 var å kunne styrke egenkapital ved årets slutt og skape en god økonomi
og styring av denne gjennom året. Mangel av sponsorer og lite dugnader har vært den
viktigste årsak til at man ikke har lykkes med dette.

8. Arbeidsmiljø
Klubben hadde i 2021 en ansatt i en delstilling utover de avtaler som er inngått med spillere
og trenere. Styret oppfatter miljøet i spillergruppa som godt og det har ikke vært skader utover
det som er normalt.

9. Likestilling
Lillestrøm Topphåndball har som mål å være en klubb der det råder full likestilling mellom
menn og kvinner med hensyn til tillitsverv. Faste medlemmer av styret har det siste året
bestått av fire kvinner og tre menn.

10.Miljø
LTH forårsaker ingen vesentlig forurensning av det ytre miljø.
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Nils Petter Skaugset (sign)
Leder

Iren Grøndahl (sign)
Nestleder og økonomi

Dan Lystad (sign)
Markedsansvarlig

Vibeke Halle Bekkebråten (sign) Line F. Skaugset
Sekretær
Arrangementansvarlig

Annie Smestad (sign)
Kasserer

Frithjof Laupsa (sign)
Varamedlem

Nina Stenvaag Leira (sign)
Varamedlem

Rune Hermansen (sign)
Sportslig leder

Kathrine Raadim (sign)
Varamedlem

Resultatregnskap
Lillestrøm Topphåndball
2021 sammenlignet med 2020

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2021

2020

Diff %

Hittil i år

Hittil forrige år

Diff %

1 330 733

1 869 755

-29%

1 330 733

1 869 755

-29%

81 894

115 443

-29%

81 894

115 443

-29%
-29%

1 412 627

1 985 198

-29%

1 412 627

1 985 198

Varekostnad

369 010

270 335

37%

369 010

270 335

37%

Lønnskostnad

572 970

239 007

140%

572 970

239 007

140%
-21%

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

668 297

848 004

-21%

668 297

848 004

1 610 278

1 357 345

19%

1 610 278

1 357 345

19%

-197 651

627 853

-131%

-197 651

627 853

-131%

-136

14

-1 099%

-136

14

-1 099%

63

7 592

-99%

63

7 592

-99%

-199

-7 578

97%

-199

-7 578

97%

Resultat før skatt

-197 850

620 274

-132%

-197 850

620 274

-132%

Ordinært resultat

-197 850

620 274

-132%

-197 850

620 274

-132%

620 274

-100%

620 274

-100%

Årsresultat
Udisponert overskudd/underskudd

PowerOffice Go

-197 850

0

Lillestrøm Topphåndball
tirsdag 15. mars 2022 - 18:19:15 - Annie Smestad

-197 850

0
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Balanse
Lillestrøm Topphåndball
per fredag 31. desember 2021

31.12.2021

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

7 764

Sum Fordringer

7 764

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

594 987

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

594 987

Sum Omløpsmidler

602 751

Sum Eiendeler

602 751

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

538 077

Udisponert overskudd/underskudd 2021

-197 850

Sum Opptjent egenkapital

340 227

Sum Egenkapital

340 227

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld

45 000

Sum Annen langsiktig gjeld

45 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

38 148

Skyldige offentlige avgifter

38 859

Annen kortsiktig gjeld

140 517

Sum Kortsiktig gjeld

217 524

Sum Gjeld

262 524

Sum Egenkapital og gjeld

602 751

PowerOffice Go

Lillestrøm Topphåndball
tirsdag 15. mars 2022 - 18:21:14 - Annie Smestad
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Lillestrøm Topphåndball
MEDLEMSAVGIFT SESONGEN 2022-23:
KLASSE
Tillitsvalgte (styremedlemmer, trener, lagledere, medlemmer av utvalg etc)
For aktive medlemmer med ordinært medlemskap i partnerklubb
For aktive medlemmer som ikke er ordinært medlem av en partnerklubb
Det er ikke familiemoderasjon for medlemsavgift

MEDLEMSAVGIFT
kr 50,00
kr 50,00
kr 1000,00

Budsjett 2022 - Lillestrøm Topphåndball

Sammenlignet med budsjett 2021 og virkelig 2021
Inntekt
Sponsorinntekter
Salg barteravtale
Bilettinntekter/sesongkort/streaming
Kiosksalg
Inntekter håndballskole
LTH Shop
Loddsalg
Treningsavgift/egenandeler
Andre dugnads/salgsinntekter
Driftstilskudd fra partnerklubber
MVA kompensasjon
Tilskudd Covid-19
Grasrotandelen Norsk Tipping
Bingo inntekter
Mottatte gaver/Lokalbidraget

Budsjett 2022
250 000
50 000
135 000
30 000
80 000
10 000
90 000
180 000
330 000
150 000
90 000
60 000
60 000
10 000
1 525 000

Virkelig 2021
165 861
38 675
127 384
5 599
63 946
3 468
56 592
175 557
217 789
170 000
127 449
178 412
71 894
10 000
1 412 627

Budsjett 2021
272 000
200 000
225 000
132 500
130 000
25 000
130 000
163 500
370 000
150 000
90 000
60 000
30 000
1 978 000

Kostnad
Dommer/tidtaker kostnader
Dugnadskostnader
Kostnader håndballskole
Påmeldingsavgifter/lisens
Innkjøp kiosk varer
Reisekostnader seriespill
Leie lokaler (hall)
Drakter og utstyr
Kostnader barteravtale
Kostnader treningssamlinger
Lønn/kmgodtgjørelse/personal
Regnskapshonorar
Andre kostnader

Budsjett 2022
80 000
100 000
10 000
103 000
14 000
120 000
25 000
180 000
50 000
35 000
710 000
30 000
45 000
1 502 000

Virkelig 2021
80 247
109 790
6 654
66 013
4 220
103 407
18 714
178 962
38 673
21 629
908 143
30 182
43 843
1 610 476

Budsjett 2021
41 500
10 000
118 000
50 000
150 000
128 000
200 000
40 000
883 496
80 000
72 300
1 773 296

23 000

-197 850

204 704

Resultat

