
Styrets beretning for 2014 
 

1111 SSSSTYRETS ARBEIDTYRETS ARBEIDTYRETS ARBEIDTYRETS ARBEID    

1.11.11.11.1 GGGGENERELTENERELTENERELTENERELT    
Styret har hatt 12 styremøter i 2014. Nytt styre ble valgt på årsmøte i 2014 og konstituerte seg 27. 

mars 2014. Det gamle styret var med på styremøtene 27. mars og 22. april for overlapping og har 

vært tilgjengelig efter det. 

I løpet av 2014 har to av de valgte styrerepresentantene, dommeransvarlig og kafeteriaansvarlig, blitt 

erstattet av nye representanter.  Valgt kasserer mistet sin ektefelle sommeren 2014 og fikk 

umiddelbart innvilget permisjon. Styrets leder har hatt jobben som kasserer i tillegg til lederjobben. 

Det er lite trolig at valgt kasserer kommer tilbake i nær fremtid. 

Styret har ikke hatt noen styrerrepresentant med ansvar for arrangementer, det var ikke valgt nok 

representanter til alle roller. Jelle Tervoort har fungert i rollen i høst. 

Styret har overført domenet vestlihandball.no til Vestli IL som juridisk eier og etablert nye 

mailbokser/mailadresser for å sikre kontinuitet i styrets arbeid ved bytte av styrerepresentanter. 

Styret har også etablert en egen lagringsplass for styrets dokumenter på vestlihandball.no.  

Regnskapsfører og HS-styrets leder har lesetilgang. 

Styret mangler webansvarlig.  

1.21.21.21.2 SSSSAMARBEIDET MED HOVEDAMARBEIDET MED HOVEDAMARBEIDET MED HOVEDAMARBEIDET MED HOVEDSTYRET I STYRET I STYRET I STYRET I VVVVESTLI ESTLI ESTLI ESTLI ILILILIL    (HS)(HS)(HS)(HS)    
Styrets leder er medlem i HS og representerer håndballen.  Håndballen har vært representert på alle 

møter i HS unntatt ett. Styrets leder har tett kontakt med HS’ leder for koordinering av rutiner og 

økonomi. 

HS’s system for medlemsregistrering har vært mangelfullt. Dette har også påvirket håndballens 

medlemsoversikt. HS arbeider med å få på plass et nytt system. 

Håndballen har deltatt på Vestlidagen i 2014, men innsatsen bør kunne forbedres til 2015. 

2222 DDDDRIFT AV RIFT AV RIFT AV RIFT AV SSSSTOVNERHALLENTOVNERHALLENTOVNERHALLENTOVNERHALLEN    

Stovnerhallen driftes av håndballgruppen efter kontrakt med Bymiljøetaten. Bygget eies av 

Undervisningsbygg. Essensen i kontrakten er at håndballen passer på hallen (altså vakter) og 

rapporterer avvik til Bymiljøetaten som skal utbedre avvik. Bymiljøetaten står også for daglig vask av 

hallen. Kontrakten er på kr 120 000 pr år og løper ut pr 31.12.2014. Vi har til hensikt å videreføre 

kontrakten, men har p.t. ikke signert da vi har innvendinger på flere punkter. Det er styrets 

oppfatning at arbeidet med drift av hallen er omfattende og at godtgjørelsen ikke er god nok med de 

vilkår Bymiljøetaten tilbyr. Det er styrets mening at samarbeidet med Bymiljøetaten er hyggelig, men 

at Bymiljøetaten ikke leverer slik de bør, innrapporterte avvik blir sjeldent utbedret. 



Bymiljøetaten har oppgradert parkeringsplassene foran hallen, men følger ikke opp den nye 

skiltingen. De er gjort oppmerksomme på dette, med email og bilder som dokumenterer feil 

parkering. Styret er kjent med at Bymiljøetaten én gang har lagt ut informasjonsskriv på kjøretøy som 

er feilparkert. 

Styret har inngått kontrakt med Bydel Stovner om bruk av bydelens parkeringsplasser på kveldstid og 

i helger. Denne avtalen fungerer godt, og styret har til hensikt å forlenge avtalen for neste sesong. 

2.12.12.12.1 VVVVAKTERAKTERAKTERAKTER    
Uke- og helgevakter fordeles etter hvor mange spillere lagene har opp mot antall vakttimer for at det 

skal bli så rettferdig som mulig. Ukevakten skal i hovedsak passe på hallen, mens helgevakter skal 

passe på hallen, selge billetter og betjene kafeteriaen. Styret opplever at vakter blir glemt, 

manglende overlevering av nøkler, og vakter som ikke følger instruksen. Styret stiller gjerne til opp på 

foreldremøter for å informere. 

2.22.22.22.2 SSSSEKRETARIATSVAKTEREKRETARIATSVAKTEREKRETARIATSVAKTEREKRETARIATSVAKTER    
Tidligere praksis i klubben har vært at senioravdelingen har hatt ansvar for sekretariatsvaktene.  Da 

damelaget har gått over til Ellingsrud, og herrelaget i starten av sesongen hadde få spillere, ble det 

vanskelig å videreføre dette. Vi ble derfor nødt til å innføre en ordning med å betale disse vaktene 

denne sesongen. Målet er at dette avvikles som fast rutine. 

2.32.32.32.3 ÅÅÅÅPEN HALLPEN HALLPEN HALLPEN HALL    
Åpen hall er et lavterskeltilbud til ungdommer i alderen 13-18 år. Håndballgruppen og 

volleyballgruppen arrangerer. Arrangementet skjer i samarbeid med bydelen og offentlige etater 

bidrar med betydelig økonomisk støtte. 

Det har vært arrangert totalt 16 åpen hall-kvelder i 2014, 7 på våren og 9 på høsten. Det har vært et 

bra arrangement der mange ungdommer har kommet og deltatt i ulike idrettsgrener. 

Totalt har det vært 996 ungdommer innom på de 16 kvelder, det vil si et gjennomsnitt av ca. 62 

ungdommer per fredagskveld. Dette takket være mange voksne som stiller som vakter, totalt hadde 

vi 126 vakter i 2014. Håndballgruppen har delt åpen hall med volleyballgruppen. 

3333 ØØØØKONOMIKONOMIKONOMIKONOMI    

Håndballens økonomi har vært anstrengt, spesielt i sommerhalvåret.  Det var ikke penger til å betale 

regninger. Det ble vurdert opptak av lån fra HS. Det er ytt lån fra et av styremedlemmene slik at 

likviditeten ble øket. 

Innkreving av utestående av dugnaden i 2013 og 2014 er en krevende jobb, fremdeles har ikke alle 

betalt. Likeledes har ikke alle betalt treningsavgift for 2014/2015. Slikt tærer på økonomien og er en 

vesentlig årsak til likviditetsproblemene. Styret vil iverksette treningsnekt i forhold til manglende 

treningsavgift, og vil vurdere andre tiltak inkludert inkasso for øvrige forhold.  Det er synd at 

medlemmer ikke gjør opp for seg og setter både klubbens og spillernes fremtid på spill. 

Håndballen har hatt mangelfulle rutiner for økonomiforvaltning. Styret har derfor tatt seg mål av å 

etablere rutiner  som både er transparente og er enkle å forholde seg til. Lover og regler skal følges, 

så enkelte rutiner kan kanskje virke mer omfattende enn nødvendig. 



Lagskasser er nå etablert for alle lag. En felles konto benyttes, og kasserer i samarbeid med 

regnskapsfører fører regnskap. Lagets egen kasserer fører internregnskap. 

Åpen hall er en viktig inntektskilde for håndballen. Offentlige bidragsytere gir vesentlig støtte til 

arrangementet, men krever også mye rapportering. Manglende rapportering til BUFDIR for 2013 har 

medført mye ekstraarbeid i 2014 og utover i 2015. Rapporteringen skal være revidert av 

statsautorisert eller registrert revisor, hvilket ikke ble gjort vinteren 2014. Fordeling av bidrag til Oslo 

Volley har også vært gjenstand for forviklinger og ytterligere krav fra BUFDIR. Arbeidet er 

omfattende.   

Regnskapet for kafeteriaen har i 2014 vært nærmest en katastrofe. Det har ikke vært ført regnskap 

slik det skulle vært gjort, og en oppryddingsaksjon ble iverksatt i november. Det har ikke vært mulig å 

rekonstruere den reelle situasjonen, slik at inntekter på salg i kafeteria og av billetter ikke er riktige. 

Alle kontanter funnet ble satt inn på konto før nyttår.  

Nye rutiner for oppgjør og salg av billetter og  varer i kafeteriaen er utarbeidet og iverksatt på nyåret 

2015. Styret fortok testing med bruk av iZettle som betalingsløsning og kassasystem i desember og 

valgte å satse på dette fra 2015. Noen innkjøringsproblemer må forventes. Systemet gir oversikt over 

alle solgte produkter og gir også mulighet for uttak av kontanter. Det er styrets håp at dette vil øke 

omsetningen. 

Minibankkort som har gått på omgang blant flere representanter i årevis er slettet. Likeledes har 

kodekalkulatorer for tilgang til nettbank blitt slette, og nye utstedt i navnet til de som skal ha de. 

Rutiner for to godkjennere av utbetalinger i nettbanken er etablert i samarbeid med HS. Etablering av 

felles lagring for styret sammen med at alle bilag scannes gjør at regnskapet sikrer sporbarhet og 

transparens. 

Som en anekdote kan det nevnes at styrets arbeid for å etablere gode rutiner ble belønnet med 

bøteleggelse av Region Øst for å innkreve fødselsnumre fra dommere i høst. I 2015 er dette innført 

av Håndballforbundet for alle klubber. Styret betalte aldri boten. 

Noe uklare rutiner for hva som skal være på plass før årsoppgjør blir ferdigstilt har medført at 

regnskapet p.t. ikke er helt ferdig. HS’s rutiner for regnskap utvikles/revideres i disse dager slik at det 

blir felles rutiner for hele laget. Dette vil bidra til at årsregnskap for 2015 vil gjennomføres på bedre 

måte. Håndballens korrekte årsregnskap blir presentert på Vestli ILs årsmøte. 

4444 SSSSPORTSLIGPORTSLIGPORTSLIGPORTSLIG    

4.14.14.14.1 JJJJUNIORUNIORUNIORUNIOR    
Sesongen har bestått av følgende lag: 

Håndballskolen  

J-9 (2004/2005) 

J-11 (2003) 

J12 (2002) 

J-13 (2001) 

G-11 (2003) 

G-12 (2002) 

 

Vestli IL sin håndballskole har i år blitt avholdt fast på torsdager. 



Takk til spillere fra J-13 har bidratt som hjelpetrenere. 

 

Sølvrunden av Loppetassen ble arrangert av Vestli i Stovnerhallen.  

 

Gjensidige Stiftelsen sin håndballskole har blitt arrangert i høstferien og vinterferien. Over 40 barn 

deltok i høstferien, antallet ble derfor økt til 60 barn i vinterferien. Mange positive tilbakemeldinger 

fra deltakere er mottatt. Gjensidigestiftelsen sponser baller, t-skjorter og drikkeflasker til barna. 

 

J-9 (2005/2004). Laget har gjennomført to treninger pr. uke. En av disse har vært fellestrening 

sammen med J-11 og J-12. En hovedtrener og flere hjelpetrenere. Er en stor gruppe med spillere. 

Høster positive erfaringer med fellestreninger. Laget har deltatt i regionsserien, minirunde og cuper.  

 

J-11 (2003). Jentene har hatt to treninger pr. uke hvor en har vært fellestrening. Laget har en  fast 

hovedtrener og  hjelpetrener. 

Deltatt i regionsserie nivå 2 og cuper.  

 

J-12 (2002). Spilt i regionsserien i nivå 2. Laget har dessverre hatt mange trenere i løpet av sesongen, 

noe som har skapt ustabilitet.  

Er i dag få spillere avhengig av hjelp fra J-11 for å kunne spille kamper. Styret har fokus på laget. 

 

J-13 (2001). En stor gruppe med jenter. Laget har spilt i regionsserien på J-13 nivå 1 og 2, og J-14 i 

nivå 2. Har 1 fast hovedtrener og 2 hjelpetrenere. Laget trener 3 ganger i uken. Laget har deltatt på 

flere cuper og vunnet b.l.a julecupen og flyballturnering.  

Semifinale i A-sluttspill Fredrikstad cup 2014. 

 

G-11 (2003). Var meldt opp til seriespill i nivå 2.  

Laget ble dessverre tidlig i sesongen avviklet, få spillere.  

Noen av spillerne gikk over til G-12 laget. 

 

G-12 (2002). Laget har spilt i G-12 nivå 1 og G-13 nivå 2.  

Har 1 hovedtrener og 2 hjelpetrenere fra G-98. 

Måtte trekke G-13 laget i februar 2015 grunnet få spillere.  

Vant B-sluttspillet i Fredrikstad cup i 2014. 

4.24.24.24.2 SSSSENIORENIORENIORENIOR    
Den sportslige aktiviteten på seniorlagene har vært svært god i perioden. Treningstiden har i stor 

grad blitt brukt godt, med strukturert trening og godt oppmøte. 

Det er gjennomført en rekke fellestreninger, der primært G98 har trent sammen med D2 og 

herrelagene. Denne treningsformen har alle respondert positivt på, og har bidratt til økt 

treningsutbytte for alle involverte lag. 

Herrelaget startet perioden med beskjedent treningsoppmøte. Dette har bedret seg radikalt utover 

sesongen, og oppmøtet kan nå betegnes som bra. Dette er svært viktig for det totale treningsmiljøet 

i herrer seniorgruppa. De rutinerte herrespillerne har fungert som forbilder og mentorer for de 

yngre, og herrelaget har blitt utfordret sportslig av de yngre, bl.a. på kapasitet og hurtighet.  

Rekruttering til alle herrelagene har vært god, hvilket viser at årets helhetlige satsing og 

utviklingsfilosofi har vært riktig og god. Mange viser interesse for klubben, og ønsker å trene og spille 



for Vestli. Dette gjelder både herrespillere og G98. Totalt har omfanget herrespillere økt betraktelig, 

mens økningen på G98 er noe mindre tydelig grunnet at noen få har valgt å skifte klubb eller gi seg. 

Seniorgruppa har vært representert med flere spillere på SPU både fra -98 og -99 generasjonen. 

4.34.34.34.3 RRRRESULTATERESULTATERESULTATERESULTATER    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Gutter 98Gutter 98Gutter 98Gutter 98    

G98 stiller lag i regionserien på nivå 1 og nivå 2. På nivå 1 startet sesongen litt trått, med flere sure 

tap. Det har vært en bedring utover i sesongen, med enkeltkamper som viser det store potensialet 

som ligger i gruppa. I skrivende stund ligger vi på 8. plass, og skal spille B-sluttspill. 

På nivå 2 er det spilt langt færre kamper, da 4 lag har trukket seg fra serien. Sesongen startet også 

her noe trått, men laget har vist stor utvikling i prestasjoner utover i sesongen, selv om dette ikke 

vises så tydelig på tabellen. Laget ligger på 6. plass, der de 4 beste går til sluttspill. Det spilles ikke B-

sluttspill på nivå 2. 

G98 greide i september å vinne sin kvalifiseringsgruppe til BRING, med overbevisende seire mot 

Runar Kolbotn og Harstad. De etterfølgende rundene har ikke vist like gode resultater, men 

kvaliteten i enkeltkamper har vært sterke og vist potensialet i gruppa. 

Støtteapparat har bestått av: Tom Erik O. Hansen (hovedtrener) og Tommy Skjelstad (ass. trener).  

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Damer 2. divisjonDamer 2. divisjonDamer 2. divisjonDamer 2. divisjon    

Sesongen 2013/2014 endte på en solid 3.plass. Etter sesongslutt visste det seg at flere av jentene 

ville legge opp, så vi baserte videre satsing gjennom et samarbeid med Nit/Hak, et samarbeid som 

ville ha gagnet begge parter og avtalen manglet bare en underskrift da det nyvalgte styret i Nit/Hak 

trakk se, bare 4 timer før NHF sin frist gikk ut.  

Med kun 3 av 17 spillere som var igjen fra forrige sesong, så var det meget vanskelig å få tak i spillere 

til denne sesongen og vi måtte gjøre en avtale med Ellingsrud som gjorde at vi kunne bruke spillere 

fra dem, mot at de overtar 2.divisjonsplassen til Vestli fra sesongen 2015/2016 

Sesongen startet vekslende, med jevn fordeling av seiere og tap. Utover sesongen har resultatene 

vært noe fallende. Pr. dato ligger vi på en 9. plass (av 11) med 4 kamper igjen av sesongen. 

Damelaget har også et treningssamarbeid med G-98, et samarbeid som begge lag har dratt tydelige 

fordeler av. 

Støtteapparat har bestått av: Tommy Skjelstad(trener), Almir Alajic(hjelpetrener) og Tor Føreland 

(oppmann). I tillegg har Ellingsrud bidratt med en trenerrolle. 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Herrer 3. divisjonHerrer 3. divisjonHerrer 3. divisjonHerrer 3. divisjon    

Her fikk vi overta 3.divisjonsplassen til Ellingsrud da de ikke hadde spillere igjen som holdt 

3.divisjonsnivå, laget heter i år Ellingsrud/Vestli før det heter Vestli fra sesongen 2015/2016. 

Sesongen startet brukbart, og har fortsatt svært godt, med en rekke seiere på rad. Laget ligger pr. i 

dag på 2. plass, med muligheter for opprykk. Fjellhammer er serieleder. Laget består av en blanding 

av svært rutinerte Vestlispillere, noen nye fra andre klubber, samt viktige bidrag fra G98. 

Støtteapparatet har bestått av: Tom Erik Hansen(Hovedtrener), Tommy Skjelstad(ass.trener) og Tove 

Veie(oppkvinne). 



4.3.44.3.44.3.44.3.4 Herrer 4. divisjonHerrer 4. divisjonHerrer 4. divisjonHerrer 4. divisjon    

4.divisjonslaget har bestått av G-98 spillere, en del gamle Vestli gutter som ga seg som 18-19 åringer, 

men som så at gutte/herre miljøet i Vestli begynner å nærme seg «gamle dager», samt en del gamle 

gutter som holder seg i form med litt håndball. 

Laget startet sesongen svakt, men det er vist en svak bedring utover. Pr. dato ligger laget på 7. plass 

(av 8) med 2 seiere, 1 uavgjort og 15 tap, med 3 kamper igjen å spille. 

Støtteapparatet har bestått av: Tommy Skjelstad(Hovedtrener) og Thomas 

Bjørke(ass.trener/spiller/altmuligmann). 

4.44.44.44.4 DDDDOMMEREOMMEREOMMEREOMMERE    
Pr. 1.5 2014 hadde Vestli tre kvotedommere, fem barnekampledere og en observatør. I tillegg en 

innleid dommer fra en annen klubb for å klare kvoten for sesongen 2014/15. Nåværende 

dommerkontakt har sittet siden august 2014, uten nevneverdig erfaring fra dette vervet. I februar 

gjennomførte Vestli IL barnekamplederkurs på alle klubbens 01-spillere, samt de 98-spillerne som 

ønsket. Totalt 28 stykker, hvorav 20 ønsker å dømme. I mars/april 2015 skal åtte barnekampledere ta 

steget opp å ta trinn 1. Vi har også to trinn 1-dommere som holder på med trinn 2 kurs nå. 

Det er styrets ønske at å utvide dommermiljøet i klubben. Vi har flinke dommere, og har mange 

ivrige som er på vei. Vi har avholdt en dommersamling, og vil arrangere flere. Der er imidlertid stor 

konkurranse om engasjerte dommere, og vi ser derfor nødvendigheten av å betale honorar til de 

som dømmer for Vestli videre fremover. Det å mangle en dommer er kostbart, så ved å ha et godt og 

stort dommermiljø vil vi på sikt tjene på dette. Ingen dommer - ingen kamp. 

 


