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Styrets arbeid
Styret har i perioden gjennomført 8 styremøter.
Daglig leder Simen Holm har hatt ansvar for den daglige driften frem til Januar 2020.
Marita Rognøy gikk inn som Daglig Leder fra Januar.
Dette medførte at klubben på nytt mistet mye opparbeidet erfaring i Simen slik vi
gjorde i Mads et drøyt år før.
Flere av styrets ambisjoner for 2019, på lik linje som i 2018, som forberedelse til ny
arena har ikke latt seg gjøre.
Derimot har ny daglig leder og styre fått videreutviklet klubbens organisering og
systemer. Vi har gått fra «outsourcet» regnskapsføring til å ha det i eget hus. Gerd
Gimming Nilsen bistod i hele 2019 samt et stykke ut i 2020 med å få bokføringen inn
i «eget hus».
Fokus har fortsatt vært satt på de samme grunnleggende oppgavene knyttet til
klubbdrift og arrangement – og selvfølgelig å jobbe med å opprettholde positiv
egenkapital som vi hadde pr. 31/12-18.
Det ble i 2018 bestemt at vi skulle styrke administrasjonen. Dette ble gjort ved at
Marita Rognøy gikk inn som Markedsleder i april 2019.
Dette ble ansett som nødvendig for å skape forsvarlige arbeidsforhold for daglig
leder, forbedre/profesjonalisere klubbdriften, styrke markedsarbeidet som anses å ha
et ikke-utløst potensiale samt forberede klubben på den nye arenaen som kommer
på Os. Denne styrkingen er ment å skape grunnlaget for en større sportslig satsing
enn hva dagens ressurser/situasjon gir handlingsrom for.

Styret har bestått av:
-

Jan-Rune Nilsen, Styrets Leder

-

Åsmund Ingebrigtsen, Styrets Nestleder

-

Anne Mette Amundsen, Styremedlem

-

Karin Iversen, Styremedlem

-

Lars-Petter Lie, Styremedlem

-

Trond Aadahl, Varamedlem

-

Geir Hojem, Varamedlem

Representasjon
Idrettslaget har vært representert ved
-

Norsk Topphåndballs årsmøte og medlemssamlinger, v/Marita Rognøy,
Åsmund Ingebrigtsen og Jan-Rune Nilsen

-

Norges håndballforbund og Eliteserienemdas medlemsmøte, Marita Rognøy

-

Halden Idrettsråds årsmøte og medlemsmøter, v/Åsmund Ingebrigtsen

-

Arbeidsgruppa for idrettshall, v/Erlend F. Lund

-

Infomøter om ny idrettshall for alle klubbene i byen, holdt av Halden Idrettsråd,
v/Åsmund Ingebrigtsen, Marita Rognøy og Jan-Rune Nilsen

-

Avklaringsmøte med Håndballforbundet og Halden Kommune v/ Erlend Lund
og Jan-Rune Nilsen

Økonomi og økonomistyring
Inntektsnivået har vært i første halvdel så lenge ut til å havne på budsjett. Men,
beklageligvis mistet vi (tross at signalene ved årsskiftet ikke skulle tilsi noen endring)
flere store sponsorer i Mai/Juni. Noen falt helt bort, og noen inntil halverte sine
sponsoravtaler.
Dette var så drastisk, at vi umiddelbart måtte kutte i spillerbudsjett for sesongen
19/20 samt iverksette hastetiltak med å innhente ny frisk kapital. Dette, sammen med
uforutsette kostnader som kom i forbindelse med bytte av daglig leder på slutten av
året medførte at vi fikk et underskudd på 393.362,Vi mistet ca. 800.000,- i sponsorinntekter. Budsjettet lå opp til å gå med et lite
overskudd, altså vi hadde budsjettert rimelig likt på inntekter og utgifter som
regnskapet i 2018 viste. Vi klarte å kutte ca. 130.000,- i kostander samt hente inn ca.
150.000,- i økte inntekter. Dette var dessverre ikke nok, og vi endte opp med et
underskudd.
Vi klarte å opprettholde alle forpliktelser for det ved hjelp av trofaste sponsorer. Med
enda mer økonomisk styring i starten på 2020, og med store planer på andre
arrangementer som vi hadde jobbet med store deler av høsten 2019 var dette
underskuddet planlagt å hentes inn i første halvdel av 2020.06.08
Så kom Corona. Etter dette ble det veldig vanskelig. Men, styret har i siste liten før
årsmøtet klart å komme i mål med et nytt budsjett som skal gi oss en del innhenting
av underskuddet fra i fjor.
Dette er forutsatt at regjeringen opprettholder lovnader om kompensasjon av tapte
inntekter på arrangementer som ble stoppet.

Styret ser lyst på 2020 tross av omstendighetene som landet er i nå.
Marked
Styret og Administrasjonen ser at det har vært utfordrende å skaffe nok sponsorer til
den idrettslige satsingen vi ønsker nå i disse tider. Vi ser også at interessen hos
sponsorene øker når vi gjør en god sportslig innsats. Arbeidet med å tilby
sponsorene et nettverk og faglige oppdateringer, akkurat på lik linje som i
beretningen i fjor, har vi i denne sesongen ikke kunnet jobbe så mye med grunnet
situasjonen med ny daglig leder igjen og Corona som beskrevet ovenfor.

Dugnad
Det er gjort en strålende jobb og skaffet klubben bra inntekter gjennom Anderacet
2019, Grenserittet 2019, Landstreffet på festningen, Allsang på festningen, samt
Spekematsalg før jul. Vi var og med på Sarpsborgfestivalen for første gang i år, og
der var de så fornøyd med oss at vi ble bestilt tilbake til samme festival i 2020 samt
enda en festival i Drøbak. På Tistasenteret ble på for 3.år på rad satt ny salgsrekord.
Salmingcamp, som ble avholdt i juni som året før. Det var ikke like stor suksess som i
2018, vi ser at konkurransen til andre håndball-camp’er skaper en hardere
konkurranse mellom klubbene.

Arrangement
Styret har hatt fokus på å strukturere og utvikle arrangement. Dette er et pågående arbeid
som vil fortsette. Styret opplever at idrettslaget gjennomførte gode arrangementer med svært
god stemning i hallen. Arrangementenes gode gjennomføring er kun mulig ved hjelp av en
uvurderlig og rutinert frivillig stab.
Idrettslaget teller faktisk oppmøtte publikummere. Vi har hatt tilskuere på hjemmekampene i
snitt 310 i inneværende sesong. Dette er noe dårligere enn forrige sesong, og noe som
klubben må jobbe med å forbedre. Med en ressurs til i Administrasjonen nå fremover høsten
i 20/21 sesongen, skal vi forsøke å korrigere de elementene som vi tror har medført at
tilskuertallet har sunket de siste årene.

Publikum gir fortsatt gode tilbakemeldinger på varmen de blir møtt med av ”HTH
familien”. Billettgjengen, vakter og kioskgruppa er et viktig ansikt utad for idrettslaget i
så måte.
Grimsrud Cup i august var igjen en suksess og høstet gode tilbakemeldinger fra
både tilskuere, Grimsrud, gjestende lag og egne spillere. Dette til tross for at det i fjor
kun gikk over to dager.
Årets sponsorturnering, altså Mars 2019 var nok en gang en suksess igjen og er en
strålende anledning for klubben og sponsorene til å knytte kontakter på kryss og
tvers på en uformell arena. Denne gangen hadde vi både bankett og draktauksjon i
restauranten på Thon.
Et annet hyggelig arrangement i sesongen 19/20, var sponsorturen til EM i Malmø i
Januar 2020. Alle plassene vi fikk tildelt ble tatt opp av våre flotte

samarbeidspartnere. Den turen viser hvordan Elitehåndballen i en by som halden
kan bidra til ytterligere idrettsglede på flere plan. Samtlige deltakere på denne turen
meldte i ettertid at de hadde hatt en helt fantastisk tur. Så det er noe vi skal ta med
oss inn i andre mesterskap. Nemlig se på muligheten til å arrangere flere slike
fellesturer.

Web, sosiale medier, grafisk profilering og fotografering
Det har vært aktivitet på klubbens nettsted med i snitt 4 artikler per uke i
kampperiodene. Vi har flere som skriver artikler for oss, og det er avgjørende for at
siden er så oppdatert som den er. De samme som har gjort dette i mange år nå,
nemlig: Erlend Lund, Øyvind Liland, Odd Petter Nilsen og også Simen Holm og
Marita Rognøy har alle bidratt mye på vår hjemmeside.
Idrettslagets sosiale medier har i løpet av året utviklet seg til å bli mer levende. I
skrivende stund har vi drøye 4300 følgere på Facebook, Det er ca. 600 flere på 1 år.
Samt snaue 2300 følgere på Instagram, som er nesten 900 fler på ett år. Det er disse
to mediene vi er mest aktive på.
Ansvarlige for Facebook aktiviteten har vært Erlend Lund, Marita Rognøy, Øyvind
Liland. I tillegg har spillerne bidratt. Innholdet på vår Facebook side er variert, med
både artikler, bilder og videoer. På Instagram er det hovedsakelig spillerne som har
sørget for mange innlegg.
Hans Petter Wille har igjen fulgt laget tett med kameralinsen og tatt mange gode
bilder som klubben har stor glede av.

Sport
Halden Topphåndball er et «rent idrettslag» Det vil si en klubb med nulltoleranse for
doping.
Oppmenn har vært Anders Liland, Tor-Erik Bergum og Johnny Westby. De har
omsorgsfullt vært til stede på kamper og treninger og bidratt med alt det praktiske
spillerne har hatt behov for.
Medisinsk støtteapparat har vært: Jørgen Korseth, Stine Fjerdumsmoen, Ole Jakob
Hartvig Nielsen, Martine Gjerdsbakk og Mathilde Nordbakke. Vi takker for god og
nødvendig innsats.
Trenerne og laget har siden forrige årsmøte gjennomført to barneskoleturneringer.
De har også vært på omtrent 28 klassebesøk på barneskolene i Halden Østfold
forøvrig.
Klubben har også for 3. gang arrangert Salming camp der landslagsspillere i
samarbeid med våre spillere og trenere har fungert som trenere for unge talenter.
Dette var vellykket, men vi klarte ikke - som tidligere å selge alle plassene.
Planlegging av Salming Camp 2020 ble stoppet som følge av Corona.

Laget
Medisinsk støtteapparat har vært: Jørgen Korseth og Mathilde Nordbakke. Vi takker
for god og nødvendig innsats.
Hovedtrener har vært Jan Thomas Lauritzen. Simen Holm var hjelpetrener store
deler av 2019 og Sigvald Andreassen har og bidratt betydelig i gruppa.

Eliteserien
Halden Topphåndball sitt a-lag endte sesongen 2019/20-sesongen på en 9. plass i
seriespillet. Plassering ble som listeplassering pr. 12. Mars da Regjeringen beordret
stans i all idrett. Selv mente spillergruppa at vi fint hadde klart å komme på 8.plass
og dermed sikret sluttspill. Men. Det ble ikke slik.
Vi satser nå på ny sesong med friske føtter og hender.
De som har spilt for laget i sesongen 2019-20 er
-

Bertram Obling
Dragan Kondic
Daniel Nybøle
William Nilsen-Nygaard
Kasper Lien
Bartosz Biniewski
Toke Schrøder
Kristoffer Henriksen
Rasmus Mølgaard Diernæs
Trym Bilov-Olsen
Martin V Andersen
Håvard Jenssen
Alexander Mitrovic
Hans-Fredrik Cordt-Hansen
Monuir Chehri
August Storbugt
Marius Rossfjord

NM
I 19/20 sesongen, som i 18/19 sesongen, gjorde vi det og meget bra i NM. Vi kom
helt til Semifinalen, hvor vi dessverre tapte.
Men. Vi vet det er mulig… å komme til Spektrum… Vi har vært der, og vi skal dit
igjen. Så neste sesong er det bare å brette opp armene på nytt i Cup’n og satse på at
det på nytt kan kjøres Flytog fra Halden til Hovedstaden.

Challenge-cup
Som en følge av Sølv i Cup-finalen i Spektrum i julen 2018, var vi i denne sesongen
kvalifisert til E-cup.
Altså HTH skulle ut i Europa å spille. 1. runde startet hjemme mot litauiske RK Kauno
Ąžuolas. Vi fikk begge kampene hjemme i Halden. De gikk vi seirende ut av, og ved
neste trekning ble det klart at vi skulle møte HC Neva fra St. Petersburg. Første
runde gikk hjemme i Remmenhallen. Her tapte vi knepent med 1 mål. 24-23. Det var
da lagt opp til en spennede returkamp borte i St.Petersburg. Her klarte HTH å vinne
23-21 borte i siste sekund, og vi var dermed videre til Kvartfinalen i Challenge-cup.
Det øyeblikket da HTH sikret seg kvartfinaleplass kan muligens kun overgås av den
gangen vi vant over Arendal borte i semifinalen i Cup’n. Planleggingena av neste
hjemmekamp mot Islandske Valur startet for fullt.
Vi var klare til å ta imot bortimot 1.400 tilskuere i Sarpsborghallen. Men så kom som
alle vet Corona og satt en stopper for dette.
Men. Minnene fra da gutta slo fra seg på i hjembyen til St. Peter kommer til å sitte
godt i folks minner i mange år fremover.

2. divisjon
Sarpsborg IL og Halden Topphåndball var inne i sin tredje sesong med samarbeid på
herresiden. Halden TH har A-lag i Eliteserien, mens B-laget er Sarpsborgs lag i 2.
divisjon.
2019/20 sesongen ble fullført ihht avtalen, men allerede tidlig høsten 2019 begynte
samtalene om et helt nytt konsept. Bakgrunnen til det, er at vi har sett at det å
samarbeide med kun en klubb på rekruttering kan bli veldig sårbart. Det en mye
bedre modell for samtlige parter med enda mer bredde i østfold på rekruttsiden.
Det nye partnerklubbsamarbeidet omfatter to klubber fra Halden, to fra Fredrikstad,
én fra Sarpsborg og én fra Indre Østfold. Klubbene er Gamle Fredrikstad HK,
Rolvsøy, Sarpsborg IL, HK Eidsberg og TTIF - i tillegg til hovedklubben Halden
Topphåndball
Målsettingen med samarbeidet er å bygge opp guttehåndballen i Østfold.
Hovedtanken er å gjøre avstanden mindre fra Halden Topphåndball som eliteklubb
og prestasjonsklubb og ned til aldersbestemte lag gjennom at klubbene samarbeider
- både i helhet og også spesifikt på de enkelte årganger der det er mulig." heter det i
samarbeidsavtalen
Sammen vil man sitte på en kompetanse og et konsept som veldig mange spillere vil
dra nytte av i framtida. Både når det kommer til klubbutvikling, lagutvikling og ren
sportslig kompetanse inn mot spillere, trenere og foreldretrenere".

Samarbeidet gjelder fra G18 Lerøy og opp til senior. Halden Topphåndball skal
selvsagt fortsatt være eliteklubben i Rema 1000-ligaen, og seniorlaget i 2. divisjon vil
fra nå hete Halden Topphåndball 2 (tidligere SIL).

Styreleder
Sesongen og året som har vært, er et år vi aldri nok vil se noe lignende til noen gang
igjen i Halden Topphåndball, eller Håndball-Norge for øvrig.
Jeg tenker da spesielt på avslutningen av sesongen og valget styret måtte ta med å
permittere alle ansatte.
Riktignok var det utfordrende før sommeren i fjor da vi mistet mange hundre tusen i
sponsorinntekter bare over 3 uker. Men vi i styret og administrasjonen føler jo at vi
klarte å skyve laget gjennom nok en sesong selv om oddsene faktisk var mot oss en
stund der.
I tillegg til dette, har vi jo også denne arenasituasjonen i byen. Halden Topphåndball
har nå i en årrekke, etter møter med Halden Kommune, forsikret Håndballforbundet
at NÅ blir det hall. Eller hvertfall nå..( sa vi igjen noen år senere). Vi var i fjor høst
kommet i en situasjon hvor vi satt med følelsen gutten satt med som ropte «ulv ulv».
Til slutt så tror ikke noen på deg lenger.
Men, til tross for alle årene hvor vi har ropt «ulv», så kom Håndballforbundet, på nytt,
på en tur til Halden hvor HTH sammen med Kommunen fikk legge frem saken slik
den faktisk er nå. Og faktum er jo, at man har jo aldri vært nærmere en hall enn det vi
er nå.
Så nå avrunder jeg denne årsberetningen for 19/20 sesongen med å skrive at
seriestart 2022 skal vi allerede nå begynne å planlegge i en stor ny arena!
Velkommen alle til ny sesong 20/21
På vegne av styret i Idrettslaget Halden Topphåndball
Jan-Rune Nilsen, Styrets leder

__________________________

