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Styrets Årsberetning

Styrets arbeid
Styret har i perioden gjennomført 10 styremøter.
Administrasjonen har bestått av daglig leder Marita Rognøy og Caroline Koren.
Trener Jan Thomas Lauritzen har også bidratt med noen administrative
arbeidsoppgaver.
Daglig leder kunngjorde rett over nyttår at hun ønsket å fratre sin stilling, og det
er igangsatt prosess med å få på plass en ny daglig leder. Styret ønsker å takke
for den formidable jobben Marita har nedlagt i klubben den tiden hun har fungert i
stillingen.
Perioden fra siste årsmøte har vært spesiell på mange ulike måter. Corona
situasjonen har også i 2021 og delvis 2022 skapt store utfordringer for hele idrettsNorge, og vår klubb har ikke vært noe unntak. Mye tid har vært brukt på søknader til
kompensasjonsordninger - tid som skulle vært brukt på sponsorer, arrangementer,
dugnader og sportslig arbeid.
Deler av inntektsfrafallet fra arrangementer og dugnader er også i 2021 og 2022 blitt
kompensert gjennom kompensasjonsordningen. For å bøte på manglende inntekter
har styret igangsatt en kampanje for å skaffe flere, og gjerne mindre, sponsorer.
Ny arena på Os rykker stadig nærmere realisering, arbeidet med hallen er godt
igang. Med både en utvidelse av Tistedalshallen og ny hall på Os, kan klubben se
lyst på framtiden på hallfronten i årene som kommer.

Styret har bestått av:
- Øivind Westad, Styrets Leder
- Lars-Petter Lie, Styrets Nestleder
- Karin Iversen, Styremedlem
- Eirik Milde, Styremedlem
- Nina Staal, Styremedlem
- Tor-Egil Skogheim, Styremedlem
- Espen Syse Houge, Styremedlem
- Trond Vangberg, Varamedlem
- Geir Hojem, Varamedlem
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Marked
Sponsorarbeide
Administrasjonen har det siste året hatt hovedfokus på å beholde eksisterende
sponsorer, selv om noen nye har også blitt signert. For å styrke sponsorarbeidet har
administrasjonen blitt økt med en person, noe som på sikt forventes vil gi uttelling på
sponsorinntektene.
I våre tidligere markedsplaner var det lagt opp til ny hall og nye muligheter i OS
arena. Dessverre måtte vi igjen la denne nye profileringsmuligheten ligge, og hatt
større fokus å beholde de vi har. Selv om vi ligger noe under budsjett, er vi relativt
fornøyd med det vi har fått til på sponsorsiden det siste året.
Som så mange andre håpet og trodde vi at 2021 skulle bli et år uten Covid-19, men
som kjent slo det ikke til. Business to business var i utgangspunktet et
satsingsområde for oss, noe vi så oss nødt til å utsette på grunn av dette. Det er
imidlertid produsert nye innovative sponsorpakker og en ny digital sponsorbrosjyre,
som med noen justeringer vil være mulig å benytte videre neste sesong.
Produktsalg
Salg av toalettruller og tørkepapir er blitt videreført som tidligere år, og vil være noe vi
kommer til å fortsette med. Spekematsalget derimot gikk ikke like bra som tidligere. Vi
mistet vår strategiske salgsplass på Tistasenter for to år siden, og har måttet bytte
plass til salg utendørs. Salg mot bedrifter ble heller ikke noe stor suksess. En
forklaring kan være at vi var noe sent ute med innsalget. Det har også vært perioder
med lavere bemanning i administrasjonen grunnet sykdom.

Dugnad
Dugnadaktiviteter er tradisjonelt en viktig inntektskilde for klubben. Som en
konsekvens av tiltakene knyttet til Covid-19, ble det gjennomført færre dugnader i
2020, sammenlignet med «normale år». De fleste arrangement ble avlyst, andre ble
gjennomført med svært begrenset kapasitet og publikumsantall.
Gjennom kompensasjonsordningen har vi søkt om støtte på 50% av forventet inntekt,
på de fleste arrangementer som ble avlyst eller sterkt redusert. Det har kompensert
for en del av inntektsfrafallet.

Arrangement
Halden Topphåndball har hatt svært begrensede billettinntekter, både på grunn av
hall-situasjonen generelt og Covid-19 spesielt. Det har gjort at klubben har måttet
tenke kreativt og etablere større inntektsgivende arrangementer. De er tre største er:
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Sponsorcupen
Salming Camp
Kick-off NYHET!

Sponsorcupen ble avlyst pga Covid 19, mens de to andre foregår på sommeren og
disse klarte vi å avvikle.
Salmingcamp ble en suksess med Håvard Tvedten som det store trekkplasteret. 140
barn og unge deltok i tre dager, og gjennomføringen gikk knirkefritt.
Tilbakemeldingene var svært gode fra både barn og foreldre.
HTH-Kick off ble arrangert i Black Box i Halden, og vi fikk gratis leie av Halden
kommune. 100 sponsorer, spillere, styret, dugnadsgjeng og samarbeidspartnere ble
samlet til mat og drikke. Det var underholdning, taler i forbindelse med klubbens 10års jubileum og presentasjon av sesongens spillere.
Vi omsatte for 32 000 kroner, og det kunne ha vært mer om ikke alarmanlegget til
kommunen ble utløst kl 00.00, og ikke slått av før 45 min senere. Alt i alt et vellykket
arrangement vi håper kan bli en tradisjon.
Det var planlagt fire HTH quizshow, som dessverre måtte avlyses grunnet Covid-19.

PR og markedsføring
Skrift - Klubben har et tett og godt forhold til vår lokalavis Halden Arbeiderblad, som
har en bred og regelmessig dekning av alle våre aktiviteter. Vi har hatt litt fokus på å
skrive egne pressemeldinger til avisene, slik at vi kan styre noe av innholdet. Dette
arbeidet vil fortsette.
Vi går ned i antall avisoppslag sammenlignet med 2020. Noe av forklaringen er en
svært liten aktiv vårsesong 2020. Sykdom i administrasjonen har i høst også medført
at administrative oppgaver har blitt prioritert foran andre oppgaver.
Web - Vi har hatt mer fokus på nettsidene våre i år, noe som har medført en liten
økning på antall innlegg. Vi har hatt 16 egne saker, men ser at andre klubber er
betydelig mer aktive enn oss. Siden klubben får betalt etter antall innlegg, vil dette bli
et viktig prioriteringsområde framover.
SoMe – Det har vært jobbet med å få faste saker ut på SoMe, og spillerne er bedt om
å ta del i noe av dette. På grunn av administrative prioriteringer og færre kamper, har
ikke antall posts blitt like mange som tidligere år. Vi føler likevel at de saker vi legger
ut er av interesse, selv om kvantiteten må opp. Det er ikke brukt penger på
annonsering, og antall følgere er relativt stabilt. Totalt har klubben rundt 7000 følgere,
mange av disse følger oss på begge medier.
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Hans Petter Wille fortsetter å ta mange gode bilder som klubben har stor glede av.
Dette er vi svært takknemlig for.
Det jobbes også kontinuerlig og bra med å produsere god HTV. Vi har nå flere som
sjekker teknikk og som filmer. Klubben har også et svært godt samarbeid med Halden
Arbeiderblad, som gjennom A-media produserer våre sendinger.
Vi er også glad for at Hand2Hand låner oss studio og utstyr, og sørger for at vi kan ta
gode bilder (portrett) til bruk i markedsføringen vår.

Sport
Eliteserien
Målsettingen for sesongen er å bli blant de 8 beste som gir sluttspillplass. Per dags
dato ligger laget på en 10.plass som gir kvalifisering med fire kamper igjen av
grunnspillet.
Avstanden opp til sluttspill er kun 2poeng.
Fasiten etter 22 spilte kamper er: 7 seire, 2 uavgjort og 12 tap.
NM
I NM røk vi dessverre ut mot Arendal i kvartsfinalen på bortebane. Arendal har for
øvrig spilte helt til finalen hvor de møter Elverum.
På veien til kvartfinalen:
1. runde sto vi over
2. runde fikk vi WO etter at Kolbotn trakk seg.
3. 3. runde møtte vi Bergsøy på bortebane og vant klart.
4. runde/ åttendelsfinale vant laget over Bækkelaget i Remmenhallen.
Årets spillerstall har vært følgende:
- Daniel Eltvik Bystrøm
- Adam Kardell
- Mads Høj Jensen
- Kristian Bjerke Pedersen
- Truls Erik Andersson Grøtta
- Casper Ebbesen
- Jonas Neve
- Jørgen Jansrud
- Håvard Solheim Jenssen
- Jonas Stenersen
- Marius Rossfjord
- Lars Oskar Søtorp Kaaterud
- Morten Linder
- Mounir Chehri
- Jonas Neve Byrresen
- Hannes Nyström
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- Joshua Grace
- Jonas Jensen
- Niclas Buch Christiansen, kom i januar.
I tillegg har følgende spillere fra juniorlaget deltatt på kamp med elitelaget:
- Karl Herman Sæthre Land
- Julius Veim Hjelmungen
- Eskil Holmstrøm Sterri
- Linus Mork-Johansen
Trenerteamet har bestått av Jan Thomas Lauritzen og Sigvald Veim Andreassen.
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, Lasse Grøn, Ann Hege Marken og
Stine Fjerdumsmoen. Vi takker for god og nødvendig innsats.
Skoleprosjektet som er en viktig del for vår rekruttering både med tanke på vårt
omdømme og for å skape interesse for klubben og ikke minst det å få barn med i
håndballen. Her samarbeider vi både med TTIF og Halden HF slik at vi får gitt ut
informasjon om klubbenes håndballtilbud.
Utover dette kommer vi til å gjennomføre Akademitreninger utover våren, samt at vi
har planlagt Salming camp i juni.

2. divisjon og juniorsamarbeidet i Nedre Glomma.
Halden Topphåndball har inngått et partnerklubbsamarbeid med Gamle Fredrikstad
HK, TTIF, Sarpsborg IL Rolvsøy og HK Eidsberg. Samarbeidet gjelder fra junior, 2.
divisjon og opp til elitenivå.
Trening og kampsted for disse lagene er i Sarpsborghallen og Eidsberghallen.
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, som det
heter 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.
Sportslig sett har laget i 2.divisjon gjort det fint og hovedmålet her å beholde plassen
slik at det fortsetter å være en god utviklingsarena for unge spillere i
samarbeidsprosjektet.
I den nasjonale serien «Lerøy» som er for G18 ligger laget på en fin fjerdeplass og
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det er veldig godkjent. På det regionale planen har klubben stilt med 2 juniorlag som
begge har kvalifisert seg for det beste sluttspillet både på nivå 1 og nivå 2.

På vegne av styret i Idrettslaget Halden Topphåndball
Øivind Westad, Styrets leder
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