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Fjellhammer IL avholder årsmøte tirsdag 21.mars 2023 kl.19:00
i kafeteriaen i Lørenskoghallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet 
innen 7. mars 2023.  

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å skrive under 

protokollen
4. Årsmelding 2022
5. Regnskap 2022
6. Innkomne forslag. De må være sendt styret senest to uker før 

årsmøtet
7. Budsjett 2023
8. Organisasjonsplan
9. Valg

Årsmøtepapirene vil være tilgjengelig på fjellhammer.no samt på
FILs kontor i Lørenskoghallen en uke før årsmøtet.

/ Styret

ÅRSMØTEINNKALLING



Åpning av årsmøtet 2023
v/ styreleder Einar Hugo S. Karlsen

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å skrive under 

protokollen
4. Årsmelding 2022
5. Regnskap 2022
6. Innkomne forslag. Må være sendt styret senest to uker før 

årsmøtet
1. Likviditetslån

7. Kontingent 2024
8. Budsjett 2023
9. Organisasjonsplan
10. Valg

Velkommen til årsmøtet 2023



1. Oppsummering av 2022

Kjære medlemmer, frivillige og alle som står Fjellhammer IL nær.

Året 2022 startet som 2021 sluttet. Med restriksjoner og usikkerhet. Dette har også være med på å 
prege oss også som klubb igjennom året. Vi hadde et håp om at både publikum og spillere skulle 
strømme tilbake til arrangementer og cuper, men det viser seg at både vi som klubb og idrettsnorge
har en liten vei å gå etter 2 år med Covid.

Men det har vært mye positivt å spore også i 2022 i Fjellhammer il.
Først: Vi har klart å holde maskineriet i gang på alle plan uten permitteringer har vi klart som en av 
veldig få klubber å øke medlemsmassen vår med 10% i en periode der det bare i Region øst har 
det forsvunnet mer en 250 lag siden pandemien startet.

Her må vi rette en stor takk til alle frivillige og trenere i klubben som har stått på og holdt 
motivasjonen oppe både på håndballskolen og i aldersbestemte lag. I tillegg har vi klart å etablere 
en av de største junior/rekruttgruppene i landet både på gutte- og jentesiden, så dette lover godt for 
videre rekruttering inn til elitelagene. Resultatet av dette har allerede begynt å vise seg med mange 
debutanter både på herre - og damelaget fra egne rekker.

For begge elitelagene har det vært en fin sesong selv om herrelaget misset sluttspillet. Mange bra 
prestasjoner og de tar stadig nye steg mot toppen. Året ble avsluttet med en litt brå avgang av 
hovedtrener Kristian Bliznac, men laget viste moral og avsluttet 2022 med solide kamper som ga 
poeng. I tillegg spilte herrelaget seg til kvartfinale i NM  senior og NM junior G20 tapte semifinalen.

Det samme gjaldt damelaget som klatret oppover på tabellen og har etablert seg på øvre halvdel 
med mange debutanter fra de yngre rekker.

Det blir spennende å følge begge lag i årene som kommer!

Når det gjelder administrasjonen så har det vært noen utskiftinger dessverre som påvirker 
kontinuitet og farten som vi ønsker. Kalle ga seg i 3 kvartal og inn kom Morten Halvorsen. Morten 
måtte dessverre gi seg etter jul pga helsa, men har gjort en solid jobb i de månedene han har vært 
her. I skrivende stund står vi uten DL, men prosessen med å finne en erstatter er i gang. I tillegg 
har Hybertsen vært en viktig brikke for å sikre kontinuitet i klubben med sitt gode arbeid spesielt på 
breddesiden og koordinering sammen med SU. Anne Mathisen kom inn igjen etter en liten 
pensjonsferie og bidrar på medlems- og aktivitetsavgift, samt noe administrasjonsarbeid. Takk til 
Anne som er en bauta i klubben!

Til slutt vil jeg takke alle frivillige, foresatte og samarbeidspartnere for uvurderlig støtte og 
tålmodighet under det utfordrende året vi har vært igjennom. Jeg håper virkelig at vi aldri kommer til 
å oppleve lignende nedstenging igjen da det tar tid å bygge både interesse, frivillighet og 
engasjement igjen etter et sånt stort vakuum. Husk at det er VI sammen som har sikret et godt 
sportslig år på tross av mange utfordringer!
#VIERF

Sportslig hilsen,
Styreleder
Einar Stolpe Karlsen

.  



Fjellhammer IL, hovedstyre, fellesinformasjon

Administrasjonen: 
Daglig Leder Karl-Rikard Sillén takket av høsten 2022.  Inn kom Morten Halvorsen som etter 
3 mnd måtte takke av etter helseutfordringer. Per dags dato er klubben på leting etter ny DL 
i tillegg til en som skal ta over for Anne som gikk av med pensjon våren 2022.
Anne Mathisen bidrar fortsatt på økonomi og klubbadministrasjon og da primært opp mot 
medlemsregister og aktivitetsavgifter.
Eirik Hybertsen som Sport- og markedskoordinator i en 80 %-stilling og Mats Öman som 
sportslig koordinator i en 50 %-stilling med fokus på dommerne.

Æresmedlemmer:   

• Nils Granberg (1969-†2007)
• Ole Arnesen   (1969-†2005)
• Åge Mathisen (1977-)
• Jorunn Mathisen (1981-†2016)
• Gunne Gustavsen (1997-)
• Hans B. Sødal (2001-)
• Marianne Muri Nygren  (2004-)
• Tore Risberget (2008-)
• Hugo Karlsen  (2008-)
• Erik Dobloug  (2009-)
• Thomas Eidsjø (2017-)
• Sten Osther (2021-)
• Bjørn Torp (2021-)



Det har vært avholdt 12 hovedstyremøter i Lørenskoghallen og på Teams. I tillegg til flere 
ekstraordniære styremøter for å behandle ansettelser ++.

Saker som er behandlet av hovedstyret:
1. Konstituering av styret
2. Økonomi
3. Sportslige fellesanliggender (bredde og elite)
4. Markeds- og sponsorsaker som angår hele klubben
5. Spilleroverganger/kontrakter
6. Arrangement
7. Informasjonsformidling
8. Klubbutviklingsprosjekt
9. Prosjekt: Ny hall.

Styreverv Navn
Leder Einar Hugo Stolpe Karlsen
Nestleder Renate Hedenstad
Styremedlem Rita Fjørtoft
Styremedlem Iman Winkelman
Styremedlem Geir Arnesen 
Styremedlem Kathrin Jevnaker
Styremedlem Kathrine Strandli

Vararepresentant Rikard Sæther
Fra administrasjonen deltar:
Daglig leder: Morten Halvorsen Karl-Rikard Sillén
Kontor adm: Anne Mathisen
Sportskoordinator: Mats Öman
Sport og  markedskoordinator: Eirik Hybertsen

Hovedstyrets sammensetning og aktiviteter.    



Breddeavdelingen/sportslig utvalg (SU)

SU-sammensetning og aktiviteter

Sportslig Ledelse Bredde har hatt ansvar for alle aldersbestemte lag, fra 8 til 16 år. 

Sportslig Ledelse Bredde har bestått av styrerepresentant bredde (Kathrine Strandli), 
representant fra administrasjonen (Eirik Hybertsen) og leder for Sportslig utvalg (Sigurd 
Stensbråten).

Kathrine Strandli har vært kommunikasjonsleddet mellom styret og sportslig utvalg. 

Saker som har vært behandlet av Sportlslig ledelse bredde: 

• Organisering av sportslig utvalg 

• Trenere i breddeavdelingen

• Spillere i breddeavdelingen

• Trenerforum 

• vierFIL

• Fjellhammerakademiet (oppstart 2022)

• Ungdomsutvalg (oppstart 2022)

• Gutteprosjekt (oppstart 2022)

• Prosjekt Unge trenere (oppstart 2022)

2022-oppstarten var spennende ettersom vi ikke visste hvordan sesongen ville bli, med 
pandemien og nedstengingene friskt i minne. Vi ser dessverre at noen av våre jente- og 
guttespillere, som vært med oss siden håndballskolen, har valgt å slutte. Det er ikke 
mange, men for oss er en som slutter en for mye. Begrunnelsen er ofte at man har mistet 
motivasjonen, at man skal i militæret eller studere i andre deler av Norge. Vi håper disse 
jentene og guttene kommer tilbake til Fjellhammer IL den dagen de finner tilbake til 
motivasjonen og/eller kommer tilbake fra militæret/studiene. Som spillere, trenere, 
dommere, foresatte til nye medlemmer eller i ulike verv.

Hos oss, som klubb, er alle velkommen. Vi skal ivareta alle som ønsker å være en del av 
Fjellhammer IL. Derfor er det fantastisk å se at vi som klubb har, til tross for pandemien 
hatt  veldig  god rekruttering.  En viktig milepæl er at vi har nådd over 700 aktive 
håndballspillere og har hatt med det en økning på 10% fra 2021 til 2022!  716 spillere 
fordelt på 427 jenter og 289 gutter.  Det er opp fra 649 håndballspillere i 2021 og som er 
motstrøms i en region med 8% nedgang,

Vi har også en aktiv seniorgruppe og mange engasjerte frivillige i og rundt lagene. Vi er 
stolte av samholdet og fellesskapet vårt, men vi har samtidig et ønske om å engasjere 
enda flere. Vi har igangsatt flere spennende rekrutteringsprosjekter i 2022. Vi ser allerede 
gode resultater og gleder oss til å følge disse prosjektene videre i 2023/2024-sesongen. 
Fjellhammerakademiet skal avholdes for andre gang i juni 2023, Ungdomsutvalget skal 
arrangere Fjellhammersdag, Gutteprosjektet skal brettes ut til flere lag og vi skal jobbe 
aktivitet for å øke antall ungdomsressurser rundt barnelagene våre (pt har vi 18 unge 
trenerspirer i utdanningsløp). 



Elite Damer og Herrer

Roller Navn
Leder elite Einar S Karlsen
Sportslig leder Elite HA Renate Hedenstad
Sportslig leder Elite DA Rita Fjørtoft
Arrangement Kathrine Jevnaker

Elitegruppen:

Herrer Elite:
Året 2022 starter med nok en lock down på grunn av covid,  og igjen skal satsningen 
håndtereres under strenge regler, helsevern og ikke minst tomme haller.  Men herrelaget jobber 
hardt og leverer gode men noe varierende resultater.  Sesongen ender i Play off, men sikrer 
plassen sin i Rema-1000 ligaen. 

Endringer i troppen etter endt sesong 21/22

Assistenttrener Michael Reinquist forlater klubben. 

Følgende spillere forlot FIL: 

Benjamin Berg, Ole Henry Dahl, Sebastian Oulie Brynhildsvoll, Alexandar Djurodvic, Tobias 
Myrbakk, Trym Skoglund, Anton Karlsson, Alfred Timmo og Herman Gjekstad. 

Signeringer i sesong 21/22: Henrik Jevnaker kommer hjem til FIL fra Bekkelaget

FIL troppen for sesongen 22/23

Ny assistenttrener Tarjei Sundal

Resignering:  Herman Schultz

Nysigneringer:  Eirik Kopp, Vegard Bakken Øien, Simen Søgaard, Phillip Sjerve Slette, Mirko 
Vicentijevic. Daniel Ryengen Ny fast opp i A-lagsstallen og Jacob Moen på utlån fra Elverum

Over 40 prosent av spillertroppen er egenprodusert FIL spillere i dag.  

Etter en velfortjent ferie går herrelaget i gang med en hard og intens oppkjøringsperiode  med 
treiningsleir og treningskamper i Gøteborg.  Samt flere treningskamper hjemme blant annet i  
Fjellhammer Elite cup med kamper mot Haslum, Halden  og Runar. 

Etter en sterk sesongstart går vi inn i en tyngre periode med flere kamper hvor vi ikke henter 
poeng.  Vi deltar i NM, men ryker dessverre ut i siste kamp inn mot Final 8. 

Kristian Bliznac og Fjellhammer skiller lag helt i starten på desember.  Et trenerutvalget nedsatt 
av styret bestående av Sverre Bjerkeli, Rita Fjørtoft, Morten Halvorsen, Renate Hedenstad og 
Dag Vidar Jonassen blir umiddelbart nedsatt. Etter intenstivt arbeid gjennom desember får man 
signert Robert Hedin som ny hovedtrener for herrelaget.  Vi ser frem mot en god avslutning på 
22/23 sesongen. 



Sportslig status Damer Elite

2022 var Petter Grønstad og Håkon Korneliussens første år som DA trenere og de avsluttet 
21/22 sesongen forrykende og tok laget opp til  en trygg og god plass.  I 22/23 sesongen 
ligger damelaget på i skrivende stund på  7.plass i 1.divisjon med 20 poeng. Sesongen har 
vært preget av mange skader på sentrale spillere. Dette har gjort at mange debutanter fra 
junior/rekrutt har tatt steget opp. I tillegg har damelaget hatt en spiller på utlån fra Aker  som 
skal bidra ut sesongen. Allikevel har laget klart å spille mange jevne kamper og ungjentene 
har klart å bidra på en god måte sammen med de etablerte jentene. Det gror godt i 
rekrutteringen på jentesiden.

På jentesiden har vi for første gang hatt en koordinator, Dag Vidar Jonassen, som har vært 
et bindeledd mellom damelaget og rekrutt/junior. Dette har ført til et meget godt samarbeid 
og god kommunikasjon mellom spillergruppene. Målet er å skape en bedre kultur og et 
helhetlig fokus på den grønne tråden på jentesiden. Dette har vært en god sportslig 
investering.

I damestallen var det 18 spillere. I løpet av sesongen har det sluttet 3 spillere. 2 spillere som 
har terminert kontrakten sin og 1 spiller som meldte overgang til Ravens. Damelaget trener 
godt og ligger nå på 6 økter i uken, med 4 håndballøkter og 1 styrkeøkt + 1 styrkeøkt som 
jentene må dokumentere i egen gruppe.

Rekruttjentene leder nå sin 3.divisjon og har ikke avgitt poeng i skrivende stund. Mange av 
seirene har i tillegg vært store. Det går mot kvalifiseringsspill til 2.divisjon. Med tanke på å gi 
jentene en sportslig utfordring neste sesong er det en stor fordel å rykke opp. Viktig med 
tanke på å beholde jentene og tilby bedre matching for å nærme seg spill på damelaget.

Det er jevnt i toppen i Lerøyserien som vil bli avgjort siste helg i mars. Det er fortsatt mulig å 
nå et sluttspill selv om jentene trenger en hjelpende hånd fra topplaget. Jentene ligger på 
3.plass, 1 poeng bak nr 2 på tabellen. De to beste går videre til sluttspill.

Arrangement - Status sesongen 2022/2023:

Vårsesongen 2022 bar fortsatt preg av pandemi og dette gjenspeilet seg i antall tilskuere på 
tribunen. Da viruset slapp taket strømmet folket tilbake til hallen, og det ble etterhvert god 
stemning på tribunen. Bra med publikum på kampene i høst, men det ble litt labert frem mot 
jul. I perioder har det vært god oppslutning fra de yngre lagene på tribunene, og dette må vi 
jobbe videre med for å skape engasjement i og rundt klubben vår.

Det blir gjort mye bra blant de frivillige og styret for å få til gode arrangement, men med flere 
oppgaver så trenger vi flere som kan bidra inn på arrangementsgruppa. Pr i dag er vi 10 - 11 
personer som rullerer på de store oppgavene. Vi må rekruttere flere når vi flytter inn i ny hall 
og nye kjøreplaner og rutiner rundt arrangement må lages og implementeres. Vi må opp et 
par hakk på profesjonalitet. Det er ønskelig at oppgaver på Elite-arrangement blir en del av 
dugnadsoppgavene i yngres lag fra høsten 2023.



Veteran NM – 4 lag – 4 finaler

Jenter 55: Etter å ha vunnet J50 i 2019, og siden NM ble Korona-avlyst både i 2020 og 2021, 
så var vi litt usikrere på om vi hadde mere å gi. Men etter litt frem og tilbake, ble vi enige om 
å prøve å melde oss på i klasse J55 i 2022. Til å begynne med var interessen litt laber, men 
plutselig våknet lysten hos flere. Det endte med at vi til slutt dro med 16 personer, hvorav 12 
var spillbare. Det var til og med noen, som gjorde comeback, etter å ha lagt skoa på hylla og 
ballen i skapet, for flere år siden. Siden klassen for J55 kun bestod av tre lag, Os, 
Sandviken, og oss selv, var opplegget dobbelt serie, og de to beste lagene til finalen. Første 
kamp fredag, mot Os, bar tydelig preg av mye rusk i maskineriet, både hos oss og de. Men vi 
var hele tiden i føringen, helt til de, i aller siste sekund, utlignet til 7-7. Neste post på 
programmet var Sandviken. Der fløt spillet litt bedre, og vi kunne sikre oss en trygg seier, 9-
4. Lørdag formiddag ventet Os på nytt, og i denne kampen viste vi litt av «gammel storhet» 
igjen. Vi hadde full kontroll, og sikret finaleplassen, med seier 7-2. Siste gruppekamp, mot 
Sandviken, bar preg av at vi var finaleklare, og ikke minst at vi ville forberede oss til 
banketten, men vi tok oss nok sammen til at vi vant 6-4. Søndag ettermiddag møtte vi Os, for 
tredje gang denne helgen. Vi hadde god tro på gull, men det hadde Os-jentene også. De 
hadde litt mere drivstoff igjen på tanken, enn det vi hadde, så etter tap 4-9, måtte vi nøye oss 
med NM-sølv denne gangen. Så får vi se, om vi er lystne på revansje neste år, eller om dette 
var «siste natt med gjengen». 

Vi hadde for øvrig nok en strålende tur, sammen med resten av Fjellhammer-veteranene. Vi 
tror aldri det har skjedd før, at en klubb har stilt med fire lag, og alle kom til finalen. Det endte 
med to gull og to sølv. Imponerende!

Marianne Muri Nygren



Deltagere på landslagssamlinger
LM 02 Benjamin Berg, Nikolai Nalbant Moe og Henrik Jevnaker
LM 04 Daniel Ny, Lars Gran og Jens Holter
LM 06 Kristian Kibsgård og Martin Landevaag
LK 04/05 Constance Hedenstad og Linnea Hareton

Islandske landslaget
LM02 Kristofer Robert Magnusson

Deltagere på regionale landslagssamlinger
J04/05             Constance Hedenstad, Linnea Hareton, Kristina Granli Nordvik, Caroline Karlsen, 

Hannah Deari Solheim og Ane Lindholt
J06                  Mia Lersbryggen
J07                  Maria Weng Stokkeland, Elvira Rensmoen og Marte Skaug
G04/05 Lars Gran, Morten Staxrud Holmgren, Gaute Fredriksen, Daniel Ny, Tobias Fors, 

Fabian Jensen, Nicolai Ransve Guldbrandsen, Jens Holter og Endre Stenseth
G2006             Troy Olsen Grønskei, Kristian Kibsgård, Simen                           

Brattland, Julian Engholm, Emil Aasen, Peter Olsen Makau og   Martin Landevaag

Landslag og regional deltagelse        



Dommere

Dommere, dommerutviklere og dommerkontakt

Dommergruppa i Fjellhammer IL har både topp og bredde. Dommerkontakt for 2022 har 
vært Mats Öman. Mats Öman har deltatt på dommerkontaktmøter i regi av regionen 1 gang i 
2022.

I løpet av 2022 har det vært arrangert dommer barnehåndball-kurs 2 ganger. Harald Broch 
har vært med som veileder og utvikler for disse dommerne. Han har gjort en formidabel jobb 
med å utvikle og gi tilbakemeldinger til våre yngre dommere. I mai arrangerte vi dommer 
trinn 1-kurs. 14 dommere fra Fjellhammer IL deltok og 2 personer fra andre klubber. 

Dommermøte ble gjennomført 19.04.2022. Dette var et møte for alle FIL-dommere. Det var 
12 dommere som var til stede på møtet. Her gikk vi gjennom den kommende sesongen og 
legger planer for videre kurs osv. 

Alle kvotedommerne gjennomførte e-læringen i september. Det var et kurs for dommere fra 
J2006, J2007, G2006 og G2007. Det har vært Teams-møte med dem før sesongstart for å 
sette dommeroppsettet og komme med informasjon. Ellers har det vært dialog med alle i 
mars når det nærmer seg påmelding til neste sesong.

Det må legges ned en stor innsats for å skaffe flere kvotedommere til neste sesong. Vi har 
flere som kommer til å slutte etter denne sesongen. Disse dommerne er spesielt viktige og 
kreves fra regionen etter antall påmeldte lag i seriespillet. Har vi ikke nok dommere vil vi få 
en bot på 15 000kr per dommer som mangler. 



Dommer i regionale gruppe i 2022 har vært:
Morten Taraldsen Olafsen, Madelene Berntsen, Elias Saini Buvik, Leon Engholm, 
Hannah Maria Niemi Bull, Sambavi Vethananthan, Carine Wille-Johansen, Adrian 
Baptise Bache, Olav Bredesen Nilsen, Linda Almaas Blankevort, Bjørn Ivar Gran, 
Matilde Melien Berntsen, Emil Melien, Oda Hermansen, Mille Josefine Bjørndalen, Tuva 
Svensson, Julie Rensmoen Benterud, Frida Celine Egeberg Kalnæs, Hanna Rusta 
Jonassen, Hannah Åmtun, Lina Wille Jahansen, Jon-Arne Kamsvåg,

Observatører i regional gruppe og veileder barnehåndball i 2022 har
vært:
Harald Broch (BKL)

Dommerutvikler og NHF delegater i 2022 har vært:
Yngve Walstad

Dommer og observatører i EHF og IHF i 2022 har vært:
Magnus Muri Nygren (EHF-kandidat), Per Morten Sødal (EHF- og IHF-
observatør/delegat).

Mål for dommerarbeidet i 2022:
- Utdanne nye dommere med dommer barnehåndball-kurset
- Utdanne flere dommere på Dommer trinn 1
- Utvikle og inspirere egne dommere til videreutdanning
- Oppfølging av egne dommere, særlig nyutdannede
- Utvide veiledergruppa med 2 personer til
- Ha minst 2 par i utviklingsgruppe 3, region øst, Nedre Romerike
- Avholde dommermøter for regions dommere og for dommerne i 
barnehåndball



Fjellhammer Cup, Fjellhammer Elite Cup og Filius Cup

Fjellhammer Cup

Fjellhammer Cup ble arrangert 12-14 august. Dette var første turnering etter Covid. Det var 
ca.60 påmeldte lag. Det var færre lag en vi hadde håpet på, men vi ser at alle turneringer 
rundt oss også slet med påmeldinger. Selve turneringen gikk veldig bra og alle kamper ble 
gjennomført. 
Til 2023 har vi inngått et samarbeid med Cup er Cup AS for gjennomføringen av cupen. De 
skal gjøre all jobb med å skaffe lag og oppsett. Vi er sikret inntekt på 400 000kr. 

Fjellhammer Elite Cup

Vi arrangerte Fjellhammer Elite Cup for herrer med stor suksess 19. - 22. august i 
Lørenskoghallen. Det var 3 Rema 1000-lag som deltok. Alle deltakere var fornøyde med 
turneringen og det var mye folk på tribunen. 

Vi er godt i gang med planleggingen av årets turnering og det er rekordmange som er 
påmeldt på denne tiden av året. Dette vil bli i den nye hallen og bli tatt til et nytt nivå. 

Filius Cup

Filius Cup ble arrangert lørdag 17.desember i Fjellhamarhallen. Det var 25 påmeldte lag i 4 
klasser. Vi lærte av denne gjennomføringen at vi må ha et mye tettere samarbeid med våres 
lag som deltar slik at de kan hjelpe til med rigging og gjennomføring av turneringen. Det ble 
kaotisk og det var utfordrende med Lerøykamper på banen ved siden av. Det ble en stor 
forstyrrelse for barna. Kiosk-systemet i Fjellhamarhallen er  for dårlig, noe som blant annet 
skaper mye kø.



Årsmelding Fjellhammer IL senioravdeling

Årsmelding 2022 for Senioravdelingen i Fjellhammer IL. 

2022 ble endelig et normalår for Senioravdelingen etter at koronaen hadde herjet landet siden 
starten av 2020. 

Styret har i perioden bestått av Finn Rogstad, leder, Bjørn Torp, sekretær, Kåre Mathisen, 
kasserer, Inger Anna Selmer og Jorunn Nysveen, styremedlemmer, og Hans Erik Amundsen, 
varamedlem.

I 2022 har det vært avholdt 9 medlemsmøter i kafeteriaen i Lørenskoghallen. Deltakelsen har 
variert fra 9 til 17 personer. Til sammen har vi hatt 114 tilstedeværende på våre møter i 2022. 

Møtene avholdes fast den andre mandagen i måneden mellom kl. 18.00 og 20.00, og det 
avholdes ikke møter i juni, juli og august. På møtene serveres det kaffe og kaker. Møtene 
avsluttes normalt med couronne hvor de fleste deltar, og ønsker å vinne. Til sammen ble det 
spilt 63 couronnekamper i 2022.

Senioravdelingens tradisjonelle sommeravslutning ble avholdt i Rådhusparken den 7. juni, mens 
den tradisjonelle julelunsjen ble avholdt i Buen restaurant i Lørenskog hus den 7. desember.

Lørenskog idrettsråds hederspris for 2022 ble til stor overraskelse for medlemmene tildelt 
Senioravdelingen. Prisen ble delt ut under årets Verdiseminar på Lørenskog videregående skole 
den 10 november. Senioravdelingen mottok et stort diplom og fikk dessuten kr 5 000,-. Vi vil 
diskutere seinere hva vi skal bruke pengene på. Flere av medlemmene var til stede og mottok 
hedersprisen.

Senioravdelingen stiller fast med 5 medlemmer til salg og kontroll av billetter og vakthold på alle 
seriekampene til dame- og herrelaget, og i tillegg rydder vi tribunen etter kampene. I 2022 har vi 
vært til stede på 28 kamper og stilt med til sammen 118 vakter. 

Ved utgangen av 2022 hadde Senioravdelingen 31 medlemmer, en økning på ett medlem fra 
2021. Aldersspennet er mellom 50 og drøye 90 år, og vi tar gjerne mot nye medlemmer. Vi har 
kun en forutsetning for medlemskap i Senioravdelingen; du må være medlem i FIL.

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på 4 939,- kroner (i 2021 et overskudd på 470,- kroner), 
og saldoen 31.12.22 var på pluss 14 170,- kroner (9 231 kroner i 2021). Som nevnt ble 
Senioravdelingen tildelt Lørenskog idrettsråds hederspris for 2022 på 5 000,-kroner. Disse 
pengene skal vi donere videre til et bestemt formål i FIL. Med bakgrunn i dette har vi således et 
lite underskudd på 61,- kroner for 2022. 

Senioravdelingen ser fram til at 2023 blir et godt sportslig år for FIL, samt at vi gleder oss til å ta i 
bruk nye Fjellhamar Arena fra høsten 2023.

Fjellhamar, den 2. februar 2023

Finn Rogstad, Bjørn Torp, Kåre Mathisen, Inger Anna Selmer, Jorunn Nysveen og Hans Erik 
Amundsen



Fjellhammer IL, økonomi og resultatregnskap 2022

Redegjørelse økonomi Fjellhammer IL 2022 
Økonomiske hovedstørrelser:

Kommentar til klubbens økonomiske situasjon i 2022: 
Slik tabellen over viser, fikk Fjellhammer IL et negativt årsresultat på kroner 1 088 116,- i 
2022. Dette er vesentlig svakere enn budsjettert, og skyldes først og fremst lavere 
inntekter enn forventet gjennom fjoråret. Den svake inntektsutviklingen henger direkte 
sammen med at arrangements- og cupinntektene ikke ble som forventet gjennom 2022.
Merk at det er avsatt noe høyere beløp til feriepenger i 2022 og påvirker resultat negativt.

Resultatet for 2022 preges også av at varekostnadene og driftskostnadene ble høyere enn 
forventet. I disse kostnadene inngår også utgiftene til NHF (startkontingenter og 
dommerkostnader) som har økt kraftig gjennom fjoråret. I tillegg blir klubben belastet med 
høye reiseutgifter i forbindelse med Bring- og Lerøy-seriene. 

Per 31.12.2022 var egenkapitalen til Fjellhammer IL kroner 662 355. 



Generell økonomisk kommentar:
Styret har etter beste evne forsøkt å forbedre klubbens økonomiske stilling gjennom 2022 ved å
øke inntektene der det har vært mulig. Spesielt har man hatt høy oppmerksomhet rundt hvordan 
man kan øke klubbens økonomiske bidrag fra sponsorer. I tillegg har aktivitetsavgiften blitt 
oppjustert noe. Samtidig har man forsøkt å holde kostnadsnivået nede og innført strengere 
rutiner for refusjon av utlegg og honorar. Disse tiltakene har imidlertid ikke vært tilstrekkelig for å
bringe regnskapet for 2022 i pluss. Dette må sees i direkte sammenheng med at man ved 
inngangen av året fortsatt hadde en situasjon med stor usikkerhet rundt klubbens aktivitet som 
følge av koronapandemien og myndighetenes strenge smitteverntiltak. Det har også vært noe 
etterslep fra 2021 som var et stort unntaksår på grunn av pandemitid. 
Klubben har gjennom 2022 befunnet seg i en krevende situasjon likviditetsmessig. Styret har 
overvåket situasjonen nøye og på jevnlig basis utarbeidet likviditetsprognoser for å unngå å
havne i en likviditetsskvis. Ettersom likviditetssituasjonen fortsatt er anstrengt ved årsslutt, bør 
man i 2023 vurdere å be om likviditetslån eller lignende for å unngå å havne i en situasjon der 
man ikke lenger er i stand til å gjøre opp for de løpende forpliktelsene på dato for forfall. Det er 
samtidig viktig at styret i samarbeid med administrasjonen også ser på andre tiltak som kan 
bidra til å forbedre klubbens økonomiske situasjon på lang sikt. Spesielt er det viktig å se på
hvordan man kan øke klubbens sponsorbidrag ytterligere. I tillegg er det også relevant å se på
ulike tiltak som gjør at man kan øke omsetningen som er knyttet til klubbens egne arrangement i 
form av kamper, cuper m.v. Styret vil også fortsette arbeidet med å identifisere tiltak som kan 
bringe kostnadene ned.  

Kommentar til breddes økonomi
Regnskapet viser at bredde oppnådde sum driftsinntekter på 9 165 314,- og et driftsresultat på 
2 523 369,- i 2022. Resultatet er bedre enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes høyere

dugnadsinntekter og økte inntekter fra aktivitetsavgift.
En forutsetning for å kunne ha en elitesatsing i klubben er at man også har en breddeside i 
klubben. Det er et mål å rekruttere egne spillere til herre- og damelaget i klubben, hvilket har 
vært tilfelle for FILs del over tid. Å ha bredde og elite i samme klubb gir også muligheten til å
tiltrekke seg samarbeidspartnere og gode trenere som det ellers er vanskelig å attrahere. 
Synergiene er mange. Samtidig er det viktig at herre- og damelaget er synlige og representerer 
gode forbilder for de ulike jente- og guttelagene i breddedelen av klubben.

Konklusjon  
De siste årene har klubben hatt en positiv økonomisk utvikling, selv om regnskapene for både 
2021 og 2022 har vist et negativt resultat. De svake tallene for de to siste årene skyldes først og 
fremst koronapandemien. I tillegg er sponsormarkedet krevende for Fjellhammer IL selv om 
klubben har mange gode økonomiske støttespillere. Det er også en kjensgjerning at det er 
betydelige utgifter forbundet med å drive klubben og ha et høyt aktivitetsnivå både når det gjelder 
Elite og Bredde. 
Det har vært flere utskiftninger i klubbens administrasjon gjennom 2022/begynnelsen av 2023. 
Styret er opptatt av at man raskt får på plass en ny daglig leder som kan være en god 
støttespiller i styrets arbeid med å forbedre klubbens økonomiske og likviditetsmessige situasjon 
i tiden som kommer. I tillegg vil styret takke alle frivillige som også bidrar til klubben gjennom å
avse tid og fritid til inntektsbringende dugnadsarbeid og annen aktivitet som bidrar til å styrke 
klubben på ulike måter.  
Fra den 01.04.22 er Sandberg revisjon & Rådgivning revisor for Fjellhammer IL. Dette ble 
besluttet på ekstraordinært årsmøte i 2021.
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Uttalelse fra ledelse i Fjellhammer IL 
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Fjellhammer Idrettslag Lørenskoghallen 

 

Sandberg Revisjon AS 
Postboks 4173 
2307 Hamar          
 

Uttalelse fra ledelsen 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Fjellhammer Idrettslag 
Lørenskoghallen for året som ble avsluttet den 31. desember 2022. Formålet er å kunne konkludere 
på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 

Regnskap og bokføring 
• Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap er gjenstand for betryggende 

kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen 
av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og 
mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, 
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 

• Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og 
transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 

• Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, 
er korrigert eller omtalt. 

• Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og 
samlet for regnskapet sett som helhet.  

• Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, og 
har gitt revisor tilgang til all relevant informasjon i denne sammenhengen. 

Opplysninger som er gitt 
• Vi har gitt revisor: 

o Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for 
utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre 
saker, 

o tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og 
o ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er 

nødvendig å innhente revisjonsbevis fra 

• Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
• Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet 

kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 
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• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer: 

o ledelsen, 
o ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
o andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke 
om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, 
tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 

• Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller 
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for 
utarbeidelsen av regnskapet. 

• Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle 
forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

• Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og 
latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til 
tredjeparter. 

• Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av 
eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til 
regnskapet. 

Øvrige forhold 
• Vi har gjennomgått behovet for etablering av obligatorisk tjenestepensjon (OTP), og har, 

dersom dette er aktuelt, i samarbeid med vårt forsikringsselskap etablert ordning for våre 
ansatte som oppfyller lovens krav. Det samme gjelder yrkesskadeforsikring for alle våre 
ansatte.   

 
 
Med vennlig hilsen 
Fjellhammer Idrettslag Lørenskoghallen 

 
____________________ 
Einar Hugo Stolpe Karlsen  (elektronisk signert) 
styrets leder 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Einar Hugo Stolpe Karlsen
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-1285410
IP: 77.40.xxx.xxx
2023-03-20 11:35:34 UTC
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Kontrollkomiteens beretning for 2022



Kontrollkomiteens beretning for 2022



Budsjett 2023



Fjellhammer IL – Budsjett 2023 kommentarer

Fjellhammer IL ser en positiv trend med flere medlemmer, økt interesse for håndball, og 
samtidig er Lørenskog kommune i sterk vekst som vi som klubb skal ta del av. Selv med 2 
utfordrende år med økte kostnader knyttet til drift så viser det seg at interessen rundt klubben 
aldri har vært høyere og spesielt herrelaget. Av økte inntekter ser vi bidraget til Hvaler Invest
og deres langsiktige tankegang som en viktig faktor for å lykkes med elitesatsingen i 
fremtiden.  Dog, her er vi helt avhengig av at flere melder seg på. Samtalene siden før jul med 
flere aktører vitner om dette.

Inntekter på noen utvalgte poster.
• Sponsorinntekter på rundt 1,2MNOK (Hvaler Invest øker sitt bidrag betydelig og utgjør 

store deler av denne økningen
• Kiosk og arrangement: Ny hall siste halvår bør være med å øke salget noe.  Moderat 

budsjettert.
• Medlems- og aktivitetsavgift: Vi har økt medlemsmassen med 10% fra 21 til 22, men ser 

at flere sliter med betaling. Har derfor budsjettert moderat. Her kan det ligge en 
potensiale..

• Cup: Budsjettert på hva vi vet ligger an per dags dato for Fjellhammer cup, Fjellhammer 
elitecup og Filius cup

Kostnader 
• Lønn spiller på HA øker noe pga helårseffekt samt noen ny-signeringer.
• Admin lønn: holdes stabilt. Pt ingen DL (er i prosess) så mulig å spare noe pga vakuum.
• Arbeidsgiveravgift 124’
• Utover dette så jobbes det mye for å få ned driftskostnader selv om reisekost m.m har 

økt betydelig etter pandemien.

Merknad:
I budsjettforslaget for 2023 ligger det inne en avsetning til tilbakebetaling av for mye mottatt 
tilskudd i forbindelse med Covid-19 pandemien. Beløpet utgjør 261 000,-. Fjellhammer IL 
hadde ikke forutsetninger for å vurdere at tilskuddet var for høyt før det kom varsel om dette 
fra Lotteri- og stiftelsestilsynet høsten 2022.



Fjellhammer ILs  organisasjon 01.01.2023

Morten Halvorsen
Daglig leder
Ut: 01.02.23

Anne Mathisen
Økonomi/Admin

Mats Öman
Administrator

Eirik Hybertsen
Sport og marked

Styreleder Einar 
Stolpe Karlsen

Geir Arnesen

Styremedlem

Rita Fjørtoft

Styremedlem

Kathrine Strandli

Styremedlem

Kathrin Jevnaker

Styremedlem
Renate Hedenstad

Nestleder
Iman Winkelman

Styremedlem
Rikard Sæther

Vara

Sportslig

Elite Herrer og damer

Herrer
Einar Stolpe Karlsen
Renate Hedenstad

Daglig leder

Damer
Einar Stolpe Karlsen

Rita Fjørtoft
Daglig Leder

Sportslig Utvalg bredde

Sigurd Stensbråten
Kathrine Strandli

Geir Arnesen
Sportslig  koordinator

Arrangement

Kathrin Jevnaker

Administrasjonen



Fjellhammer ILs  organisasjon
Kiosk, dugnader:
Gunne W Gustavsen

Hallkomité:
Geir Arnesen
Per Nygren

Musikk:
Rikard Sæther

Plotter:
Christoffer Næss, Marianne Aarønes

Produksjon av Rema 1000-kamper og 1 div:
Dynamic tom våren 2022/ deretter Klipp & Stream Ungdomsbedrift

Trener herrer A-lag
Kristian Bliznac fram til nov 22
Tarjei Sundal fra sommer 22
Fysisk Trener: Lars Mæland
Mental Trener: Alexander Aalerud
Keepertrenere Geir Mallberg høst 22, Per Riddervold 21/22.

Trener Damer A-lag
Petter Grønstad
Håkon Korneliussen
Harald Gründel

2 divisjon
Joachim Schwartz-Wiese

Medisinsk:
Thomas Lauvsnes
Ankush Arora
Mari Carlsen Haug
Kine Foldøy



Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 21.03.22



Styres signering og godkjenning av 
årsrapporten 2022

Einar Karlsen      Renate Hedenstad         Rita Fjørtoft          Rikard Sæter                 
Leder Nestleder                      Styremedlem       Vara              

Katrin Jevnaker Kathrine Strandli       Geir Arnesen      Iman Winkelman
Styremedlem          Styremedlem              Styremedlem      Styremedlem   


