
 

 

 

Årsmelding fra styret i Håndballens Venner 01.01.19- 31.12.19 
 

 

 

 

Styrets sammensetning i 2019: 

Leder:   Sigvard I R Magelssen 

Nestleder:  Sigbjørn Teigen 

Kasserer:  Liv Berger 

Sekretær:  Aase Vedul-Moen 

Styremedlem:  Niels Christian Stephansen 

Varamedlem:  Laila Olsen 

 

Valgkomite: 

Leder:   Morten Kolstø 

Medlem:  Brit Lundegård 

 

Revisor:  Heidi Løvbrekke 

 

Det har vært avholdt 3 styremøter (Larvik i mars, Flatanger i juli, Kumamoto i des.). 

Styret har behandlet 35 saker. 

Styret benytter også mye e-post til utveksling av meninger i ulike saker.  

Det har vært reforhandlet samarbeidsavtaler med Gjensidige AS, Protektiv AS,  Let`s 

Travel og PH Madison.  Vi har arbeidet med forhandlinger om billettkjøp og 

turplanlegging. Samarbeidet med Let`s Travel har fungert meget godt.  

Styret besluttet å kjøpe inn programvaren STYREWEB. Dette vil bli et nyttig 

arbeidsredskap. Det er et program som benyttes av mange forskjellige frivillige 

organisasjonen og er tilrettelagt for bedre oppbevaring av historikk. Programvaren ble 

tatt i bruk fra 1/1-2020. Kontingenten for 2020 blir utsendt via STYREWEB. Alle 

andre utsendinger vil også bli utsendt via dette systemet.      

Årsmøtet i 2019 vedtok en del endringer av vedtektene til Håndballens Venner.                 

Vedtektene ligger på nettsiden til Håndballens Venner.  

Synnøve Stephansen styrer fortsatt facebook-siden til Håndballens Venner. Der er det 

lagt ut en god del bilder i forbindelse med VM-kvinner i Japan i desember 2019. 

Økonomisk status:  

Medlemstall pr 01.01.2019:    677                                                                                   

Innmeldte                               117                                                                                      

Utmeldte                                  -55                                                                                  

Ikke bet, fjernet 31.12.19      -116                                                                          

Medlemstall pr 31.12.2019:      623   



Resultat for Håndballens Venner for 2019 ble: kr. 115 804.75                                   

Regnskap for 2019 er revidert og godkjent.                                                                                

Håndballens Venner bruker lite penger på sitt indre liv. Styremøter og årsmøter blir 

arrangert på billigst mulig måte. Det er medlemmene som har prioritet.    

                                                    

Gjennomførte turer i 2019:  

VM-menn 2019 arrangert i Tyskland /Danmark. 

Håndballens Venner arrangerte tur til Herning hvor bronsefinalen og finalen ble spilt. 

15 medlemmer deltok. 

VM-Kvinner 2019 i Japan. Totalt 71medlemmer som reiste med Håndballens 

Venner. Dette var det store arrangementet i 2019. Det var svært mange (ca.300) som 

var foråndspåmeldte til turen til Japan, men til slutt stod vi igjen med totalt 71reisende. 

Disse fordelte seg på tre ulike turopplegg. Det ble en svært vellykket tur. Ut i fra 

hvilke turer som ble valgt fikk man også oppleve mye av Japan utenom 

håndballkampene. Flere besøkte byene Tokyo, Kyoto, Hiroshima og Kumamoto. Her 

fikk man oppleve flott sightseeing med besøk på museer, praktfulle parker, 

bambusskog, templer, slott og bading i varme kilder. Det gjorde sterkt inntrykk å være 

på Peace Memorial Museum i Hiroshima.  Reisen med hurtigtoget Shinkansen var 

punktlig og behagelig. Det ble også tid til mange hyggelige lunsjer/middager med 

servering av japanske retter.                                                                                                       

Reiseleder Nils Arnfinn Sæteren fra Let`s Travel og de lokale guidene fortjener stor 

takk. Det var stor stemning på kampene der Håndballens Venner løftet jentene 

fremover med bjeller og heiarop. Dette satte håndballjentene stor pris på i følge 

håndballpresident Kåre Geir Lio.  Norge endte dessverre utenfor prisplassen etter tap 

mot Russland i bronsefinalen. 

 

Arrangement i 2020 som vi i Håndballens Venner har arbeidet med og som vi fortsatt 

arbeider med: 

EM-herrer 2020 ble arrangert i januar i Norge, Sverige og Østerrike. 

Håndballens Venner hadde tilbud på billetter til kampene i Trondheim og reise til 

finalerunden i Stockholm med hotell og billetter. Det var 23 medlemmer på turen til 

Stockholm. På grunn av tekniske problemer fikk vi ikke de billettene som vi var 

forespeilet i Trondheim.  

EM-kvinner 2020 i desember: Det arbeides fremdeles med å lage et tilbud til våre  

medlemmer.   

 

Vi arbeider for at turene med Håndballens Venner skal ha god standard og de aller 

fleste tilbakemeldinger vi får er av positiv karakter. Nyttig for oss er både positive og 

negative tilbakemeldinger. Vi tar alle innspill på alvor og arbeider med å gjøre 

turene enda bedre.  

 

 Takk til våre samarbeidspartnere!  

Gjensidige AS, Let`s Travel, Protektiv AS, PH Madison.   

 

10.03.2020 

Styret i Håndballens Venner. 


