Årsrapport 2018
Administrativt
St. Hallvard feiret sitt 10 års jubileum i 2018. Jubileet ble markert med en
«oppvisningskamp» den 13. januar mellom eldre St. Hallvardspillere mot gamle
Reistadspillere.
Klubbens strategiplan ble revidert av styret på en weekendsamling 5-7 januar.
Det er i perioden avholdt 16 styremøter.
Driftsåret har vært svært krevende. Et økonomisk etterslep på nesten 700.000 kroner fra
sesongen i eliteserien 16-17 har krevd kostnadskutt og samtidig inntektsøkning for å berge
klubben. Administrasjon og trenere har bidratt positivt til å kutte kostnader, og sammen
med svært sterk dugnadsinnsats fra spillere og enkeltpersoner i styret har klubben klart å
redusere et akkumulert underskudd og negativ egenkapital til positiv egenkapital ved
utgangen av året. Det var et absolutt krav fra NHF for å kunne rykke opp i eliteserien.
Eliteseriespill, og seriemesterskap er sikret allerede på tidspunkt for styrets beskrivelse av
året 2018.
I tillegg til kostnadskutt har klubben i 2018 etablert «Håndball-lotteriet» som
inntektsbringende tiltak som er med på å sikre klubben faste inntekter for årene som
kommer.
Klubben er fortsatt sårbar, og arrangementsgjennomføring er krevende pga. få medlemmer
og frivillige rundt klubben. Styret er av den oppfatning at rekruttering av flere frivillige og en
større medlemsbase er kritisk viktig for det nye styret å jobbe videre med i nær fremtid.
I 2018 inngikk klubben et samarbeid med St. Hallvard VGS og bidrar med trenerressurser i
skoletiden for aktuelle elever. Det er gjort avtale for skoleåret 2018/19 men styret håper at
dette blir et langvarig samarbeid.
Sportslig
Elitelaget: En fin utvikling på vårsesongen 2018 resulterte i kvalikplassen for eliteserien. Vi
gjennomførte to gode kamper mot Bodø hvor vi var veldig nære å vinne sammenlagt, men
marginene var ikke helt på vår side. Deretter tok laget ferie og trenerteamet la planer for en
ny sesong. Laget trente godt og spilte en del treningskamper i mai og juni før 3 uker ferie. Ny
sesong startet med turnering i Italia mot tyske og franske topplag.
Tre spillere la opp før sesongstart og tre spillere tok steget videre til eliteserieklubber. Glenn
hentet inn tre nye unge spillere og tok opp fire spillere fra egen rekruttavdeling.
Laget fikk en trøblete start med spillere på skadelisten og spillere som valgte å gå til nye
klubber så sent som juni og august, men et godt samhold og et lag som jobbet for hverandre
gjorde at gjengen kom seg gjennom de første månedene på en god måte.
Laget har stått sterkt sammen og spilt en mer direkte håndball enn tidligere, spilt med glede
og ligget i toppen av tabellen gjennom høsten. I skrivende stund er laget serievinner og
kvalifisert for opprykk til eliteserien.

2.div: Sesongen 17/18 hadde vi eget lag, men beslutning på våren 2018 førte til et samarbeid
om dette laget med Asker Skiklubb håndball.
3.div: Sesongen 17/18 hadde vi eget lag i denne divisjonen. Ved inngangen til sesongen
18/19 hadde vi for få aktuelle spillere, så laget ble trukket fra seriespill.
G18: Laget kvalifiserte seg til Lerøyserien, og spilte ordinært seriespill.
St. Hallvard har hatt følgende spillere med på samlinger/landskamper: Robin Haug, Sander
Heieren, Martin Solberg, Andreas Hedemann, Ole-Henry Dahl.
Samfunnsansvar
SHK har fortsatt og videreutviklet samarbeidet med Lier kommune og BUA Lier.
Sammen med BUA Lier arrangerte vi akedag på Eiksetra i januar. SHK-spillere og trener
deltok på aktivitetene, og bidro til å kjøre barn til og fra arrangementet som var godt besøkt.
Klubben har deltatt på Åpen hall på Lierbyen skole for 4. til 7. klassinger en gang i måneden
fram til sommeren. Denne ordningen ble utvidet til tre ganger i måneden fra sommeren
fram til jul, og klubben (spillerne) fikk kompensasjon på totalt 10.000 kr. for denne jobben.
Samtlige spillere var involvert i prosjektet før sommeren, mens det i hovedsak har vært
Jørgen som har deltatt etter sommeren.
SHK har sammen med Lier kommune, skolene i Lier og idrettslagene i Lier deltatt på samling
for Aktive Lokalsamfunn etter initiativ fra Buskerud Idrettskrets. Samlingen resulterte i to
signerte avtaler som SHK har inngått.
1. Avtale om SAL-aktiviteter sammen med Lier Frivillighetssentral og BUA Lier, hvor
SHK-spillere deltar på aktivitetsdager ute på skolene. Eirik, Peter og Jørgen har
deltatt på disse i 2018.
2. Avtale om åpen hall-aktiviteter for ungdomsskoleelever sammen med skolene, og
idrettslagene i ytre Lier. Fun Friday arrangeres til sammen tre ganger (en gang i
2018) for ungdomsskoleelevene på Høvik og Lierbyen skoler. SHK bidro i å få
avtalen på plass, samt planlegging og gjennomføring av arrangementet. Tre SHKere deltok som aktivitetsledere på Fun Friday i november 2018.
Sammen med kommunen, NAV, Reistad IL og initiativet «God jul, lille venn» arrangerte vi
gaveinnsamling til barn og familier som trenger det i forbindelse med vår kamp i Reistad
Arena den 5. desember. Det ble samlet inn nesten 550 gaver som ble delt ut etter behov i
Lier og Drammen.
Rent idrettslag: SHK er et rent idrettslag og alle utøvere skal hvert år gjennomføre ren utøver
sertifisering i regi av Antidoping Norge.

Kommunikasjon/media
Spillerne på a-laget og noen fra G-18 har deltatt på egne møter, hvor kommunikasjon,
mediehåndtering, retningslinjer (rent idrettslag) og SHKs retningslinjer mot seksuell
trakassering er gjennomgått. Det er avholdt egne møter med trenere/lagleder med grundig
gjennomgang og refleksjon av retningslinjer mot seksuell trakassering.
Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for SHK, som har vært til
gjennomgang/behandling i styret.
Elitelaget har jevnlige oppslag i lokal aviser - i hovedsak Lierposten. SHK har også vært omtalt
i Drammens Tidende og riksaviser gjennom sesongen.
SHK bilag/sesongprogram distribuert med Lierposten, i tillegg har vi sponsede ½ annonser i
Lierposten før hver hjemmekamp. Hjemmesiden er via Norsk Topphåndball, og brukes
jevnlig til nyheter.
SHK er med i Bizzy-appen, utviklet av Buskerud fylkeskommune for å gi ungdom gode
underholdningstilbud.
Hovedkanalen for egen produksjon og distribusjon er sosiale medier, hvor SHK er aktive med
innlegg jevnlig både på FB og Instagram. Antall følgere på FB er nå over 3000 følgere – en
solid oppgang fra året før. Vi har innlegg før og etter hver kamp, i tillegg til en rekke
egenproduserte initiativ som Movember, julekalender, sommer take-over, og «Bli kjent med
SHK».
Styre
Årsmøtet for 2017 ble avholdt 5 mars 2018 og følgende styre ble valgt:
Leder Hilde Karlsen
Nestleder Espen Karlsen
Styremedlem Erik Johan Nordli
Styremedlem Torill Hedemann
Styremedlem Ragnhild Connell
Styremedlem Pål Thomassen
Styremedlem Marius Egge
Styremedlem Per Ivar Næss
Etter noen måneder meddelte styreleder at hun måtte trekke seg av personlige årsaker.
Nestleder ble derfor konstituert som ny leder.
Daglig leder
Robert Hedin
Styret anbefaler fortsatt drift.

