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1. Godkjenning av saksliste 

 
 

2. Valg av: 
Dirigent____________________ 
Referent____________________ 

 
 

3. Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
 

4.  Styrets Årsrapport 
I perioden har vi avholdt 11 stk styremøter. 

 

Håndballstyret 08/09 
 
Leder: 
Tom Jarle Barka 
 
Sportslig leder: 
Geir Hiim 
 
Sekretær: 
Gro Eriksen Sunde 
 
Kasserer: 
Henning Livastøl 
 
 

Dugnadsansvarlig: 
Torbjørg Vasstveit 
 
Ansvarlig kiosk: 
Kari Lura-Wiik 
 
Arrangementansvarlig: 
Anne Torill Fjelde Larsen 
og 
Trude B. Eie 
 
Styremedlem: 
Synnøve T. Mæle 
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Følgende trenere og ledere har vært knyttet til klubben 08/09: 

Damer 3 div 

Bjørn Barka 
Elisabeth V. Barka 

Jenter 15 

Raymond Reianes 
Siri H. Andersen 
Steinar Haaland 

Jenter 11 

Stig Olaf Melberg 
Torill Kvastad 

Jenter 10 

Siri H. Andersen 
Anne Mari Jacobsen 
Trond Sandvik 
Elin Helland 

Jenter 9 1999 

Nina Barka 
Mona Sørskår 
Raymond Reianes 

Jenter 9 2000 

Erik Ødegård 
Rine Knutsen 
Stig Olaf Melberg 

Menn 3 div 

Jan Petter Larsen 
Magnus Heskje 

Gutter 13 

Geir Hiim 
Kari Lura-Wiik 
Tom Jarle Barka 

Gutter 11 

Hilde Kjellevold 
Tom Jarle Barka 
Geir Hiim 
Helge Kjellevold 

Gutter 10 

Asle Hjelmen 
Elisabeth V. Barka 
Lena Barka 

Gutter 9 

Merete Livastøl 
Kristine Haukalid 

Mini-gruppa 

Hege Sandvik 
Tonje Voll 
Synnøve Mæle 
Kathrine Langeland 

 
 
Håndballsesongen 08/09 går mot slutten. På vegne av klubben og styret vil vi takke alle som er med å 
bidrar i Håndballgruppa Staal Jørpeland. For det første trenere, oppmenn og ledere som legger ned en 
kjempe innsats i løpet av sesongen.  Det er og nødvendig å takke foreldre/foresatte for kjøring til og fra 
kamper, samt annen dugnad for klubben. I 2008 vi vil spesielt trekke fram 17. mai der Staal sto for tur 
som arrangør. Vi la opp til en klar struktur på oppgaver og informasjonsflyt til de som skulle bidra. 
Resultatet ble enestående, godt gjennomført arrangement og med et høvelig resultat økonomisk. 
 
Styret har gjennom sesongen vært godt besatt.  
Det sportslige er blitt ivaretatt av Geir Hiim på en utmerket måte, Informasjonsflyt og oppfølging 
gjennom hele sesongen. Trenerkurs ble arrangert 9. og 10. mars. Der 2 moduler i Trener 1 ble 
gjennomgått. Geir har også fått sving på hjemmesidene våre, noe som økning i antall treff klart viser. 
Arrangement er blitt utført til punkt og prikke av Anne Torill og Trude som arrangører av kamper. Salget 
i hallen har Kari Lura-Wiik har full kontroll på det viser den fine økningen i salget også. 
Dugnad og skrapeloddsalg har Torbjørg ordnet opp i. Ryddig og bra gjennomført. 
Henning har sittet på pengesekken og stått for en snuoperasjon i økonomien i forhold til de siste års 
resultat.  
Referat har Gro ført i pennen med stø pekefinger på tastaturet og ispedd gode og morsomme 
kommentarer. Synnøve har vært en frisk potet som har bidratt på alle områder der det har vært 
nødvendig. Blant annet i bildekomiteen for utsmykking av Staalturn. 
 
 
Det er kostbart å drive klubben. Vi gjorde visse grep i forkant av sesongen pga synkende inntekter de 
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siste årene. I tillegg følte vi det var det liten oversikt på økonomien i hovedkassen og om når vi ville få 
våre penger etter fordelingsnøkkelen. Fordelingsnøkkelen ble for øvrig endret på årsmøte i klubben. 
Håndballgruppa har nå 25% mot før 20%, fotballen 70% og friidretten 5%(10%). 
 
Henning og Tom var med i sponsorgruppa fra håndballen våren 08, den lå da ganske brakk, vi måtte ta 
et tak med bakgrunn i at det var lite penger i kassen. Vi greide å nå samme omsetning som året før noe 
som må sies å være glimrende. Etter hvert begynte det å bli noen penger tilført oss. Både Henning og 
Tom er med videre i sponsorgruppa som nå har en ny giv og en litt annen struktur på opplegget. Har 
jobbet 3-4 måneder allerede og det ser bra ut med tilgangen på sponsorer og økning i sponsorinntekter. 
 
Samlet etter 2008, går vi på et overskudd, 217.000,- kroner viser regnskapet. Det er verd å legge merke 
til at 112.000 av disse er satt som fordring mot hovedstyret da de enda ikke er utbetalt til 
håndballgruppa.  
Hovedutgiftene er påmeldingsavgifter og reiser for laga.  
På inntektssida er vi avhengig av loddsalg. Kunstlotteriet gikk i 2008 veldig bra. Det samme gjorde 
Håndball-lotteriet. Sammen med 17. mai, annen dugnad og flaggavtalen er det viktige inntektskilder for 
oss.  
Dugnad har vi hatt på Tivoli og på Staaltun, Helgø Matsenter. Tivoli gikk fint og gir oss en god 
fortjeneste. I forbindelse med Scana-avtalen har styret lagt ned ca 100 dugnadstimer. I tillegg har vi 
brukt skoleungdom til å klippe plenen og rydde i bed.  
 
Denne sesongen har vi vært veldig klare på at medlemskontingenten skal være betalt før man får spille 
på seniorlagene. Det har totalt sett vært god oppfølging av medlemskontingenten.  
 
I romjulen arrangerte ”damene” i styret romjulsmarsj og romjulsfest. Romjulsmarsjen var en suksess 
med over 160 deltakere. Kvelden med romjulsfest var også bra. 
 
På utstyrsiden har vi gjort investeringer spesielt på baller størrelse 0 og 1. Alle lag har egne drakter. 
Kabalen med treningstider lot seg også i år løse. Til neste sesong vil vi gjøre en henvendelse til Klippen 
om evt. leie av deres hall, da kapasiteten i Strandahallen er sprengt. 
 
Staalboka ble utgitt høsten 08. Håndballgruppa var godt representert på utgivelsesdagen med stand i 
sentrum og arrangement for spesielt inviterte i Staaltun samme ettermiddag/kveld. 
 
Fra Strand videregående skole har vi denne sesongen hatt en praktikant på trenersiden. Hun har vært 
hjelpetrener på gutter 9 laget. 
 
Styret har vært representert på hovedstyremøter med Tom Barka.  
 
I Strandahallen blir det i tradisjonens tro avslutningsfest for alle laga tirsdag 31. mars. 
 
Årets innsatspokal vil bli delt ut til en verdig mottaker på håndballavslutningen i Strandahallen 31/3. 
 
Utmerkelser: (deles ut på håndballavslutningen) 
 
10 års aktiv:   20 års aktiv:   30 års aktiv: 
Jan Petter Larsen   Elisabeth Veland Barka  Anne Torill Larsen Fjelde 
Erik Ødegård 
Even Kallesten 
 
 
 
Hilsen 
Tom Jarle Barka 
Leder 
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5. Rapport Sportslig leder 
 

Vi har denne sesongen hatt i aksjon ca 200 spillere fordelt på Minigruppe, J9, G9, J10, G10, J11, G11, 
G13, J15, Damer 3.div og Herrer 3. div. 
 

Til å lede disse lagene har vi hatt over 30 trenere og ledere som alle har gjort en fantastisk innsats. 
Veldig mange av disse har både 2 og 3 verv innen håndballen, vi kan ikke få takket nok for innsatsen. 
Synd det kun kan deles ut 1 innsatspokal. Tusen takk til dere alle!!! 
 

Rent resultatmessig har sesongen vært omtrent som forventet. Kanskje har Jenter 15 laget imponert 
mest med gode resultater og en topp 3 plassering i pulja. Dette er jenter å bygge videre på. Når vi ser 
at damelaget allerede har fem 16-17 åringer som gjør det godt, så lover det bra for sesongene som 
kommer. ”Kånene” må virkelig jobbe hardt for plassen på laget framover. 
  

I samarbeid med Håndballforbundet/håndballkretsen arrangerer vi i mars trenerkurs for de lederne 
som ønsker litt håndballfaglig påfyll. I denne omgangen er det 2 moduler av Trener 1 utdanningen som 
står på kjøreplanen og vi planlegger å kjøre de 4 resterende modulene til høsten. Det er gledelig at så 
mange har meldt seg på og vi håper dette kan være en spore til å fortsette som ledere og trenere i 
mange år.  
 

Ut i fra tilbakemeldingene styret har fått, virker det som vi har hatt fin flyt og kontroll rundt 
arrangementer og kamper i Strandahallen.  Takk til Kari, Anne Torill og Trude som har tatt seg av dette. 
Dere skjemmer oss bort, men vi liker det……… 
 
Jeg vil også nevne det gode samarbeidet vi har med Forsand IL. For tiden har vi samarbeidslag med 
Forsand i 2 klasser; Jenter 15 og Gutter 13. Denne samarbeidsformen vi har brukt de siste sesongene, 
særlig i de eldste jenteklassene. Vi håper å kunne fortsette dette samarbeidet i sesongene som 
kommer.   
 
 

Når sesongen nå nærmer seg slutten, er det ikke til å unngå at tankene går mot neste sesong. Flere 
spørsmål kommer opp;  
 
 

* Hvilke og hvor mange lag skal vi stille neste sesong?  
Her må vi se på antall spillere, aldersfordeling, trenere/ledere osv. Dette er ofte ”fingen i været” 
sidene lagene må meldes på allerede i mai.  
 
   

* Hvem av trenerne fortsetter? 
Vi håper selvfølgelig på alle, men et naturlig frafall vil det jo alltid bli. Her trenger vi hjelp fra alle til å 
finne erstattere. 
 
 

* Når skal vi starte treningen til høsten? 
Her bør/skal vi ta hensyn til at veldig mange av spillerne(og lederne) er aktive også i fotballen. De 
yngste lagene bør i størst mulig grad vente til fotballens kampsesong er over.  
De eldre lagene kan gjerne begynne tidligere, men her må vi tilstrebe å tilpasse treningstider slik at de 
ikke kolliderer med fotballens.  
Ved kollisjon må spillerne kunne velge fotballtrening, så lenge fotballens kampsesong pågår, uten at vi 
på noen måte legger press på dem. Vi forventer selvfølgelig den samme holdning fra fotballen når 
våren kommer. 
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Alt dette er viktig for rekrutteringen framover og vi kommer til å ha et møte rundt disse tingene i 
slutten av april. Her vil alle trenere og ledere innkalles. 
 

Men… inntil den tid;  takk for alle timene dere bruker på håndballen. 
 

Sportslig hilsen 
Geir Hiim 
 

PS! Tabeller er ikke tatt med i denne årsmeldingen. De kan dere finne via Staal Jørpeland’s nye 

nettside www.staal-il.no  
 
 

6.  Rapport fra lagene 
 

Sesongrapport fra miniavdelingen. Gutter og Jenter født 2001+2002 
 
Vi har i år vært ca 30  7 års-spillere og ca 16 6 års-spillere. Det er i 2001- klassen vært en overvekt av 
jenter mens det i 2002 er overvekt av gutter. 
 
Vi har trent en gang i uken. Mens de største har trent mye på kast og føring av ball, har det blant de 
minste vært mye lek.  
 
Vi har vært i pulje med Forsand, Mil, Årdal og Hjelmeland. Alle har arrangert en turnering hver, i alt 5 
stk. Det er ikke alltid kampene som er viktigst, men leken og premieringen. 
 
Vi takker for en fin sesong. 
 
Hege, Tonje, Kathrine og Synnøve 
 
 

Sesongrapport Jenter 9 (2000) 
 
Jenter 9 (2000) har hatt treninger tirsdager 16-17. 
 
Det har vært 13 jenter på treningen, og de har vist stor iver og innsatsvilje. Jentene har deltatt i 
aktivitetsserie med 2 lag, Staal Jørpeland 3 og Staal Jørpeland 4. 
 
Lagene har spilt kamper på Austrått, Tau, Forsand og Jørpeland. Lagene de har spilt kamper mot er: 
Austrått 1, 2 og 3, MIL, Forsand og Riska. 
 
Jentene har vist en fin fremgang gjennom sesongen. Selv om de har møtt lag med eldre spillere har de 
allikevel klart seg godt. Denne sesongen har vært fin trening til de neste år møter flest lag på sin egen 
alder. 
 
Spillere som har vært med på Jenter 9 (2000) i aktivitetsserien er: 
 
Kaia Melberg, Ingrid Klausen, Eira Sedberg, Amalie Seljeskog, Frida Gulestøl, Anne Bratthammar, 
Maren Haugsbø, Nora Bolme, Katrine Kjellevold, Ida A Ødegård 
 
Oppmann har vært:  Rine Knutsen 
Trenere:  Stig Olaf Melberg og Erik Ødegård 
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Sesongrapport for jenter 9 (1999) 
 
Trenere: Raymond Reianes og Nina Barka  
Oppmann: Mona Lyse Sørskår 
 
Vi startet opp sesongen i oktober og allerede da hadde vi en god stamme på 18 jenter. Vi har hatt 7 
turneringer, ca en turnering i måneden.  
Vi har spilt mot Tastavarden, Hinna, Forus & Gausel, Figgjo og Brodd. 
Kampmessig har vi hatt alt fra tap, seirer og uavgjort. 
Vi meldte på to lag denne sesongen. Vi trenger da minimum 8 stk. Noen turneringer er vi nesten ikke 
nok, mens på hjemmeturneringene har vi vert oppe i 22 spillere. Prøver da å få til ekstra kamper. Synes 
det er litt frustrerende når det er så ujevnt oppmøte. 
 
Vi har hatt noen flittige jenter som kommer på treningene. Vi har jenter som har spilt håndball i fire år 
og noen som startet opp nå etter nyttår. I skrivende stund kan vi være 27 jenter på treningene.. Dette 
er en stor gjeng når vi kun har 2/3 av banen. Har nesten vert litt lite med to trenere og, så vi har spurt 
om hjelp fra foreldre innimellom. Takker for hjelpen. Utfordringen er å få følgt opp spillerne så mye 
som vi ønsker. 
 
  

Sesongrapport Jenter 10 
 
Siri Andersen og Elin Helland har vært trenere for j-10, mens Anne Marie Jakobsen har vært oppmann 
for laget. Trond Sandvik har vært ”reserve-trener” de gangene Siri og Elin ikke har hatt anledning til å 
gå på treningen. 
 
Jenter 10 har trent hver onsdag fra 17-18. De har hatt hele hallen til disposisjon. Det har vært 14 jenter 
på laget i år. Vi har hatt 1 lag med i serien, med 1 turnering i måneden.  
 
På treningene har vi lagt vekt på å ha det gøy med ball. Vi har brukt ball i stort sett alle aktiviteter, med 
fokus på ballbeherskelse, pasninger (kaste-teknikk), skuddtrening og lagspill. Alle som har ønsket det 
har fått stått i mål. Etter jul har vi av og til brukt hele hallen når vi har spilt håndball, noe som har vært 
stor stas for jentene. For oss voksne har det i år som i fjor, vært viktig å skape et godt miljø for jentene. 
 
På turneringene har vi vært mellom 8 – 10 jenter. Alle har fått like mye spilletid. I noen kamper har vi 
delt jentene inn i 2 lag, 1 omgang hver. De fleste kamper har j-10 vunnet! 
 
Vi opplevde stor trivsel på treninger og turneringer . 
 
Disse har vært med på jenter 10: Thea Andersen, Tirill Jakobsen, Martine Sandvik, Vilde Voll, Lena Nag, 
Alisa Jansen, Malin Nygård, Brita Lyse Kveset, Sanna Helland Jøssang, Mari Norland, Birgitte 
Johannesen, Ida Johansen, Erika Skår og Siren Jøssang. 
 
Siri Andersen, Elin Helland, Trond Sandvik og Ann Marie Jakobsen 
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Sesongrapport for Jenter 11 
  
Vi startet opp trening rett etter skole start høsten 08. 8 jenter startet da å trene, men det kom flere 
etter hvert og vi er nå 13 jenter som trener jevnt og trutt.  
Vi har treninger på tirsdag og torsdager. Vi har 2 12-åringer på laget, da de ikke har eget lag. 
 Jentene har spilt 12 kamper til nå med 10 seiere, 1 uavgjort og ett tap. Vi har 2 kamper igjen i mars.  
Vi skal også reise på cup til Kristiansand i april, det gleder de seg veldig til. Jentene er en positiv og 
treningsvillig gjeng som viser stor fremgang. 
  
Stig Olav Melberg og Torill Kvastad 

 
 
Sesongrapport jenter 15 
 
Jenter 15 har trent hver mandag og onsdag fra klokka 18 – 19. Vi har delt hallen med G-10 hver 
mandag og hatt hallen alene på onsdager. 
 
Raymond Reianes har trent jentene. Siri Andersen har vært hjelpetrener og oppmann. Ellers har 
Steinar Haaland vært med rundt laget, siden vi denne sesongen har vært jenter fra både Jørpeland og 
Forsand. 
 
Vi har vært 9 jenter på laget i år. 3 fra Forsand og 6 fra Jørpeland (1 j-13, 3 j-14 og 5 j-15).  På 
treningene har vi trent ballbeherskelse, pasninger, skudd-trening, kondisjon, trekk og lag-spill. 
Innimellom har vi hatt stafetter og konkurranser.  
 
I serien har vi spilt mot Vigrestad, Nærbø, Bryne 2, Frøyland, Sokndal, Egersund, Riska, Voll og Hellvik. 
Med 3 kamper igjen å spille ligger vi på 2. plass på tabellen, med 11 seire og 4 tap. 
 
Disse jentene har vært med på j-15 dette året: Tina Andersen, Miriam Høllesli, Karina Fjelde, Amanda 
Svines, Eilen Bauge, Charlotte Aakre, Tone Erevik, Sonja Haaland og Marta Rettedal. 
 
 

Sesongrapport Damer 3. div 
 
Damelaget ligger på en 6 plass etter 18 spilte seriekamper, 4 kamper gjenstår. Sesongen startet med 3 
flotte seirer, utover i sesonger har vi hatt noen litt sure tap mot antatt dårligere lag men har spilt gode 
kamper mot lag i toppen. 4 spillere tok steget opp fra jenter 16 års laget, disse ble godt i mottatt av de 
andre. Spredning i alder har vært fra 16 til 48!! år, og stallen har bestått av 14-15 spillere jevnt over i 
sesongen. I tillegg er det flere som har vært innom for treningen sin del.      
Vi har hatt to sørlandsturer, en til Lyngdal med Rangvald Tungland som sjåfør og resten av familien 
Barka/Hiim som gode supportere. Den neste turen reiste vi i lag med herrelaget.   
 
Damelaget har stilt opp på ulike dugnader som dømming, børsebæring, flaggheising, tivoli, sekretæriat 
og loddsalg. Flott innsats av alle. 
 
Spillere:   
Marion Hiim, Trine Alvær, Trine Vestersjø, Line Brekke, Karina F. Kleven, Lena Barka, June K.D. 
Fossmark, Veronica Barka, Janne Elin Holta, Helen Oaland, Iselin Sporaland, Beathe Haaland, Martha 
Nag, Kjersti Harestad Voll og Linda Tungland 
 
Trenere/oppmenn: 
Bjørn Barka – trener  Elisabeth V. Barka – oppmann/hjelpetrener Geir Hiim - hjelpetrener 
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Sesongrapport Gutter 9 
 
Interessen for håndball er stor. Vi er en fast gjeng på 15 spillere. Men noen ganger er vi over 20 
spillere. Noe er litt til og fra. Spillerne går i 3. og 4. klasse. Mange av spilleren har vært med i mange år, 
de er kjempe flinke. 
 
Vi trener en gang i uken, og er i løpet av sesongen med på 7 turneringer (kampdager). Vi har vært på 
Austrått, Sørbø, hjemme 2 ganger og Forsand. I mars skal vi til Figgjo og Hjelmeland . Det er stor 
fremgang på guttene. De klarer seg godt. Nå begynner vi å spille håndball, mer og mer regler blir 
innført.  
          
Vi starter med ”ball på stengene” til oppvarming, og så fortsetter vi med skydd trening, sentring, 
spilling og enkle finter. Vi er så heldig å få hjelp av en student fra Strand Videregående skole, det er 
heilt topp. Fantastisk med ekstra resurs.  Vi deler inn i stasjoner, og vi styrer hver våres. Alle trenerne 
er med på trening.  
 
Det er kjekt å se fremgangen på ungene, de er blitt kjempe flinke. 
Foreldrene er flinke til å stille opp, både på kjøring til turneringer, dugnader. Ingenting er noen 
problem. 
Vi har det knall kjekt, masse kjekke gutter med god humør og gode håndballfredigheter. 
 
Hilsen trenerne Gutter 9 (Jan Petter, Kristine, Kariann og Merete) 
 
 

Sesongrapport Gutter 10 
 
Antall spillere i år har variert noe, men vi har vært på det jevne mellom 10-12 stk på 10 års treningene. 
I år har vi hatt to treninger i uka, mandagen har vi delt hallen med J15 laget og etter jul startet vi opp 
med felles trening på tirsdagen med G 11 på stor bane. Noen av guttene har også fått mulighet til å 
være med og spilt kamp med G11 i løpet av sesongen. 
Vi har hatt 4 turneringer på bortebane og skal ha til sammen 3 turneringer på hjemmebane. Lagene vi 
har møtt har vært Austrått 1 og 2, Sandnes 1 og 2 og Figgjo. Det har blitt flere seirer, men vi har også 
hatt noen tap, uten at dette har gjort noe med humøret til guttene. Vi har på noen av turneringene 
hatt med spillere fra G9 laget. 
 
Foreldre/foresatte på laget har vært flinke til å stille opp på dugnader og kjøring til/fra kamper.  
 
Trenere/oppmann sesongen 08-09 
• Asle Hjelmen – oppmann 
• Elisabeth V. Barka – trener 
• Lena Barka – hjelpetrener 
med god hjelp av Kristine Haukalid, Bjørn Barka og Martha Nag   
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Sesongrapport Gutter 11 
 
Vi har hatt 9 gutter med på treningene. De har hatt et stabilt oppmøte og har vært en ivrig og 
humørfullt gjeng☺. De har trent i sammen med G13 og G10. 
 
De fleste spillerne har hatt en fin sportslig utvikling og har hatt stort utbytte av å trene i sammen med 
G13. Her har de fått røynt seg på en sterkere motstand og har dermed hatt noe å strekke seg etter. De 
har hatt spensttrening med Jone Harald som har kjørt dem hardt og bestemt. Det har vært hardt, men 
guttene har kost seg. Her har det vært mye ”lått og løje”☺. 
 
Fra tirsdag 6. desember valgte trenerne at G11 skulle trene i sammen med G10 på tirsdagene. Etter 
11/2 sesong sammen med gutter som har vært 1, 2 og 3år eldre ville det være kjekt for G11 og få være 
de største på treningene. Samtidig ønsket trenerne å gi et tilbud til flere 14åringer for å rekruttere dem 
til et evt. G15 lag til neste sesong. Dermed fikk G11 tilbud om å trene sammen med G10, som de også 
har lånt 2 og 3 spillere av på flere av kampene i sesongen. Dette har fungert kjempe greit og guttene 
på G10 har klart seg godt.  
 
Det har vært helt på sin plass og la guttene trene med G10 . Guttene koser seg på treningene. De fleste 
virker mer avslappet og tørr vise seg mer fram. Samtidig ser jeg at de har mistet fart og flyten i spillet. 
På G13 treningen sier det seg selv at tempoet er høyere. Men samtidig kan nå G11 være de som kan få 
være med å dra fram G10. Det blir spennende å se hva det blir til til  neste sesong. 
Når det gjelder det sportslige resultatet har vi hatt både seirer og tap. Men guttene har hatt en fin 
framgang og slått lag som de tapte for i de første kampene. Alle spillerne har laget mål☺. 
Selv om vi ikke har noe fast keeper på G11 har vi byttet på dette og ingen sure miner for det. Vi har 
vært så heldige å få låne en av keeperne på G13 når  det har passet slik, og det har vært trygt og 
godt for guttene. 
 
Guttene har bare hatt bortekamper denne sesongen og de har spilt mot: Sola2, Voll, Havørn, Viking3, 
KFUM2, Orre og Gandal.  
Noen av guttene har også fått prøvd seg på G13 når det har vært behov for spillere. Her klarer de seg 
godt. 
Vi må jo få med at de har hatt treningskamp mot noen ”kjepphøye” J11☺. Heldigvis for guttene våre så 
ble det en knepen ettmål seier☺ . 
Som en ekstra bonus har 6 av guttene vært med i skolecupen i regi av Staal Jørpeland. De er i 
skrivende stund klar for finalespillet☺  Heia Fjelltun Skole!!!! 
 

Hilsen Hilde og Helge 
 
 
Sesongrapport Gutter 13 
 

Denne sesongen har Gutter 13 bestått av årsklassene 95 og 96 med noen gjesteopptredener av 94 og 
97 modeller. Vi har vekselvis trent sammen med noen eldre spillere og sammen med Gutter 11. 
Det har vært en forholdsvis stabil spillergruppe på ca 12 spillere. Noe frafall har vi hatt på slutten av 
sesongen pga at fotballen begynner å rulle.  
Det er en utfordring å til dels kjøre tre årsklasser i sammen, men vi tror særlig de yngste har profitert 
på dette. De får kjørt seg bra med tanke på både fysikk og håndballforståelse.  Det har kanskje gått litt 
ut over matchingen for de eldste, så vi vurderer hva vi gjør neste sesong med tanke på 
alderssammensetninger. 
Resultatmessig havner vi ca midt på tabellen. Det er 4 lag som har skilt seg ut i toppen, men vi er med i 
kampen om 5. plassen. 
Et lite hjertesukk tilslutt; samarbeidsviljen hos noen fotball-ledere har heller ikke denne sesongen vært 
særlig framtredene. Guttene blir utsatt for stort press for å prioritere fotball foran håndball og andre 
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aktiviteter, selv utenfor fotballens kampsesong. Dette er etter vår mening uheldig for ungenes(det er 
tross alt unger dette dreier seg om) utvikling og mulighet til å drive variert idrett. Dette er tatt opp 
med fotballen ved flere anledninger uten at det har bedret seg merkbart.  
Når vi er inne på temaet, må vi berømme fotball-lederne i 96-klassen for godt samarbeid. Slik burde 
det vært på alle årstrinn. 
Trenere/ledere for Gutter 13 har denne sesongen vært Tom Barka, Kari Lura-Wiik og Geir Hiim 
 
 

Sesongrapport Herrer 3 div 
 
Sesongen 07/08 ble avsluttet med mye tap og vi ente sist. Vi rykket ned i 3. Div. Laga i 3 div er 3 
sørlandslag og resten rogalandslag. Ingen endring derfor i kostnader for laget. Treningene for sesongen 
08/09 startet vi med tidlig august med bra fremmøte på trening. Etter hvert som fotballsesongen 
sluttet ble vi flere og det så faktisk ut til å kunne bli bra med folk. Stort sett var stallen samme som i 
fjor men med en gledelig tilvekst på 15 åringer som har blitt gamle nok og rykket opp til herrelaget. Så 
denne sesongen har vi bedre rekruttering enn på lenge. 
Etter hvert har oppmøtet på trening dabbet av igjen slik at vi for det meste har vært 8 -12 spillere på 
trening. Dette har med skader og arbeid å gjøre. 
Totalt har vi hatt 17 spillere med på kamp og 3 spillere har vært med så langt på alle kampene. Vi har 
tapt 5, vunnet 5 og spilt uavgjort 1 kamp.  
Treningene og kampene har vært ledet på en god måte av Jan Petter Larsen. 
Magnus Heskje har vært oppmann. 
Følgende spillere har vært med og spilt kamp: 
Magnus Heskje , Vegard Oftedal, Robert Holta, Even Kallesten, Raymond Reianes, Ivar Melberg, Jan 
Petter Larsen, Stian Helland, Thomas Mæle, Thomas Andersen, Egil Vatland, Arnt Helge Aakre, Vetle 
Kallesten, Terje Wee Jones, Magnus S Kristiansen, Daniel Halvorsen, Kenneth Nyman Larsen 
Vi har i år som i fjor registrert målscore og mest nyttige spiller pr kamp og har før siste kamperfølgende 
stilling : 
Målscore: 
Raymond Reianes  86 mål, Even Kallesten  68 mål, Thomas Mæle 43 mål, Ivar Melberg  37 mål , 
Thomas Andersen  16 mål, Jan Petter Larsen 15 mål,  Stian Helland  11 mål, Egil Vatland 8 mål, Robert 
Holta 8 mål, Daniel Halvorsen 5 mål, Magnus S Kristiansen 4 mål, Vetle Kallesten 3 mål, Terje Wee 
Jones 1 mål og Magnus Heskje  1 mål. 
Mest nyttige spiller: Ivar Melberg. Har vært en klar leder av laget utpå banen. God i forsvar og god til å 
bygge opp og lede angrep. 
 
Vi håper at alle vil fortsette neste sesong og at  det blir videre i 3.div.  
Til slutt vil jeg takke alle som har vært med og publikum som har fulgt oss gjennom sesongen. Jeg 
håper vi har gitt dere noen bra stunder med godt spill og spenning 
 
Magnus Heskje 
Oppmann
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7. Regnskap 
 

IL Staal Jørpeland - Håndball   

      

KontoKontoKontoKonto    KontonavnKontonavnKontonavnKontonavn    Regnskap 2008Regnskap 2008Regnskap 2008Regnskap 2008    Budsjett 2008Budsjett 2008Budsjett 2008Budsjett 2008    Budsjett 2009Budsjett 2009Budsjett 2009Budsjett 2009    

3000 Kontingent familie 35 800,00 20 000,00 30 000,00 
3001 Kontingent barn 55 200,00 50 000,00 50 000,00 
3002 Kontingent voksen 22 400,00 20 000,00 20 000,00 
3110 Diverse tilskudd 51 323,00 30 000,00 50 000,00 
3540 Salg hallen 57 034,00 40 000,00 50 000,00 
3610 Lotteri 62 171,00 55 000,00 64 000,00 
3622 Inntekter tivoli 17 500,00 15 000,00 15 000,00 
3630 Inntekter dugnad 155 311,00 80 000,00 42 500,00 
3640 Inntekter Scana 32 083,33 20 000,00 30 000,00 
3750 Sponsor 108 500,00 70 000,00 150 000,00 
3999 Diverse inntekter 1 774,00 0,00   

        SUM INNTEKTERSUM INNTEKTERSUM INNTEKTERSUM INNTEKTER    599 096,33599 096,33599 096,33599 096,33    400 000,00400 000,00400 000,00400 000,00    501 500,00501 500,00501 500,00501 500,00    
          

4002 Varekjøp hall 38 552,57 25 000,00 30 000,00 
4005 Utgifter lotterier 16 690,00 0,00 30 000,00 
4006 Skrapelotteri 13 500,00 40 000,00   
4009 Romjulsmarsj 17 113,50     
5001 Lønn andre 2 600,00 20 000,00 10 000,00 
5002 Trenerutgifter 33 691,18 40 000,00 65 000,00 
6000 Dommerutgifter 22 895,00 30 000,00 20 000,00 
6001 Administrasjonsutgifter 992,36 2 000,00 10 000,00 
6002 Kretskontingent 53 172,00 65 000,00 70 000,00 
6003 Turneringsavgift   10 000,00 10 000,00 
6004 Sosiale utgifter 658,61 5 000,00 5 000,00 
6005 Gaver/premier 12 888,00 10 000,00 15 000,00 
6006 Forelegg (spillerutgifter) 4 030,00 5 000,00 0,00 
6500 Materiell 39 813,30 35 000,00 75 000,00 
6860 Kurs/opplæring     25 000,00 
7140 Reiser/km godtgjørelse 113 526,53 100 000,00 120 000,00 
7310 Annonser 1 560,00 3 000,00 5 000,00 
7770 Bankomkostninger 289,00 500,00 500,00 
7900 Diverse utgifter 11 221,50 10 000,00 10 000,00 
8050 Renteinntekter -1 387,00 -500,00   

        SUM KOSTNADERSUM KOSTNADERSUM KOSTNADERSUM KOSTNADER    381 806,55381 806,55381 806,55381 806,55    400 000,00400 000,00400 000,00400 000,00    500 500,00500 500,00500 500,00500 500,00    
 

    RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT    217 289,78217 289,78217 289,78217 289,78    0,000,000,000,00    1 000,001 000,001 000,001 000,00    
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Regnskap 2008 
 
For første gang på flere år kan vi rapportere om et plussresultat. Kostnadssiden er omtrent på 
budsjett, så det er meget gledelig at vi har gjort et byks på inntektssiden. 
 

• Bra oppfølging av kontingenter har gitt oss ca. 20.000 ekstra i forhold til budsjett 
• Salg i hallen har gitt et nettoresultat på over ca. 20.000 
• Dugnad: Staal Jørpeland arrangerte 17. mai på Jørpeland med 50/50 mellom Håndballen og 

Fotballen. I tillegg arrangerte vi Romjulsmarsj for første gang med positivt resultat. 
• Vi har bokført en fordring mot Hovedstyret i 2008 pålydende kr 112.000 grunnet manglende 

utbetaling fra 17. mai arrangementet samt sponsormidler.  
 
 
 
 
Budsjett 2009 
 
Vi har oppjustert ambisjonsnivået noe for 2009 i forhold til 2008, og økt totalbudsjettet med 20% til 
totalt kr 500.000 
 
Høydepunkter: 

• Klubben har etablert en Markedsgruppe som er i ferd med å gjøre avtaler med næringslivet for 
de kommende 3 år. Vi har lagt opp til en betydelig økning av sponsormidlene til 
Håndballgruppen 

• Økt satsing på kurs og opplæring 
• Økte midler til materiell 
• Økte midler til trenere for Senior 
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8. Behandling av innkomne forslag 
• Ingen innkomne forslag 
 
 

9.  Valg av styremedlemmer 
 

Følgende står ikke på valg og fortsetter 1 sesong til: 
 
Geir Hiim - sportslig leder   
Kari Lura-Wiik - Styremedlem / ansvar kiosk 
Torbjørg Vasstveit - Styremedlem/ dugnadsansvarlig 
Gro Eriksen Sunde - Sekretær 
Synnøve Mæle - styremedlem 
 

Følgende er på valg: 
 
Tom Barka - Leder      Gjenvalg 
Henning Livastøl - kasserer     Gjenvalg  
Anne Torill Fjelde Larsen - arrangementsansvarlig  Gjenvalg 
Trude B. Eie – arrangementsansvarlig    Gjenvalg 
 
Ingen går ut av styret etter denne sesongen. 
 

 
 
 
 
 

Takk for sesongen 2008/2009 
 

 

 


