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Beretning fra Styret 
 
Styret har i 2020 hatt elleve styremøter, og ett ekstraordinært styremøte. Det har blitt 
behandlet 93 saker. Det har blitt avholdt både fysiske og digitale møter på Teams.  
 
Styret har bestått av ni medlemmer og ett møtende varamedlem, og har fungert bra 
sammen som et arbeidende styre.  
 
Covid-19..  
Gjøvik Håndballklubb ble også hardt rammet under pandemien, og all aktivitet ble stengt 
ned 12. mars 2020. Etter sommerferien gikk trening for de yngre lagene relativt som 
normalt. A-laget startet opp igjen sin aktivitet i oktober, med en egen smittevernsprotokoll 
for 2. divisjon. Hvert lag i Gjøvik Håndballklubb utnevnte en egen smittevernansvarlig som 
skulle sørge for at smittvernsregler ble overholdt både før, under og etter kamp/trening. I 
løpet av høsten 2020 hadde vi en nedstengning på grunn av lokalt utbrudd.  
 
Organisasjon.  
I august tiltrådte den nye kontorlederen i en 50% stilling. Kontorlederen har hatt ansvar for 
den løpende administrasjonen av klubben, og i november ble stillingsprosenten økt til 80%. 
Selv om det har vært mindre aktivitet i klubben i form av arrangementer og kamper har det 
vært et behov for bedre kommunikasjon ut til – og med lagene.  
 
Ett fulltallig styre har gjort at arbeidsbyrden på det enkelte styremedlem har vært mindre, 
men likevel sikter styret mot å opprette utvalg som kan bistå de enkelte styremedlemmer 
med sine arbeidsområdet.  
 



Økonomi.  
Regnskapet for 2020 viser et årsresultat på 555 259 kroner, mot et overskudd på 762 497 
kroner året før. Det har vært mindre kostnader i forbindelse med avlyste reiser og 
arrangementer, men det har også blitt gitt reduksjon i treningsavgift (50%) som forfalt i høst. 
Det har vært en utfordring å inndrive forfalt treningsavgift og medlemsavgift. Klubben har 
derfor valgt å benytte seg av Spond Club for å effektivisere purrerutinene omkring dette 
området.  
 
Marked.  
De markedsansvarlige i styret har lyktes å ta tak i jobbingen med sponsorer, og 
markedsansvarlig og kontorleder har arbeidet godt sammen for å lage en struktur og strategi 
for vår klubb. Det er et sterkt behov for større fokus på marked fremover, da det er en del 
sponsoravtaler som må fornyes. Det er en del som har valgt å bli med oss videre, og vi 
ønsker å takke alle våre sponsorer for et godt samarbeid i sesongen som har vært.  
 
Sportslig, senior.  
Damelaget har i sesongen 20/21 ikke fått lov til å spille kamper, og er det laget som har hatt 
minst aktivitet i hele klubben. De fikk lov til å starte opp trening med nærkontakt i oktober 
da Norges Håndballforbund kom med sin egen smittevernsprotokoll for lag i 2. divisjon.  
 
Sportslig, junior og yngres.  
Klubben har sesongen 2020/2021 stilt til sammen nærmere 40 lag i de ulike serier, da det er 
gledelig store kull på noen av de yngre lagene. De har også merket koronapandemien med et 
dårligere kamptilbud enn normalt. Lek med ball (født 2014 og 2014) hadde ved oppstart 
over 50 spillere. Disse to kullene ble i løpet av høsten delt i to, og vi har stor tro på at mange 
av spillerne også starter opp igjen neste sesong.  
 
Håndballakademiet og Håndballskolen har ikke blitt gjennomført grunnet pandemien, 
bortsett fra Håndballskolen i vinterferien 2020 med 80 deltakere. Vi håper at vi kan innføre 
disse tiltakene etter/i løpet av sommerferien 2021.  
 
Arrangement.  
På grunn av pandemien har det vært lite aktivitet og få arrangement. Det har vært stort 
fokus på smittevern og planlegging i forhold til gjennomføringen av arrangementer. De få 
arrangementene som har blitt gjennomført har Gjøvik Håndballklubb fått skryt for, da det 
har virket oversiktlig og under kontroll.  
 
Beachhåndball.  
Beachhåndball-anlegget ved Vindingstad skole ble ferdigstilt sommeren 2020. Styret takker 
prosjektgruppa som har jobbet godt med prosjektet. Det ble arrangert en dugnad før snøen 
falt, der man klargjorde banene for vinteren. Vi håper flere av våre medlemmer vil benytte 
seg av anlegget i løpet av sommeren 2021 og man kan få på plass et utvalg som kan ha 
overordnet ansvar for dette.  
 


