
   Referat fra styremøte Vikhammer 

håndballklubb    

 

Dato: 12.05.21 

Sted: Malvikhallen, møterom 

Tid: 18.00 – 21.00 

 

Forfall: Ole Martin Talmo, Nina Nygård 

Referent: Bjørn Granum 

 

Sissel Granum, vil delta på møtet, for å informere styret om sak 2 og 3 på sakslisten. 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: Gjennomgang av regnskap og revisorrapport for 2021 

 Kort gjennomgang av regnskap og anbefalinger fra revisor. 

 

Sak 2: Håndballskole 

Sissel Granum informerer om håndballskolen som arrangeres første helgen i september. 

- Påmeldingen er åpnet, pr. 11.05.21 kl. 11, er det 20 påmeldte. 

- Arrangementskomiteen har så langt bestått av Sissel Granum, Mari Ann Letnes og 

Jannicke Fuglem. Planlagt helg er første helgen i september.  
- Fredag og lørdag planlegges det treninger. I tillegg får man inn MOT til å snakke om 

holdningsarbeid. Det vurderes flere alternativer, blant annet “hva kreves for å bli en 
god håndballspiller?” 

- Hver spiller får en t-skjorte og bag ved påmelding. 
- Det skal serveres måltider/lunsj til alle deltagerne. 1. divisjonsspillerne forutsettes å 

stille opp som instruktører. De har regien for det sportslige. Ungdommene fra G20 får 

ansvaret for å hjelpe til å følge gruppene mellom øktene.  
- Vurderer sammen med 1. divisjonslaget om avslutningrn på håndballskolen  kan være 

å arrangere en treningskamp for dette laget.  
- Inntektene fra håndballskolen deles 50/50 på henholdsvis 1. divisjonslaget og G20. 

 



Sak 3: Økonomisk støtte fra Sparebank1 Midt-Norge 

- Sparebanken har for året 2021 gått inn og støttet Vikhammer håndballklubb. Sissel 

Granum, informerer om denne støtten.  

- Sparebankens samfunnsutnytte fond, har innvilget kr. 100 000,- til Vikhammer 

håndballklubb. De er opptatt av at midlene kommer breddesatsingen til nytte. 

Prosjekter de var interessert i er håndballskole og fadderordning for seniorspillerne 

våre. Sparebanken ser gjerne at vi bruker MOT, deres samarbeidspartner inn i 

håndballskolen.  

 

Sak 4: Informasjon om den sportslige satsingen 2021/2022 

 Lag til neste år med trenerkabaler 

 Det gjenstår å finne hjelpetrenere til junior damer og damer. Håvard Renanger har 

sagt ja til å påta seg ansvaret for G16, sammen med Thomas Skjølberg og Helle 

Storvik. Hvordan situasjonen blir for 4. divisjon herrer, er enda ikke avklart. Avhenger 

av hvor mange som ønsker å delta.  

 G14 fra Hommelvik har tatt kontakt angående et samarbeid på trenersiden. De så for 

seg et samarbeid der VHK stilte med en trener en gang i uka eller hver 14. Dag. 

 

Sak 5: Draktskifte for Vikhammer håndballklubb 

 Fra sportslig utvalg er det kommet forslag om å skifte ut draktene fra rød/hvitstripet 

til helt røde drakter. Styret går inn for å skifte til helt røde drakter. Varsler Select om 

dette så fort som mulig.  

 

Sak 6: Felles samling for Vikhammer håndballklubb 

-  Fra sportslig utvalg er det kommet forslag om å arrangere en felles samling for alle 

lagene i Vikhammer håndballklubb, for å bygge fellesskap og lagsfølelse. Arrangere 

en felles treningshelg for VHK siste helgen i august. De to stedene som er undersøkt 

er Ørlandet og Levanger. Av disse peker Ørlandet seg ut som alternativ. 

Arrangementet er tenkt fra lørdag til søndag. Det sendes ut invitasjon til lagene for å 

se på interessen og finne ut hvor mange som er aktuelle.   

 

Sak 7: Årsmøtet 26.05.21. 

- Årsmøtet vil bli avholdt 26.05.21 kl. 18.00. Vi må avgjøre om det skal avholdes digitalt eller 

ikke. Møtet vil bli avholdt digitalt på teams. Årsmøtet med tidsfrist legges ut på facebook i 

løpet av 12.05.21.  

- Innspill av saker til årsmøtet 

 



Sak 8: Eventuelt 

 Informasjon rundt G06 og prosessen som har gått her 

 

 I forbindelse med midlene fra Sparebanken, kan fadderordningen for lag fra Malvik 

og Hommelvik brukes som et arrangement. Kan ses i sammenheng med en VHK dag. 

Eventuelt ved å arrangere en dobbeltkamp herrer/damer og ha spillere som 

maskoter på dette arrangementet. 

 

 

 

Referent 

Bjørn Granum 


