
SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. 

 

ÅRSBERETNING  2010.   
 

 

Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: 

 

Leder Finn Egil Schrøder 

Nestleder Rolf Larsen 

Kasserer Erik Johannessen 

Sekretær  Jostein Stordahl 

Styremedlemmer: Vigdis Bruun 

 Grethe Osvik 

 Arild Gundersen 

 

Fastmøtende varam./kvinne Jonny Jansen 

2. varamann/kvinne Kari B. Østby 

3. varamann/kvinne Ellen Grasto Lundin 

 

Revisorer Willy K. Aagaard 

 Per Støa 

Varamann/Kvinne Ellen Grasto Lundin 

 

Oppmenn/kvinner 
Boccia Otto Osvik 

Curling  Anne-Marie Larsen 

Svømming Marit Schrøder/Odd Lundmark 

 

PR-komité Kjell Arne Schrøder/Hanne Kåven Kraus 

 

Materialforvaltere/instruktører Kaare Nilsen, Rolf Larsen 

 

Badehjelpere: Marit Schrøder 

 Marit Kullerud 

 Espen Johannessen 

 Ann Kristin Samuelsen 

 Ellen Tveter 

 Margaret Skrøder 

 Elisabet Jensen 

 Marianne Ludvigsen 

 Solbjørg Holm 

 Ruben Grytten 

 Aud Schrøder                    (reserve) 

 Kjell Arne Schrøder          (reserve) 

 

 

 

Barne- og Ungdomsgruppa: Marit Schrøder 

 Ellen Tveter 



 

Transportkomité:     Odd Lundmark (leder) 

 Edgar Ringsrød 

 Otto Osvik 

 Jonny Jansen 

 

Finanskomité: Jonny Jansen 

 Erik Johannessen 

 Vigdis Bruun 

 Marit Kullerud 

 

Tur/Festkomité: Jonny Jansen 

 Kjell-Arne Schrøder 

 Synnøve Jansen 

 Marit Schrøder 

 

Stevnekomité: Nestleder 

 Kasserer 

 Styremedlem 3 

 Fastmøtende varamann/kvinne 

 Oppmann/kvinne boccia 

 Oppmann/kvinne curling 

 

Valgkomité: Edgar Ringsrød 

 Dag Pedersen 

 Vigdis Bruun (fra styret) 

 

 

 

 

 

STYRETS BERETNING. 

 

Styret vil be forsamlingen om at vi tar ett minutt stillhet for å minnes de av våre  

medlemmer som har gått bort i året vi har lagt bak oss. 

 

Det er i året som har gått blitt avholt 9 styremøter, en medlemsfest,  

2 medlemsmøter, en juletrefest og ett årsmøte. 

Det er i alt behandlet 87 saker. 

Vårt medlemstall pr. 31. desember 2010 er 170 stk. og dette er 1. mer enn forige  

årsmøte.  Det er 76 kvinner og 70 menn over 19 år, 13 kvinner og 11 menn 

under 19 år.  

Av aktive /ledere/hjelpere er det 81 stk. og av støttemedlemmer er det 89 stk. 

 

2010 er over og ennå en gang kan vi vel si at det har vært et år med mange oppturer 

og kanskje noen nedturer, men i det store og hele må vi si oss fornøyd med året som  

har gått.  

Vår økonomi er fortsatt god, men i 2010 har vi gått med et underskudd på Kr. 88.545,00 

se regnskap. 

 



Grasrotandelen som skulle være en erstatning for automatene innbrakte i 2010 

Kr. 16.648,00. Det er å 43 stk. som er med på ordningen, men vi håper at vi kan  

få flere med.  Vi har også i 2010 fått en momskompensasjon på noe over kr. 7.000,- 

I februar ble det arrangert Boccia og Curlingkurs i henholdsvis Fredrikstad og Moss. 

Vi har vært og demonstrert Curling på Bakke og på åpen dag for skoleungdom i  

Østfoldhallen, dessuten var vi med og demonstrerte Curling og Boccia på hjelpe- 

middelmesse i Kongstenhallen.  

Selv om det i 2010 har vært meget variabelt med fremmøte på treningene har ikke det 

hatt noen innvirkning på resultatene (de er meget bra), men hver enkelt må gå i seg  

selv så vi får bedret oppslutningen på våre treninger. 

Hanne Kåven Kraus og Otto Osvik representerte Norge i Nordisk Mesterskap som gikk 

av stabelen i Fredericia i Danmark.  Som tidligere år har våre utøvere hentet hjem mange  

fine plasseringer til vår forening. Vi vil gjerne her fremheve de beste NM plasseringer. 

 

Boccia:   NM lag kl. 2 B    

    Nr.  1. Sarpsborg HIF 3.  (Hanne K. Kraus, Ellen Tveter, Dag Pedersen) 

    NM lag  kl. 3 

    Nr.  3. Sarpsborg HIF 1. (Grethe Osvik, Ellen G. Lundin, Otto Osvik) 

    NM individuelt kl. 2 B.  

    Nr.  2. Dag Pedersen. 

    Nr.  3. Hanne Kåven Kraus. 

    NM individuelt kl. 3. 

    Nr.  3. Otto Osvik. 

    NM individuelt kl. junior åpen. 

    Nr.  1. Anniken Kåven Kraus. 

    Norgesserien lag 2009-2010. 

    Nr.  1. Sarpsborg HIF 3  kl. 2 B (Ellen Tveter, Hanne K. Kraus, Dag Pedersen) 

    Nr.  3. Sarpsborg HIF 1  kl. 3    (Grethe Osvik, Ellen G. Lundin, Otto Osvik) 

    Norgesserien individuelt 2009-2010. 

    Nr.  1. Hanne K. Kraus  kl. 2 B 

    Nr.  2. Grethe Osvik  kl. 2 B 

    Nr.  2. Otto Osvik   kl. 3 

Curling:  NM Lag herrer klassifisert kl. 1.  

    Nr.  1. Sarpsborg HIF 3 (Odd Lundmark, Rolf Larsen) 

    NM lag damer kl. åpen. 

    Nr.  1. Sarpsborg HIF 1 (Solbjørg Karlsen, Kari Østby) 

    NM individuelt herrer klassifisert kl. 1 

    Nr.  1. Rolf Larsen. 

    Nr.  2. Odd Lundmark. 

    NM individuelt damer åpen klasse. 

    Nr.  3. Kari Østby. 

    Norgesserien lag herrer 2009-2010 

    Nr.  3. Sarpsborg HIF 3   (Odd Lundmark, Rolf Larsen, Arild Gundersen) 

    Norgesserien damer åpen klasse 

    Nr.  3. Kari Østby. 

Som vi kan se av grenledernes beretninger er stevnedeltagelsen upåklagelig.  Vi 

har hatt deltagere både innenlands og utenlands.  

Styret og våre gruppeledere håper at aktiviteten på trening vil bli mye høyere i 2011,  

og at premiene vil strømme inn til vår forening også kommende år. 

Våre inntekter i 2010 har vesentlig kommet fra Borg Bingo, julekalendere, kakelotteri, 



grasrotandelen og stevnearrangemang.  I tillegg til dette kommer renteinntekter. 

Styret føler at samarbeidet med våre tillitsvalgte har fungert bra, men som vi vet alt 

kan bli bedre.  Innspill fra våre medlemmer er veldig viktig.   

 

TRENINGSTIDER. 
 

Mandager  kl. 19.00 - 21.00  hele sesongen. 

   kl. 19.00 - 21.00  boccia og curling i gymsalen. 

 

Onsdager  kl. 17.30 - 21.00  hele sesongen. 

   kl. 17.30 - 20.00  svømming. 

   kl. 19.00 – 21.00  boccia og curling i gymsalen. 

 

AKTIVITETER PÅ LAGSPLAN. 
Våre treninger foregår på Kurland skoles gymsal og svømmehall, men som 

dere ser på treningstidene har vi blitt fratatt en time i gymsalen på onsdager. 

Som tidligere nevnt har det ikke vært like stor fremmøte på treningene. 

Curling-gruppa har holdt seg ganske stabil på 8 – 12 treningsvillige utøvere 

på mandager og onsdager. Det har vært noe mer ustabilt i bocciagruppa med  

3 – 9 utøvere på samme dager.  Dette må vi ta tak i så bocciagruppa også i fremtiden 

kan hente hjem like mange premier som tidligere. 

I svømmehallen på onsdager er det trim, lek og moro for store og små og her møter 

det frem 10 – 20 stk.  

Våre komiteer har heller ikke i år vært arbeidsledige.  De har tatt seg av stevne- 

arrangemanger, lotterier, transport og festlige arrangemanger.  Styret setter stor pris 

på det arbeid de gjør.  

Rekruttering ser ut til å være en vanskelig oppgave, og det ser ut til å være det samme  

problem også i andre handicapidrettsforeninger, men vi får ikke gi opp håpet om at  

dette kan endre seg. 

Arbeidsoppgavene til barne og ungdomsgruppa har heller ikke i år hatt noen arbeidsoppgaver. 

I store deler av 2010 har en komité nedsatt av styret arbeidet med forberedelser til NM boccia 

lag.  

11. april 2011 fyller vår forening 50 år.  I den forbindelse er en komité i gang med arbeidet 

for å arrangere en fjelltur til høsten. Turen skal gå til Oset Høyfjellshotell 18. – 21. august.  

 

IDRETTSLIGE AKTIVITETER.  

 
I sesongen 1. januar til 31. desember 2010 har Sarpsborg H.I.F. deltatt på de fleste stevner i 

Sør-Norge.   

Bocciagruppa har vært den mest aktive og har deltatt på i alt 14. stevner i Norge.  

Curling-gruppa har deltatt på 8 stevner i Norge og 1 stevne i Sverige.  

Fra og med 2010 har stevnene i Curling blitt arrangert som duo-stevner, og det ser ut til at dette 

har vært en fin oppsving for denne idretten.   

På det idrettslige plan har vår stevnekomité hatt nok å gjøre i året som har gått.  Det startet opp i 

februar med Sa-Fre-Mo stevnet  (som er et samarbeidsstevne mellom Sarpsborg, Fredrikstad og 

Moss) hvor vi var ansvarlig for Curling.  I september ble vårt tradisjonelle stevne ”Sarpekastet 

og Sarpesten” arrangert i Skjeberghallen. Vi har også i år kjørt våre lagserier i Boccia og Curling.                                                                                                    

Vi gir vår honnør til stevnekomiteen som på en prikkfri måte har gjennomført disse 

arrangemangene.  



REPRESENTASJON. 
  

Norges Fleridrettsforbund        :  varamann til styret           Rolf Larsen 

Norges Fleridrettsforbund :  boccia og curlingseksjon        Rolf Larsen/Egil Lundin 

Inkluderingsutvalget i Østfold              Kari Bjørk Østby/Willy K. Aagaard 

Boccia og Curlingutvalget i Østfold :   Otto Osvik/Rolf Larsen 

SA-FRE-MO  komiteen            :    Rolf Larsen/Kari Bjørk Østby  

        Kasserer Ellen G. Lundin.               

Borg Bingo generalforsamling  :    Jonny Jansen 

Forbundsinstruktør i Curling     :     Rolf Larsen 

Forbundsinstruktør i Boccia     Egil Lundin  

                  

KONKLUSJON. 
 

Igjen må vi si oss meget fornøyd med de prestasjoner og resultater som våre utøvere har 

oppnådd i 2010. 

Reisene har vært mange og lange, men humøret er alltid på topp.  Treningsforholdene er best 

mulig lagt til rette for våre utøvere, selv om hallkapasiteten ikke er den helt store. 

Av regnskapet kan vi se at økonomien fortsatt er god, selv om regnskapet  ikke viser de samme 

fine tall som tidligere år, bør vi være rimelige optimister for framtiden. 

Alle tillitsvalgte har hele tiden gjort sitt beste for at laget skal fungere på best mulig måte. Vi 

har en fast fin arbeidsgjeng, men vi skulle gjerne hatt flere som stilte opp når vi trenger det, så 

det er bare å melde seg til tjeneste.  

Til slutt vil vi i styret takke de av våre medlemmer som alltid stiller opp når vi trenger hjelp, 

det være seg ved stevner eller utlodninger.   

Til sist vil vi ønske våre nye og gamle medlemmer velkommen til trening og sosialt samvær på 

mandager og onsdager i 2010.  

TRENING ER GØY, og dessuten gir det jo god helse. 

 

Lykke til i året som kommer. 

 

 

STYRET. 
   

 
 

 

     

                 

 

  

 

 

 


