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Helgeroa, 03.03.21 

 
Hovedstyrets sammensetning og aktivitet i 2020 
 
Styret har i 2020 bestått av: 
 

● Vidar Bjørnø Byholt    leder 
●       nestleder  
● Odd Marius Birkeland   styremedlem - bane og anlegg 
● Roger Sten Andersen   styremedlem - sportslig leder 
● Halvor Istad-Henriksen   styremedlem – leder fotball  
● Ida Hallesby    styremedlem - leder håndball 
● Pernilla Svensson    styremedlem - leder allidrett 
● Vidar Sandene                        styremedlem - leder kampsport 
● Tom Lennart Johansson   styremedlem - marked 
● Stefan Lundberg      styremedlem - informasjon 
● Miliane Haugene    varamedlem - økonomiansvarlig 

 
Sittende styre har avholdt 4 styremøter i 2020 og 2 styremøter i 2021. I tillegg har styret vært tvunget til å 
ha mye kontakt mellom møtene, på digitale flater, for å håndtere og implementere de til enhver tid 
gjeldende smittevernsreglene fra nasjonale og lokale myndigheter, samt særforbund og idrettsforbundet.  
 
Steinar Dalen, ansatt bane og anlegg, har også møtt i styret perioden. 
 
Hovedsaker har vært som følger: 
 

 
● Arbeid med smittevern, nedstegning av anlegg og tilsyn med anlegget i perioder med 

nedstegning, og tilrettelegging for aktivitet innenfor smittevernregler. Dette har tatt mye av 
tiden til styret i 2020.  

● Gjennomføring av vedtak fra forrige årsmøte gjeldende gjeldende shortser. Dette vil bli 
gjennomført vår 2021 ved at vi bytter til blå shortser med hvite detaljer. Alle får hver sin 
shorts. 

● Oppgradering av lysanlegget i hallen, gjennomført i 2020 
● Generelt vedlikehold av anlegget.  
● Fotballgarderobene: Det er nedsatt en gruppe som ser på behov, tiltak og finansering. Styret 

har bestilt og fått presentert takstrapport for bygget. 
● Dugnad gjennomført på anlegget august 2020. 
● Håndball og fotballaktivitet for 6-åringer. 
● Allidrett i skolen. 
● Søknader om midler: 300.000.- innvilget fra Gjensididigesiftelsen til hinderløype. 100.000 

innvilget fra Sperbank1-stiftelsen til prosjektet rundt fotballgarderobene. 
 

 
 

Medlemmer 
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 Klubben har i 2020 hatt 4 hovedgrupper som har vært representert i Hovedstyret som ordinære 
styremedlemmer gjennom respektive sportslige ledere – Håndball, Fotball, Allidrett og Kampsport. 
Kampsport har vært inaktiv i 2020. Litt nedgang i antall medlemmer grunnet mindre kull i skolealder. 
Allidrettsdamene har hatt begrenset aktivitet pga coronarestriksjoner. 

 I 2020 hadde vi 438 aktive medlemmer i klubben som fordelte seg som følger: 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Fotball 227 285 266 293 311 340 

Allidrett 63 42 40 45 61 86 

Håndball 145 168 179 171 172 193 

Kampsport 0 22 14 21 - - 

Allidrettsdamene 12 13 13 30 30 41 

Sum Nesjar IF – ”brutto” 447 530 512 560 574 660 

Sum Nesjar IF – ”netto” 438 449 465 502 541 569 

  

 

  

 

Økonomi og likviditet 
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Klubbens likviditet har vært bra gjennom hele året, og ved årsskiftet var samlet bankinnskudd 3 millioner 
kroner.  Det skyldes refusjon mottatt i etterkant av ferdigstilte prosjekter som nærmiljø- og 
kunstgressbanene. 

 Omsetningen totalt i Nesjar IF var i 2020 kr 3.036.994,- mot budsjett på kr 3.977.000,-. 

Resultat ble et underskudd på kr 1.050.312,- mot budsjettert overskudd kr 62.000,- 

 

Noter regnskap 2020 

Det har vært et spesielt år, også økonomisk, pga Corona-restriksjoner. Omsetningen er noe lavere som 
følge av avlyste arrangementer. Mye aktivitet vi ikke har kunnet styre.  Vedlikehold og investering på 
bygg og anlegg har imidlertid gått som planlagt og ihht budsjett. Nesjar IF sitt underskudd på kr 
1.050.312,- skyldes avskrivninger på ekstraordinær nedbetaling av lån på 1,5 mill. Isolert sett var det 
overskudd på kr 551.513,-  .  

Kamsport har vært uten aktivitet i 2020. Allidrett har hatt normal aktivitet. Håndball og fotball har begge 
et solid overskudd.  Det skyldes i hovedsak gode støtteordninger for planlagte avlyste arrangementer som 
Nesjar Cup og høstcupene i fotball, samt at man ikke har hatt utgifter på egen deltagelse i andre cuper som 
Dyreparkencup og Kattegatcup. 

Det gjenstår utbetaling fra Larvik Kommune på 2.340.000 (1/3 av kunstgressprosjektet).  Søknaden 
fornyes hvert år frem til utbetaling. Estimert utbetaling i 2024 

 Klubben har følgende lån ved utgangen av 2020: 

• Larvikbanken        kr 1.137.850,-  Kunstgressprosjekt 

 Hele anlegget – klubbhytte, garderobeanlegg, hall, kiosk, garasje, kunstgressbaner og beachbanen står 
bokført med en verdi ved årsskiftet på kr 1.137.850,-. Hele anlegget er fullverdiforsikret for kr 55 
millioner. 

 

Nesjar er veldig takknemlig for støtten fra alle samarbeidspartnere gjennom året som har gått, og ser 
framtil fortsettelsen. 

 
for Nesjar IF – Hovedforeningen 
 
 
Vidar Bjørnø Byholt 

Leder 
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Nesjar Allidrett 

Allidretten har, under omstendighetene, fungert godt i 2020. All aktivitet ble, som for som mange andre, 
avlyst under våren, men startet opp igjen ut på høsten. Alle partier har hatt god aktivitet, både foreldre og 
barn 1-3 år, 4-5 åringer og 1. klasse. 

Foreldre og barngruppen 1-3 år har på grunn av smittevernhensyn vært delt opp i store deler av året, med 
en gruppe ute og en gruppe inne. Partiene for 4-5 åringer og 1. klasse har hatt maksimalt tillatt antall barn 
på trening hele høsten.   

Som tidligere har aktiviteten i all hovedsak foregått i skolens gymsal, med noen opptredener i 
Nesjarhallen. Vi har også vært veldig mye ute i nærområdet.  

Treningene er varierte med fokus på allsidig trening, bevegelse og kroppsbeherskelse gjennom turn, 
hinderløyper, sirkeltrening og ballspill mv. Uteaktiviteter har blant annet vært refleksløyper, aking og 
skøyter. Vi har leid inn tennisinstruktører og vi satser på flere gjesteopptredener fremover.  

Det er fokus på lek og moro for de minste partene og litt mer organisert for 1-klassingene som i år har hatt 
fotball og håndball annenhver uke.   

Grøtfesten ble avlyst i 2020 men hver gruppe hadde sin egen avslutning med utdeling av pokaler til stolte 
og krye barn.  

Allidretten er foreldredrevet og vi er avhengig av foreldre som stiller opp som trenere. Takk til alle som 
bidratt gjennom året og håper det blir enda flere til neste år.  

I år har allidretten inngått et spennende prosjekt med Berg skole hvor allidretten for 1. klasse er blitt flyttet 
inn i SFO-tiden. Målsetningen har vært at enda flere skal få mulighet til å delta på allidrett og å gi familier 
mer fritid på kvelden. Prosjekter har vært vellykket og det har vært godt oppmøte på treningene. Prosjektet 
vil bli evaluert i løpet av våren og styret vil avgjøre veien videre.  

Fra høsten 2021 vil allidretten for 1. klasse på kveldstid avvikles og erstattes med annenhver uke fotball 
og håndball. Vi håper også å kunne delta på turneringer og cuper når det åpnes for dette igjen.  

Vi gleder oss til et nytt år med allidrett hvor vi kommer til å fortsette søke samarbeid med klubber og 
foreninger i nærområdet for å kunne tilby barna et enda mer variert tilbud.  

 

 For Allidretten, Pernilla Svensson 
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Nesjar Håndball  

Store deler av håndballåret 2020 ble svært annerledes på grunn av koronapandemien. Trenere og lagledere 
har gjort en utrolig innsats med å legge til rette for treninger både inne og ute, med og uten avstand, og 
med rene hender og nyvasket utstyr. Det har stadig kommet nye retningslinjer for hva som er tillat og det 
har vært strenge smittevernrutiner i hallen, både på trening og i kampaktivitet. Trenings- og kamptilbudet 
har startet opp og stengt ned flere ganger. Styret for Nesjar håndballen ønsker å takke alle lagledere, 
trenere og foresatte som har bidratt til å opprettholde aktivitet for barn og ungdom når retningslinjene for 
smittevern har tillat dette. En takk rettes også til de som har hatt ansvaret for smittevern og renhold av 
hallen. Uten denne ekstra innsatsen hadde vi ikke klart å holde aktiviteten gående i et svært spesielt 
håndball år. 

LHK hadde kamp i Nesjarhallen lørdag 15. februar. I forkant av kampen var det mulig for Nesjar spillere 
å overvære treningen LHK hadde i hallen. Kampen fikk solid pressedekning og ekstra stas var det at tre 
tidligere Nesjar jenter var med i troppen. På kampdagen kom Haslum på besøk, og med over 400 tilskuere 
ble det en skikkelig fest og god sportslig atmosfære i Nesjarhallen. Lite visste vi da at det skulle gå lang 
tid før vi igjen fikk fylle hallen med håndballmoro. 

I 2020 hadde håndballen 145 aktive barn på 10 ulike lag. Det ble vinteren 2020 spilt kamper frem til 13. 
mars. Erik Edler-Woll sørget for at Nesjar tok sin del av ansvaret for gjennomføringen av en av tre PW-
cup-arrangementer i Nesjarhallen. De øvrige PW-cup-helgene ble som følge av pandemien avlyst. 
Dessverre ble det av samme grunn ikke kampspill i beach håndballen. Likevel hadde alle Nesjar-lagene 
stor glede av banen og da det igjen ble lov med treningsaktivitet ble det gjennomført mange treninger på 
beachen. Nesjar cup er årets høydepunkt, men ble dessverre avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner. 
Det var et stort tap for Nesjar og bygda vår at cupen måtte avlyses. Det ble heller ingen årlig tur til 
Kristiansand og deltakelse i Dyreparken håndballfestival. 

Høsten 2020 ble det spilt kamper i september og oktober, før smittetrykket satte en stopper for seriespill 
og turneringsaktivitet.  Høsten 2020 gjennomførte 15 Nesjar jenter født 2006 og 2005 barnekampleder 
kurs. Dessverre har det blitt for få muligheter til dommeroppdrag i kamp og cup. Det ble derfor lagt til 
rette for noen dommeroppdrag i interne treningskamper på Nesjar. Totalt har Nesjar nå 7 sertifiserte 
dommere med Dommer 1 kurs, samt 2 sertifiserte barnehåndball dommere og to dommerutvikler. Tre av 
våre dommere dømmer på Eliteserienivå i Norge. MayLinn Manvik har hatt hovedansvaret for trenerne. 
Det har vært noen utskiftinger, men det har fungert godt med trenere på alle lag. Nesjar har også i år fått 
god hjelp av spillere i de eldre klassene for å støtte i treningene. Noen av de unge trenerne har også høsten 
2020 tatt steget opp med ytterligere treneransvar. Våren 2020 gjennomførte fem trenere trenerkurs i regi 
av kretsen. Det var planer for videre kursing høsten 2020, men dette lot seg dessverre ikke gjennomføre. 

Innkjøp av utstyr i 2020 har vært noe begrenset. Monica Evjen Melberg har hatt storopprydning i 
utstyrslageret, foruten å videreføre det gode arbeidet Sveinung Herregården har etablert. Samarbeidet med 
fotballen er videreført. Totalt sett sikrer dette på en god måte forutsigbarhet for trenere og oppmenn. 

Sportslig utvalg har hatt både fysiske og digitale møter gjennom året. Svært mye av utvalgets arbeid har 
bestått av å ivareta smittevern og tilrettelegge for aktivitet under annerledes forhold. Sveinung 
Herregården, MayLinn Manvik og Erik Edler-Woll utgjorde sportslig utvalg i Nesjar Håndball våren 
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2020. Fra høsten 2020 fortsatte MayLinn Manvik, Tore Daarstad, Monica Evjen Melberg og Ida Marie 
Lepperød Hallesby arbeidet for sportslig utvalg i Nesjar Håndball. 

Med sportslig hilsen 

Ida Marie Lepperød Hallesby, sportslig leder Håndball 
 

 

 

Nesjar Fotball  
 
 
Sportslig utvalg har i 2020 bestått av  
Leder/Fair play– Halvor Istad-Henriksen  
Dommeransvarlig – Halvor Istad-Henriksen  
 Materialansvarlig – Cato Haugene  
 Jenteansvarlig – Jon Alviniussen  
Roger Sten Andersen  
   
Vi var klare for en ny sesong og Nesjar var representert med ca 60 andre på Halsen da det ble arrangert 
kretsting arrangert 10 mars bare dager før alt ble satt på pause i starten av mars 2020 da koronaen stoppet 
opp alt.   
Utvalget har hatt begrenset med møter og ikke gjennomført noe trener/ lagledermøter i år.  
Selv om det har vært trenerkurs på nett har få eller ingen vært på kurs i 2020.  
Men 21 guttelag og 7 jentelag lar seg høre.   
Planen for tidligere J17 var å starte et A-lag på kvinnesiden, de prøver igjen i 2021 da ingen over 20 fikk 
spilt kamper.    
Det var veldig godt å se at aktiviteten for de under 20 var i gang igjen.  
Selv om det var litt styr med avstand, vasking av baller osv.  
Ble spilt endel kamper høsten 2020, om mange av våre klubbdommere fikk prøve seg der.  
  
Kattegatcup:  
Avlyst.    
  
A-laget spiller neste år i 6 divisjon.  
   
Spillere som har representert utenfor klubben:  
Elsa Aske – Landslagsskolen Vestfold, sone sør – J 2006  
Linnea Hansen – Sonelag  
Marthe Furuset – Sonelag  
Thea B Vasvik – Sonelag  
Elise Daarstad - Sonelag  
  
Etter at Bjørn Vidar ga seg i 2019 tok Halvor ansvaret for dommerne i påvente av å finne en ny for 
jobben.   
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I år har Phillip Andre Hansen, Bjørn Morgan Hansen og Lukas Wærvågen vært kretsdommer  
også i år, kjempebra.   
Høstcupene  
Avlyst pga korona   
Som en avslutning ønsker jeg igjen og få takke alle dere som har bidratt rundt og inn i  
fotballgruppa her på Nesjar i 2018. Det være seg sportslig utvalg, spillere, trenere, lagledere,  
foreldre, sponsorer og alle andre. Nesjar er helt avhengig av dere nå, og i fremtiden. Tusen takk.  
   
Helgeroa, 03.03.03  
   
Halvor I. Henriksen  
Sportslig leder , Nesjar Fotball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


