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Aker Topphåndball 
Idrettslaget ble etablert 21. april 2016 som et 
særidrettslag tilsluttet Oslo idrettskrets/Norges 
Idrettsforbund, og Norges Håndballforbund.  
Idrettslaget ble stiftet basert på en 
samarbeidsavtale med morklubbene Ullern 
Idrettsforening og Njård Idrettslag der Ullern 
overførte sitt damelag i 2. divisjon og Njård 
overførte sitt damelag i 1. divisjon til Aker TH.  
Formålet var å etablere en egen klubb med fokus 
på elitehåndball i Oslo vest.  Klubben etablerte i 
tillegg et J18-lag, med ambisjon å delta i den 
nasjonale landsomfattende serien (p.t. Lerøy 
serien). 
 
I sesongen 2019/20 er de fleste av 
hjemmekampene i Rema-1000-ligaen spilt i 
Bygdøhus flerbrukshall, mens hjemmekampene i 
2.divisjon og for J18 har vært avviklet i 
Ørakerhallen. 
 
Idrettslagets visjon og mål 
Følgende målsetninger ble fastsatt ved stiftelsen 
av Aker Topphåndball: 
 
«Aker TH skal være Oslos ledende eliteklubb i 
håndball, med best sportslig tilbud, god 
sportsånd og sunn økonomi.» 
 
Prestasjonsmålene for sesongen 19/20 ble satt til 
å være følgende: 

• Beholde plassen i Rema 1000-ligaen  

• Spille NM20-finale 

• Beholde plassen i 2. div 

• Kvalifisere til, og prestere i Lerøy-serien 
(J18) 

• Beholde plassen i 3. div (Ullern)  

Økonomiske mål: 

• Opparbeide egenkapital på 20% av 
årsbudsjett i 2019 

• Drift i balanse senest i 2019  

 

Organisasjonsmessige mål: 

• Kontinuitet blant frivillige – min. 20 
entusiastiske personer 

• Sterk tilknytning og gode relasjoner til 
moderklubben 

 

 
Idrettslagets kultur 
 
Vi skal bygge på NHFs verdier; Begeistring, 
Innsatsvilje, Respekt og Fair play. 
 
Klubben vår skal preges av; 

- Spillere og støtteapparat som ser en 
langsiktig utvikling som en naturlig 
karriereutvikling 

- Tilbud som skal være målrettet, 
forutsigbart og tilrettelagt 

- Spillere og støtteapparat skal bli tatt på 
alvor 

- Fokus på den enkelte spillers fysiske og 
psykiske helse med god 
skadeforebygging og rehabilitering 

- Motiverte spillere med gode kvaliteter 
og/eller stort potensiale 

- Prestasjonsorientering og inkludering 
- Blø for klubben og dugnadsånd 
- Publikum og sponsorer som ivaretas av 

spillere og støtteapparat 

 
 
Medlemmer pr. 31.12.2019 
Aker TH har ved årets slutt 90 medlemmer, 
hvorav 57 er 25 år eller yngre. 
 
Klubben benytter idrettens system for 
medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, som gir 
god kontroll over medlemskap og utfakturering. 
 
 

 
Aker Topphåndball på den kinesiske mur 
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Tillitsvalgte i Aker TH 
Styret leder idrettslaget og er dets myndighet 
mellom årsmøtene.  
 
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning:  
 
Leder:     
Thomas Skorpen  
 
Nestleder:    
Rune Hennie 
    
Styremedlemmer:  
Anne K Nordvang, Arve Moe, Helge Hellebust, 
Børre Gåsvær og Øivind Brandt  
 
Thomas Skorpen og Rune Hennie fratrådte styret 
i løpet av perioden, og Anne K Nordvang har 
deretter fungert som styrets leder frem til 
årsmøtet. 
 
Revisor:    
Engasjert revisor Mari Østbø fra Revisorgruppen 
 
Valgkomité:       
Thor Magne Engerbakk, leder og Thor Otto Ekren 
 
 
Frivillig innsats 
Vårt idrettslag er avhengig av frivillig innsats som 
alle andre idrettslag, og det har vært mange som 
har gitt viktige dugnadsbidrag knyttet til 
arrangementsavvikling, støtte til lagene, 
markedsarbeid og på andre måter som er 
uvurderlig for klubbens drift.   
 
 
Sportslige forhold og resultater 
 
Trenere sesongen 2019-2020 
Vigdis Holmeset  Elite 
Henrik Næss Wilhelmsen Elite/Rekrutt 
Joakim Tvilde  Rekrutt/Lerøy 
Aksel Horgen  Junior/J18/Lerøy/3.div 
Arve Moe  Junior/J18/Lerøy/3.div 
 
Oppmenn: Sesongen 2019-2020 
Nina Jenssen/Sverre Jenssen Elite 
Claus Jensen/ Frode Sørensen  Junior 
 
Rema 1000-ligaen 
Etter en solid 2.plass i 1.divisjon sesongen 18/19, 
ble det klart at Aker Topphåndball fra 
inneværende sesong skulle spille i den øverste 
ligaen. 
 
Debutkampen på det øverste nivået i norsk 
håndball endte med en knallsterk seier over 
Molde, og elitelaget vårt har gjennom hele 

sesongen levert flere gode prestasjoner i Rema 
1000-ligaen. Laget endte tilslutt opp på en sterk 
7.plass, og var dermed kvalifisert til sluttspillet 
for aller første gang.  
Sluttspillet ble som kjent avlyst på grunn av 
pandemien. 
 
NM J20 
Klubbens hittil største triumf ble et faktum da 
Aker Topphåndball avsluttet 2019 med å bli 
Norgesmestere for J20 i Spektrum. 
 

 
 
Rekruttlaget 
Aker Topphåndballs lag i 2. divisjon har gjennom 
hele sesongen vært en meget god utviklingsarena 
for klubbens rekrutter. I tillegg til våre egne 
juniorer, fikk også flere av Ullerns unge spillere 
prøve seg på dette nivået i løpet av sesongen.  
Etter kun tre tap, endte laget tilslutt på en meget 
sterk andreplass i serien.  
 
Juniorene 
Akers yngste spillere, født i 01 og 02, har spilt 
regionserie J18, og de kvalifiserte seg til Lerøy-
serien. 
I tillegg har de spilt i 3.divisjon for Ullern, dette 
sammen med flere spillere fra Ullerns J16-lag. 
 
Lerøy-laget rakk å prestere på et høyt nivå, og lå 
godt an til sluttspill, da serien dessverre ble avlyst 
på grunn av pandemien. 
 

 
Spillerne som representerte Aker TH i Lerøy 

 
Kampene for Ullern i 3.divisjon, ble for mange 
deres første møte med seniorhåndballen. Dette 
har vært en veldig bra utviklingsarena for både 
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Aker og Ullern sine juniorer, over 30 spillere i 
alderen 16-18 år har vært innom laget i løpet av 
sesongen. Laget endte tilslutt på 4.plass i serien. 
 
Representasjon 
I løpet av sesongen har åtte spillere representert 
Aker Topphåndball på ulike arenaer. 
 

 
Olivia L Nygaard (LK00), Marthine Svendsberget (LK00), Karoline Lund (Rekruttlandslaget), 
Rikke Midtfjeld (LK02), Tuva U Høve (LK00), Marielle D Nordvang (LK00), Ane Cecilie 
Høgset (LK00), Annmalie L Skjelstad (LK02) 

 
I november 2019 reiste hele elitelaget til Kina for 
å trene med det kinesiske landslaget. Reisen 
hadde sitt utspring i en samarbeidsavtale mellom 
Norge og Kina, og ble i sin helhet dekket av 
Håndballforbundet.  
 
Beachhåndball 
Sommeren 2019 ble Aker Topphåndball 
Norgesmestere i Beachhåndball i Sandefjord. I 
tillegg tok andrelaget vårt bronse.  
 
I løpet av sesongen har følgende Aker-spillere 
representert Norge i Beachhåndball: 
 
Katinka Haltvik 
Marielle Martinsen 
Julie Aspelund Berg 
Vilde Johannesen 
Freja Christensen 
Margit Andrea Lidal 
 
 
Med henvisning til ovennevnte, vil man stolt 
kunne fastslå at Aker Topphåndball pr dato 
lever opp til første del av klubbens visjon, 
nemlig det å være «Oslos ledende eliteklubb i 
håndball, med best sportslig tilbud, god 
sportsånd ….» 
 
 
Økonomi, regnskap og revisjon 
Klubben har hatt betydelige økonomiske 
utfordringer gjennom hele 2019, selv om man 
hadde positiv egenkapital pr 31.12.18, var disse 
basert på lån. Klubben har en samarbeidsavtale 
med Ullern som gir idrettslaget årlige 
driftstilskudd. Klubben forventer at vårt gode 
samarbeide med Ullern fortsetter i neste sesong 
2020/2021.   

 
Klubben må opparbeide seg tilstrekkelig 
inntektsgrunnlag til å klare forpliktelsene sine, så 
driften ikke skal fortsett å gå på leverandørenes 
villighet.  Klubbens hovedutfordring har i 2019 
vært å oppnå tilstrekkelig nivå på sponsoravtaler 
for å sikre klubbens drift.  Dette har vært svært 
krevende og arbeidet har i for stor grad falt på 
noen få styremedlemmer og dette må endres om 
fortsatt drift skal ivaretas og vil bli en viktig 
avgjørelse på årsmøtet. Klubben må samtidig 
jobbe med at få flere samarbeidsklubber i 
nærmiljøet,   
 
Klubben oppnådde ikke en positiv egenkapital 
ved årsavslutning 2019. Årsresultatet for 2019 på 
(-258.580) kroner gjør at klubbens egenkapital 
per 31.12.19 er negativ med (-311.090) kroner.  
 
Det negative årsresultat forklar så langt på ved 
med tre forhold som det ikke var budsjettert 
med;  

a) Uforutsette kostnad til leie av hall som 
følge av vannskade i Ørakerhallen 

b) Påløpt arbeidsgiveravgift som følge av 
at lønnskostnadene for året viste seg å 
overstige innslagspunktet på 800.000 
kroner 

c) Korreksjon av feilaktig håndtering av 
moms gjennom året 

 
I løpet av første kvartal 2020 er det gitt gaver fra 
gode støttespillere til klubben på til sammen 
150.000 kroner, samt at investeringsselskapet 
Ferd har gitt en engangsstøtte på 500.000 kroner. 
Dette har en betydelig positiv effekt på klubben 
egenkapital.  
 
Klubben har søkt råd hos NHF for at tilsikre Aker 
Topphåndball fortsatt kan spille eliteserie selv 
med negativ egenkapital, svar fra NHF ved Stig 
Quille, Organisasjonssjef.   
 
«I tildelingen for 2019 ble det lagt til grunn at 
klubben hadde reell negativ EK på kr 52.510 
kroner, og ett ansvarlig lån på kr 80.000 kroner, 
som gav en regnskapsmessig positiv EK på 27.490 
kroner. Klubben ble gitt gul kategori grunnet reell 
negativ EK. 
  
Dersom regnskapet for 2019 viser negativ EK 
også etter ansvarlig lån, blir klubben flyttet til rød 
kategori. Og du har lest reglementet riktig, at det 
utløser krav om handlingsplan for å komme 
tilbake i positiv EK som skal godkjennes av ELN. 
Dersom planen ikke følges eller gis nødvendige 
resultater innen 31.12.2020 vil det kunne komme 
ytterligere sanksjoner som poengtrekk. « 
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Budsjett for 2020 har et overskudd på (650.000) 
kroner (ikke endelig). Kostnader er kuttet der 
hvor det er mulig og lønninger er redusert. 
Nevnte gaver bidrar positivt på inntektssiden, 
mens korona-situasjonen gjør at 
sponsorinntekter er mer uforutsigbare enn 
vanlig. Det budsjetterte overskudd skal bidra til 
at utestående leverandørgjeld kan nedbetales og 
at klubben har en positiv egenkapital ved 
utgangen av 2020. 
 
Klubbens regnskap er ført av Morten Dahl 
Linnsund i Nimbus Regnskap. 
Revisor for regnskap 2019 er revisor Mari Østbø 
fra Revisorgruppen 
 
Foreningen imøtekommer forpliktelsene om at 
regnskaper og rapportering gjennomføres slik 
det er bestemt i vår lov §12 og av Norges 
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité, samt at regnskapet også er i samsvar 
med regnskapsloven. 
 
 
 
 
 
Arrangement 
 
Styret har gjennom året hatt fokus på å 
strukturere og utvikle arrangement. Dette er et 
kontinuerlig pågående arbeid som vil fortsette.  
 
Som nyopprykket i Rema-1000 ligaen måtte Aker 
TH innrette seg etter utallige krav fra NTH og NHF 
med hensyn til arena og gjennomføring av 
arrangementer.  
 
Ny hjemmearena ble Bygdøhus da vi ikke fikk 
dispensasjon for å spille i Njårdhallen. Mange 
nødvendige tiltak ble gjennomført på kort tid. 
Arena måtte tilpasses og et produksjonsteam 
måtte etableres for streamning av kamper på 
Håndball TV. Bygdøhus har fungert godt som 
hjemmearena men uten mulighet for lagring av 
utstyr og kioskvarer i hallen har det blitt mye 
ekstrajobb for arrangementsgruppa med tanke 
på logistikk. 
 
Styret opplever at Aker TH gjennomfører solide 
arrangementer. Publikum gir gode 
tilbakemeldinger på gjennomføring av 
arrangement og berømmer god stemningen i 
hallen. De som ikke er i hallen men ser kampene 
på Håndball TV rapporterer om gode sendinger.  
 
Arrangementenes gjennomføring er kun mulig 
ved hjelp av uvurderlig innsats fra frivillig stab. 
Billettgjengen, vakter, kioskgruppa og 
produksjonsteamet er et viktig ansikt utad for 

Aker TH i så måte. Disse gjør en strålende jobb og 
styret ønsker å takke for uvurderlig innsats. 
Styret er dog stadig på jakt etter flere som ønsker 
å bidra i denne sammenheng. 
 
Aker TH har, med stor suksess, solgt billetter via 
en egen MobilApp som lastes ned via App Store. 
Aker Appen er nyttig og til hjelp både for arrangør 
og publikum. Styret ønsker å utvide bruken av 
Appen i tiden fremover. 
 
Styremedlem Anne K. Nordvang har jobbet med 
standardisering og struktur av arrangement og 
har fungert som arrangementsansvarlig i denne 
perioden. 
 
 
 
 
 
 
Sponsorer  
Bevegelsesglede AS   Adax AS 
Nordvik Eiendom   Poder  
Skollerud Anlegg  AS  Enitsirhc 
Varde-Eiendom AS  Røa Rør as 
Arne B. Pedersen Transport AS Element  
Oslo Sportslager   Eie Eiendom 
Pizza & Kina Expressen  7 Waves  
ABO Installasjon   Select 
Kongen Marina   G-Form 
Christiania Brannteknikk as UllernTrening 
 
 
Fortsatt drift 
Klubbens økonomiske situasjon er alvorlig. Det er 
satt inn tiltak for å redusere kostnader og disse er 
holdt på at absolutt minimum.  
Det er planlagt større dugnadsaktivitet blant 
spillerne og frivillige i kommende år.  
Styret og AU mener det er grunnlag for videre 
drift i klubben. (Merk tallene under punktet 
Økonomi, Regnskap og revisjon er foreløpige og 
må bekreftes/konkluderes). 
 
 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Arbeidsmiljøet anses som godt. Foreningen har 
fire deltidsansatte som trenere.  
 
Foreningens styre består av til sammen * 
personer, hvorav 1 er kvinne. 
 
 
Ytre miljø 
Virksomheten medfører verken forurensning 
eller utslipp som kan være til skade for det ytre 
miljø. 
 



 

 
        


