Kjære LFH09 medlem!
Styret i LFH09 og Team Baldus måtte dessverre avlyse årets Baldus Cup. Det var og er trist, men en
nødvendig konsekvens av situasjonen vi alle er berørt av. I den forbindelse ble det sendt ut et brev
med informasjon og en oppfordring som var litt mangelfull, dette vil vi rette på nå gjennom denne
orienteringen om status i klubben.
Hovedfokuset for styret er at spillere, trenere, tillitsvalgte, støttespillere, supportere og alle andre i
klubben holder seg friske og kommer seg igjennom denne vanskelige situasjonen som vi alle står i.
LFH09 følger alle pålegg og retningslinjer som er gitt i forbindelse med Koronaviruset fra sentrale og
lokale myndigheter. LFH09 var tidlig ute med å innstille alle aktiviteter. Dette gjorde vi ut fra føre var
prinsippet og for å bidra i å redusere smittefaren i klubben.
Avlysningen av Baldus Cup medfører at LFH09 taper en viktig inntektskilde som i betydelig grad
bidrar til klubbens aktiviteter hvert år. I tillegg har det påløpt kostnader i forbindelse med
forberedelsene av Baldus Cup 2020 som klubben må betale.
Regnskapet for 2019 er ikke ferdig revidert, men foreløpig regnskapet viser følgende hovedtall i
2019:
Inntekter
Kostnader
Driftsresultat

2019
8 036 369
7 976 614
59 756

Baldus Cup
4 053 250
2 452 023
1 601 227

2018
6 950 601
6 908 809
41 792

Baldus Cup
4 057 688
2 373 999
1 683 689

Tilsvarende i 2018 var:
Inntekter
Kostnader
Driftsresultat

Overskuddet i Baldus Cup er den viktigste bidragsyter til å holde aktivitetsnivået oppe for barn og
unge og holde trening- og medlemsavgifter nede. LFH09 har ikke økt trenings- og medlemsavgiften
på 7 år.
Endelig regnskap vil som normalt bli publisert og gjennomgått i forbindelse med årsmøtet.
Både i 2018 og 2019 oppnådde klubben et lite, men positivt driftsresultat i stor grad på grunn av
Baldus Cup. Uten Baldus Cup ville det ikke vært mulig å opprettholde det aktivitetsnivået klubben har
hatt de siste årene uten andre inntektskilder. For 2020 har styret budsjettert med kr 1 600 000 i
inntekter fra Baldus Cup. Avlysningen har derfor stor betydning for klubbens inntekter i 2020. Til
sammenligning utgjør inntekten fra medlemskontingenter og treningsavgifter kr 1.1 millioner pr år.
I utgangspunktet skulle man tro at håndball er en rimelig sport sammenlignet med andre mer
utstyrskrevende idretter. Det stemmer når det gjelder personlig utstyr, mens klubbene derimot
betaler for alle felleskostnader. Det inkluderer innkjøp av drakter og annet utstyr, betaling av
dommere, påmeldingsavgifter til seriespill og turneringer, lønn til daglig leder, trenere og leie av
haller. Summen av disse kostnadene blir til sammen store utgifter for klubben.

Styret i LFH09 arbeider med flere tiltak for å sikre klubbens økonomi framover. Det er vi forpliktet til
å gjøre på vegne av klubbens medlemmer. Styrets medlemmer sitter med et personlig ansvar som
styremedlemmer og kan derfor ikke fortsette driften av klubben som om ingen ting har hendt. Styret
er nødt til, etter beste evne, å ta de beslutninger styret vurdere nødvendig for å sike klubbens videre
drift.
Ikke vær i tvil om annet enn at alle kostnader som kan kuttes vil bli kuttet. Sportslig vil alle kostnader
stoppes så lenge det er aktivitetsforbud. Klubben må opprettholde et minimum aktivitetsnivå i
administrasjonen. Utover det har alle med godgjøringer fått permitteringsvarsel. Daglig leder vil bli
helt eller delvis permittert straks alle praktiske tiltak rundt kostnadskutt er iverksatt.
Våre sponsorer er viktige støttespillere for klubben. Samtidig rammes også våre sponsorer av
situasjonen vi står midt oppe i. LFH09 er avhengig av fortsatt velvilje fra sponsorene til å støtte
klubbens arbeid videre. Styret er opptatt av å ha en fortsatt god dialog med våre sponsorer i den
situasjonen som har oppstått.
Regjeringen la i går ut en kompensasjonspakke for idretten på kr 600 millioner. Pakken skal forvaltes
av Lotteri- og stiftelsestilsynet. LFH09 vil søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om dekning av tapte
inntekter fra Baldus Cup. Kompenserende tiltak for bortfallet av Baldus Cup er likevel nødvendig da
det er lite sannsynlig at kompensasjonsordningen fra regjeringen vil dekke hele den tapte inntekten
fra Baldus Cup. Dette skriver vi med bakgrunn i at idretten ba om 500 millioner for mars mens det
Regjeringen har kommet med er 600 millioner for mars og april.
Styret sendte i forrige uke ut en orientering knyttet til dugnadsinnsatsen alle familier bidrar med i
forbindelse med Baldus Cup. Denne dugnadsinnsatsen ser vi oss nødt til å spørre om vi kan overføre
til annet inntektsskapende arbeid. Samtidig vurderer styret at mulighetene for å skaffe alternativt
dugnadsarbeid vil være vanskelig slik situasjonen er nå. Styret valget derfor å tilby medlemmene å
kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid for kr 1 500 som et preferert alternativ. Situasjonen er slik at klubben
har et reelt behov for å styrke likviditeten for å sikre sin eksistens framover.
Over 200 av klubbens spillere har allerede innbetalt kr 1 250 i forbindelse med den planlagte turen til
Glass Cup. Forslaget innebar at de som har innbetalt for Glass Cup kan trekke den i fra beløpet på kr
1 500 og bli fakturert kr 250 ekstra.
Generelt har vi fått positiv respons på forslaget fra medlemmer og foreldre. Vi har også fått
tilbakemelding fra foreldre som synes forslaget om å kjøpe seg fri er vanskelig slik situasjonen er. Det
har vi full forståelse for. Klubben har behov for medlemmer som vil delta på dugnader framover og
det er helt innafor å velge dugnad framfor å kjøpe seg fri.
Styret vil gjøre alt som står i dets makt til å styre klubben gjennom den vanskelige situasjonen vi står
midt opp i nå. Vi håper klubbens medlemmer ønsker å støtte opp om alle tiltak vi er nødt til å
iverksette. Ikke alle tiltak vil være like populære, men slik situasjonen er vil det være nødvendig å
fatte upopulære beslutninger.
Styret er åpne for å endre eller justere kurs hvis det viser seg nødvendig. Samtidig må vi understreke
at situasjonen for klubben pr i dag er dramatisk. Uten nødvendig støtte fra myndigheter, sponsorer
og medlemmer er nedleggelse av klubben et høyst aktuell alternativ.
Klubbens styre er tilgjengelig både via mail og telefon. Styret ønsker en åpenhet i klubben hvor
medlemmer er trygge på at klubbens representanter gjør det beste for klubbens medlemmer og ikke
minst klubben. I den situasjonen vi nå har kommet i har vi tatt beslutninger vi mener er nødvendige
for å redde klubben vi er så glade i.

Vi setter stor pris på om tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer, og vi vil gjerne høre fra dere
direkte.
LFH09 skulle avholdt årsmøte 31. mars. Norges Idrettsforbund har utsatt fristen for avholdelse av
årsmøtet til 15. juni. Styret vil komme med forslag til nytt tidspunkt når situasjonen har normalisert
seg. Klubben vil komme med jevnlige oppdateringer om den økonomiske situasjonen.
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