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STYRETS
ÅRSBERETNING

2016

Siggerud Idrettslags (SIL) håndballgruppe har som mål å være en viktig aktør i
lokalsamfunnet på Siggerud. Styret er opptatt av at det legges til rette for størst mulig
bredde i klubben og at flest mulig barn og ungdom er aktive håndballspillere i Siggerud
Håndball. Det sportslige nivået man legger opp til vil kunne variere fra årskull til årskull.
Gruppen skal derfor kunne ha lag som holder et sportslig høyt nivå og skal også kunne støtte
disse.
Denne beretningen tar for seg regnskapsåret 2016, men på det sportslige plan vil
beretningen ta for seg siste del av sesongen 2015/16 og første del av 2016/17.
Styret
Styret har i inneværende periode bestått av:
Leder:
Cato Haugland
Nestleder:
Erik Enge
Styremedlem[Sekretær/ Administrativt utvalg]:
Kim Louise Soleng
Styremedlem[Kasserer/Arr./Materiell drakter&sportsmed.utstyr]: Torill Johansen
Styremedlem[Sportslig og dommer utvalg]:
Arne Finstad
Styremedlem[Sportslig og dommer utvalg]:
Linda Engnes
Styremedlem[Sportslig og dommer utvalg]:
Ine Bærø
Styremedlem[Arrangements utvalg og Web-ansvarlig]:
Morten Bråthen
Styremedlem[Arrangements utvalg]:
Isabell Hansen
Styremedlem[Administrativt utvalg]:
Berit Osen
Styremedlem[Kioskutvalg]:
Irene Waaler
Styremedlem:
Ragnhild Olsen
Viktige roller som i perioden ikke har vært en del av styret:
Regnskapsfører: Thorfinn Foss
Dommerkontakt: Kai Stenberg
Dommerutvikler: Ole Jan Johansen
Materialforvalter: Terje Andersen
SIGGERUD IL HÅNDBALL
Siggerud IL er en foreldredrevet klubb, og håndballgruppen ville ikke kunne eksistere uten
frivillig innsats fra foreldre og andre håndballinteresserte. En av målsetningene for 2016 har
vært å starte å tilrettelegge for at frivillige enklere kan bidra i driften. Styret har derfor
jobbet med organisering og dokumentasjon av rutiner. Målet er at dette arbeidet
ferdigstilles i 2017. Under gis en foreløpig oppsummering av arbeidet.
Håndballstyret
Håndballstyret velges av årsmøtet. Styret leder den operasjonelle driften av klubben mellom
hvert årsmøte. Styret har bestått av 12 personer i 2016. Antall styremedlemmer bør
reduseres noe i løpet av de neste årene, med bakgrunn i at mer av det operasjonelle
arbeidet vil gjøres av utvalgene som også vil ha medlemmer som ikke sitter i styret.

Styret behandler alle saker som omhandler håndballspørsmål i SIL. Styret ledes av
Håndballgruppens leder. Leder velges separat på årsmøtet for to år om gangen. Lederen
representerer Siggerud håndball i Siggerud idrettslags hovedstyre.
Det har i perioden vært avholdt 10 ordinære styremøter. I tillegg er det gjennomført egne
møter i utvalgene og dommermøter. Det har vært gjennomført tre møter mellom
trenere/oppmenn og styret. Klubben har vært representer på møter i Ski kommune og Ski
idrettsråd. Klubben deltok på Norges håndballforbund regionsting for Region Øst (RØN) i mai
med to representanter.
Klubben har gjennom mange år nytt godt av at noen få ildsjeler har lagt ned mye tid og
innsats og stått for hovedvekten av oppgavene knyttet til driften. Styret ser at det er
nødvendig at belastningen med å drive en håndballklubb fordele på flere. Vi har derfor i
perioden arbeidet med å organisere driften og å fordele oppgaver hensiktsmessig. Blant
annet har vi etablert utvalg hvor målet er å involvere personer uten for styret i driften. Hvert
utvalg ledes av et styremedlem.
Sportslig og dommer utvalg
Sportslig og dommer utvalg skal arbeide for at klubben har et tilpasset sportslig
håndballtilbud til barn og ungdom på Siggerud. Utvalget har også hatt ansvaret for å
tilrettelegge for dommere i klubben. Rekruttering av både spillere og dommere har vært en
del av utvalgets mandat. Andre viktige oppgaver utvalget har jobbet med i perioden har
vært:
• Fordelt treningstiden i Siggerudhallen, inkludert å delta på møter med Ski kommune
og Ski idrettsråd i forbindelse med diskusjoner om modell for fordeling av halltid
mellom klubbene i kommunen.
• Startet på arbeidet med å etablere en sportslig plan for klubben.
• Gjennomført håndballskolen for første klasse (6-åringene).
• Startet opp fellestreninger på lørdager.
• Innført fadderordning for trenere.
• I forbindelse med dommerfunksjonen, i lag med dommeransvarlig, vært bindeleddet
mellom RØN og klubben.
• Startet planleggingen og innhenting av tillatelse til å etablere treningsrom i
Siggerudhallen.
Materialforvalter (treningsutstyr) er medlem av Sportslig og dommer utvalget.
Kiosk utvalg
Utvalgets mandat er å drifte klubbens kiosk. Inntektene fra kiosken er svært viktig for
klubbens økonomi. For å tilrettelegge for økte inntekter, har utvalget i perioden evaluert
utvalget av varer som tilbys. Prisene på enkelte av varene har i høst blitt økt litt. Vi anskaffet
i slutten av 2015 vår første betalingsterminal (iZettle). De gode erfaringene med bruk av
denne i første halvår av 2016, gjorte at vi besluttet å anskaffe en ekstra terminal til billettsalg
i høst.
Totalomsetningen for kiosken ble i 2016 noe redusert sammenlignet med 2015. Dette
skyldes i hovedsak at vi i 2015 hadde flere større arrangementer enn i 2016. Basert på dette
er det viktig at klubben fremover påtar seg ansvar for arrangementer med mange deltagere,

f.eks. Loppetassen Minifestival for 6- og 7-åringer. Styret har også tro på at salg av varer i
tribuneområdet vil kunne gi økte inntekter. Styret har derfor, så smått, startet dialog med
Ski kommune om å få tillatelse til å bygge en kiosk i tribuneområdet i Siggerudhallen.
Arrangementsutvalg
Arrangementsutvalget har ansvaret for alle arrangement i klubben. Viktige arrangementer
utvalget gjennomførte i 2016 var: Loppetassen Minifestival, Nattcupen og bidrag til
gjennomføring av idrettens dag. Arrangementutvalget er også ansvarlig for klubbens felles
dugnader.
Utvalget har i år utarbeidet med prosedyrer og sjekklister for noen av klubbens
arrangementer som f.eks. Nattcup, Loppetassen Minifestival og idrettens dag.
Låsevakter for Siggerudhallen er en viktig del av inntektene våre. Vi har også i år gjennomført
låsevaktene og planlegger å gjøre dette også fremover. I denne sammenheng vil det være
behov for at flere deltar i vaktordningen.
På sikt vil utvalget få det operative ansvaret for å fordele hall-, kiosk- og låsevakter.
Administrativt utvalg
Utvalget har ansvaret for å kartlegg, dokumentere og vedlikeholde de administrative
rutinene for drift av håndballgruppa. Målet er at det skal foreligge en god dokumentasjon på
hvordan klubben skal driftes. I perioden har utvalget jobbet med å etablere årshjul,
rollebeskrivelser og rutiner og ansvar mot NHF/RØN. Arbeidet vil fortsette det neste året,
med målsetning om ferdigstilling til årsmøtet i 2018.
DOMMERE
Uten dommere stopper håndballen. Klubben har for tiden seks dommere og fire
barnekampledere. Det arbeides med å rekruttere flere dommere og det er planlagt kurs av
åtte nye barnekampledere. I tillegg tar flere av våre eksisterende barnekampledere
videreutdannelse for å bli kvotedommere.
Vi har i perioden fått avviklet kampene som planlagt. Dog har det ved noen få tilfeller vært
utfordringer da dommere ikke har stilt til kamp som planlagt. Aksjoner for å unngå dette har
blitt iverksatt, blant annet etablering av egen Facebook-gruppe for dommerne. Vi vil i 2017
fortsatt jobbe for å tilrettelegge for dommerne og dommeransvarlig vil delta aktivt på møter
med RØN, f.eks. møte om «Boblene» og Dommerkontaktsamling 2017.
Styret ser behov for tett involvering av dommerkontakt. Vi anbefaler derfor at
dommerkontakt velges inn som styremedlem fra 2017.

AKTIVITET
Lag og spillere
Antall utøvere i håndballgruppen har i år vært 216 stk.
Antall deltagende aldersbestemte lag i Regionserien er 17 (vi teller med der det er flere lag
per årsklasse). Vi har i tillegg damelag i 6. divisjon og herrelag i 4. divisjon, samt
håndballskole for 6- og 7-åringer.
Aldersfordelingen i håndballgruppen for 2016/2017 har vært:
• Håndballskolen:
27
• Spillere 8-12 år:
111
• Spillere 13-18 år:
53
• Spillere over 18 år: 25
I tillegg har klubben 46 trenere, oppkvinner/-menn og ledere. Dette betyr at klubben totalt
har 262 aktive medlemmer.
På jentesiden har vi lag i alle årsklasser, med jenter født i 2002 som de eldste. På guttesiden
har vi lag i alle årsklasser opp til gutter født i 2001, bortsett fra i årsklassene 2003 og 2008.
Styret har jobbet med å se om vi kan stimulere til et 08 guttelag. Per i dag eksisterer ikke
dette laget, men noen gutter fra årsklassen har deltatt på trening med andre lag.
Denne sesongen har vi hatt et samarbeid med Driv. Dette har resultert i et samarbeidslag for
gutter 02. I tillegg har spillere fra Driv meldt overgang til gutter 04 laget vårt, da Driv ikke
hadde et eget tilbud til disse. Gutter 01 har fått tilskudd av spillere fra andre klubber. På
jentesiden ble lagene for J03 og J02 slått sammen i regionserien (ett nivå 1 lag og ett nivå 2
lag i J14). Med frafall av spillere i begge årsklasser ved oppstart av 16/17 sesongen ble en
sammenslåing den beste løsningen for å tilby et tilbud for flest mulig, lengst mulig for våre
eldste jenter.
Fellestreninger
Som et ledd for å styrke et allerede godt håndballmiljø på Siggerud, har vi også i år hatt
tilbud om fellestreninger på lørdag på tvers av alle lagene. De fleste treningene har vært
ledet av instruktører fra klubben, men vi har også hentet inn instruktører utenfor klubben. I
15/16 sesongen hadde vi et tilbud for spillere fra 2004 og eldre. I høst har tilbudet vært fra
de født i 2008 eller senere. Dette for å kunne gi et godt tilbud til de yngre som fikk noe
redusert halltid fra i høst.
I høst ble det avholdt 3 fellestreninger hvor 20-30 barn deltok hver gang. Flest deltagere har
vi hatt fra de yngre klassene. En stor takk til Mads Gulbrandsens team og Sportslig og
dommer utvalg for å ha fått dette på plass. Vi oppfordrer de eldre årsklassene til å delta,
både for egenutvikling og for å være gode rollemodeller og skape motivasjon for de yngre
spillerne.
Håndballskolen
Håndballskolen er starten på SILs aktivitetstilbud for gutter og jenter som har lyst å drive
med håndball. Håndballskolen er viktig som rekrutteringsarena for klubben. Håndballskolen

for andreklasse er kommet godt i gang for 16/17 sesongen og det deltar i dag 19 spillere
fordelt på 9 jenter og 10 gutter.
For førsteklassen slet vi dessverre med å få i gang håndballskolen i år. Vi lykkes ikke med å få
på plass foreldre/foresatte til å ta ansvar for aktiviteten. I tillegg skapte mangel på tidlig
kommunikasjon med skolen/SFO utfordringer knyttet til disponering av hallen utenfor vår
tildelte halltid. Tilbudet kom først i gang i slutten av november med treninger annen hver
lørdag. Håndballskolen for førsteklassen består foreløpig av 9 spillere. Jenter fra 02/03
fungerer som trenere. Det ble arrangert tre treninger denne høsten og laget skal delta på sin
første cup, Loppetasen bronsecup, i Ski 15. januar. Treningene vil fortsette etter samme
modell som til nå også resten av sesongen. Vi håper enda flere spillere ønsker å bli med på
håndballskolen fremover.
CUP OG TURNERINGER
Fellescup i Ål – Ål cup håndball 2016
Siggerud deltok også i 2016 på Ål Cup som tradisjonen har vært avslutningscupen for
klubben. Det ble noe lavere deltagelse enn tidligere år da flere prioritere cuper med høyere
sportslig nivå. Vi hadde lag i G11 (2004), G12/G13 (2004), J11 (2004) og J12 (2003). Alle
Siggerudlagene bodde i år på skolen ved siden av hallen. Spillere og støtteapparat hadde en
hyggelig helg sammen, også med gode sportslige prestasjoner.
I J11 klassen gikk jentene helt til finalen og fikk en hederlig 2.plass. G04 stilte i både G11 og
G12/13. I G11 klassen gikk de også helt til finalen og gikk av med seieren.
I J12 klassen gikk jentene til A-sluttspillet, men ble slått ut der.
Det nevnes også at to av våre jenter gikk av med seier i konkurransen «Hardaste Skot».
Vi ser at tidene forandrer seg og klubben har besluttet at Bø Sommarland cup er vår nye
felles avslutningscup fra og med 2017. Bø Sommarland cup går i 2017 av staben 9. til 11.
juni. Cupen er for lag fra og med 10 år til og med 15 år. Klubben oppfordrer flest mulig av
lagene til å delta.

Figur 1 Siste deltagere på Ål cup som felles cup?

Nattcup Siggerud
Tradisjon tro ble Nattcupen i år arrangert i Siggerudhallen med fyrverkeri som avslutning.
Nattcupen ble også denne gang en suksess med mye kreativitet og håndballglede. Vi takker
alle sponsorer og frivillige for hjelpen til å gjennomføre cupen og alle lag og foreldre for god
deltagelse med super innstilling!
Andre cuper
Lagene har vært aktive også i år og deltatt på cuper nært og fjernt. Vi har oppnådd flere
gode sportslige prestasjoner med kvalifisering til sluttspill og finaler. For nærmere detaljer se
lagsberetningene.
Våre minste har deltatt i Loppetassen Minifestival i 2016.
Våren 16:
• Indre Østfold Reisebyrå-cup 15/16
• Bø Sommarland cup
• Bonaqua Cup 2016
Partille cup 2016 (Sverige)
• Petter Wessel Cupen 2016
• Fredikstad Cup 2016
• Obos Vårcup 2016
• Rødspette Cup 2016 (Danmark)
Høsten 16:
• Sinatra-Cup (Danmark)
• Skadevi Cup (Sverige)
• Håndballcupen Ski 2016
• Nordstrand Hummel Cup 2016
• Indre Østfold Reisebyrå-cup 16/17
• KIA cup – alle guttelagene
• Regional Scandic cup – (J/G 15) 8 spillere med. (15-årstalenter som har deltatt på
den siste 14 års spu/regional samling )
Haslum cup
• Langhus Julecup 2016
• Rælingen Julecup 2016
Treningstider
«Kabalen» med å få treningstiden fordelt på en god måte er alltid en utfordring. I år har
dette vært ekstra utfordrende da vi fikk redusert treningstiden. Lørdager har også blitt
definert som kjernetid og vi har måttet legge en del av den faste treningen til lørdager.
Hovedmålet er at alle lag får minimum 1,5 time i Siggerudhallen. De eldste satsningslagene
har behov for vesentlig mer treningstid for å kunne tilrettelegge for sportslige målsetninger.
Klubben ble tildelt 27 timer halltid i Siggerudhallen i år. Dette er litt mindre enn det vi søkte
om, og en reduksjon fra 32,5 timer som vi hadde i sesongen 2015/2016. Det skyldes en ny
modell for tildeling av halltid i kommunen. Reduksjonen skyldes i all hovedsak, at Ski har fått

mer treningstid i kommunale haller da treningstid i Alliansehallen ikke lengre skal inngå
kommunens fordeling.
Egen treningsflate blir fort fylt opp og i år fikk også Langhus utvidet halltid Siggerudhallen
(åtte timer). Ulike tiltak har blitt gjort for å bøte på dette og det kan for eksempel nevnes at
flere av 02 jentene har deltatt på treninger med Langhus J02 i Siggerudhallen. Inn til
hallkapasiteten i kommunen er forbedret, må vi tenke kreativt og være fleksible for å
tilrettelegge for et godt aktivitetstilbud. Dersom vi får tillatelse til å bygge treningsrom i
Siggerudhallen, vil dette være positivt for aktivitetstilbudet i klubben da vi kan gjennomføre
basistrening der.
MEDLEMSAVGIFT, TRENINGSAVGIFT OG LAGSAVGIFT
Totalkostnaden for å spille håndball i SIL varierer ut fra aldersnivå. Det har vært endringer i
15/16 med overgang til elektronisk betaling og registrering på Idrettslaget hjemmesider.
Dette har vært en noe kronglete prosess og det har vært krevende å følge opp alle er
registrert og aktive medlemmer har betalt. Vi har derfor også for sesongen 16/17 sett oss
nødt til å følge opp med Excel-lister på lagsnivå for å sørge for kontroll på medlemsmassen i
håndballgruppen. Medlemstallene våre er viktig i forhold til idrettsstøtte.
Innkreving av treningsavgift har, dessverre også i 2016, vært krevende. Vi oppfordrer alle i
klubben til å betale treningsavgift i tide, slik at vi unngår å måtte bruke verdifull tid, som
kunne vært brukt på andre oppgaver, til å kreve inn pengene.
Vi håper at alle skjønner at det er nødvendig å drive inn treningsavgiften for å kunne ha et
godt tilbud i klubben. Vi håper at gleden spillerne har med å delta i et sosialt miljø, utvikle
sine ferdigheter, gleden ved å spille, score sitt første mål, få nye venner, fysisk trening, etc.
langt på vei oppveier kostnaden. Håndballen kommer alltid ut som en av de rimeligste
sportsaktivitetene ved undersøkelse omkring kostnadene ved organisert trening for barn og
ungdom, og vi tror og mener SIL Håndball holder et edruelig nivå og et godt tilbud.
Medlemsavgift i Siggerud Idrettslag
For i det hele tatt å kunne være med på de tilbudene klubben har må spilleren også være
registrerte medlemmer i Idrettslaget (klubbmedlemskap). Klubbmedlemskapet følger
kalenderåret og forfaller i januar. I Juni fikk idrettslaget ny kartotekfører på plass slik at det
blir bedre oppfølging også fra idrettslaget etter hvert. Medlemskapet for idrettslaget betales
via web-løsningen www.siggerudil.no.
Treningsavgift
Denne avgiften dekker de variable kostnadene pr spiller i håndballgruppa og går også med til
å dekke inn lagsavgiftene klubben betaler. I tillegg dekker den også symbolsk godtgjøring til
trenere. Flere av våre lag har opp mot 30 treningsuker med tre økter i uken per år.
Det ble vedtatt på årsmøtet i 2016 en økning av treningsavgiften for sesongen 2016/2017
med 100 kr. Dette for å dekke økte kostnader. Goden med at barn av trenere og barn av
oppmenn/kvinner slipper treningsavgift bortfalt. En del av økningen i potten til trener og
oppmann/kvinne skal kompensere for at man nå må betale treningsavgift for egne barn
samt at dette vil bidra til å forenkle innkreving av treningsavgiften. Treningsavgiften forfaller
på høsten for hele sesongen.

Lagskostander
Håndballgruppa dekker administrasjonskostnadene som påløper hvert enkelt lag samt
kostnader som påløper i forbindelse med kampene gjennom en sesong.
Hovedkostnaden er påmeldingsavgiften til regionspill som for klubben utgjør 103 900 for
håndballåret 16/17. I tillegg er det kontingent til NHF og Region Øst, halleie til Ski kommune
samt påmelding til andre sentrale og regionale serier og 2 cuper. SIL dekker også fellescupen
som styret bestemmer for alle lag.
SPONSORER
Håndballgruppas sponsorer for året har vært følgende:
Hovedsponsor: Profil & Dekor AS
Kiwanis, Siggerudveien Bil, Norprodukter Miljø, H-I Elektro, MrCoffee, Dr.Oekter
Noen lag er sponset direkte – se lagenes årsmelding.
Vi oppfordrer alle som har anledning til å støtte opp om klubbens økonomi og takker for all
støtten vi har fått i 2016!
Styret gjør ellers lagene oppmerksomme på at regelverket krever at alle sponsorinntekter
som mottas skal betales inn på klubbens bankkonto. Kasserer vil overføre pengene til
lagskassene i etterkant.
ØKONOMI
Resultatregnskap med balanse
Økonomien for året har vært tilfredsstillende og vi har en sunn økonomi med god oversikt
over kostnader og inntekter. Regnskapsfører har lagt fram rapportering hver måned
gjennom året.
Økende kostnader krever at vi må fortsette å være flinke til å skaffe inntekter og ikke minst
være villige og positive til å ta i et tak – det kan være loddsalg, dugnader, vakter i hallen.
Viser for øvrig til resultatregnskap 2016
Til slutt vil styret takke for tilliten gjennom 2016.
Vi ønsker alle våre håndballspillere og deres foresatte et fortsatt godt håndballår!
Med hilsen Styret i SIL Håndballgruppe
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Årsmelding 2016 for håndballskolen 1. klasse

Etter en litt treg start kom endelig håndballskolen for første klassen i gang. Den første
trening ble avholdt 30. november. Treningen ble i år lagt til lørdager og det var åtte spillere
som møtte opp (seks gutter to jenter).
Jenter 14 år har hatt treneransvaret for håndballskolen for førsteklassingene. Treningene
gjennomføres ved at det er to jenter fra laget som stiller på treningene med et ferdig laget
treningsopplegg. Jentene på laget kommer til å veksle på hvem som gjennomfører
treningene. Planen er at én av jentene er med på minst to treninger etter hverandre. Det vil
da alltid være med minst ett kjent fjes for barna på treningene.
Det ble gjennomført fire treninger før jul og 14. januar var ni barn med på sin første
håndballcup - Loppetassen Bronserunde i Skihallen.
Håndball er gøy! Håndballgruppa oppfordrer derfor flere av førsteklassingene til å bli med å
spille håndball i klubben. Det settes derfor stor pris på om foreldre og kjente bidrar til å spre
dette budskapet og oppfordre førsteklassingene til å bli med på håndballen.
Lagets oppkvinne er Linn Helen Hansen.

Årsmelding 2016 for håndballskolen 2. klasse
Første halvår trente jenter og gutter sammen, og trenerteamet besto av 3 voksne og fire 12
åringer.
Etter sommerferien har vi vært tre trenere på 20 barn, 9 jenter og 11 gutter.
Gutter og jenter har for det meste trent hver for seg, men vi har alltid felles oppvarming og
uttøying.
Vi har vært med på loppetassen, sølv- og gullrunden.
I tillegg var vi med på nattcupen, hvor alle store og små stilte som kokker, med forkle og
kokkelue.
I høst var vi invitert til Tyggis Cup i Enebakk, hvor vi stilte rene gutte- og jentelag.
Høstens høydepunkt var Bamsecup, hvor vi stilte med to mix lag i gutteklassen.
Barna er ivrige og konsentrerte, både i forsvar og i angrep. De er flinke til å spille ballen slik
at alle får skyte, og alle scorer mål ☺
Det er en ivrig og morsom gjeng med godt humør ☺
Anette Tenvann, Sigve Hellum og Tanja Eliassen

Årsmelding for Gutter 9 år 2016
Underveis i sesongen har vi hatt frafall på laget og nå er vi 7 gutter igjen. Dette er en ivrig
gjeng som er glad i fysisk aktivitet. Oppmøtet på treningene er veldig bra, selv om
konsentrasjonen ikke alltid er like på topp. Vi har lagt inn flere nye treningsøvelser og guttene
tillærer seg raskt nye ferdigheter. Guttene er flinke til å være i bevegelse uten ball, gjøre seg
spillbar og finne hverandre. Å spille med større mål på stor bane er stas. De begynner å mestre
breddespillet bedre, og det er artig å se når de scorer på gjennombrudd i lukene.
Vi har deltatt på Nattcup, to kamphelger og Langhus julecup. Vi har fått hjelp av noen tøffe
jenter til å delta på kamphelger og julecupen. På julecupen fikk vi sykefravær på to av
guttene, og da fikk vi hjelp av en av guttene som har sluttet og noen jenter. Vi vant 3 av 4
kamper og laget storspilte. Morsomt å se at vi får det til selv om vi er få spillere. Guttene og
jentene syns det er gøy å spille sammen. Det er fantastisk å se hvor bra samspill de har,
hvordan de finner og spiller hverandre opp på banen. Gleder meg til å følge utviklingen deres.
På nyåret skal noen av jentene delta på treningene sammen med guttene. Det ser vi frem til.
Håper på flere spillere neste sesong, og er veldig takknemlig for at jentene stiller opp for
guttene☺

Støtteapparatet har vært: Brede-05 og Sander -01 som har hjulpet til med å trene guttene noen
treninger, og Linda Engnes

Årsmelding for G06 2016
Gutter 06 laget består av 14 ivrige og veldig flinke gutter. Konkurranseinstinktet til guttene er
på topp og de er veldig lærevillige. De har det gøy sammen på og utenfor banen.
Fra denne sesongen av har Rune Ørndal og Ulf Grefsgård overtatt som trenere. Anita Pieper
er oppmann og May Britt Bråthen er ansvarlig for det sosiale. Vi har i alle år lagt vekt på det
sosiale og har flere arrangement hvert år. Vi snakker også mye med guttene om det å være en
god lagspiller og å gjøre hverandre gode.
I år har pådrag vært i sentrum. Vi ønsker med det å få til et lag der alle guttene og alle
posisjonene er like viktige. Til tider lykkes guttene veldig bra med det. I forsvar har alle
guttene kommet opp på et høyt nivå og ingen av dem er redde for nærkontakt.
Vi deltar i seriespill, der vi møter motstand vi takler bra. I år har vi meldt på to lag, et på nivå
en og et på nivå to. Vi har truffet veldig bra med spillersammensetningen på kampene så langt
og går stort sett seirende ut av hver kamp. Guttene spiller til tider helt fantastisk, og da er det
ingen som kan stoppe dem, verken i forsvar eller i angrep.
Vi har en veldig engasjert foreldregruppe, som stiller opp på treninger, kamper og dugnader.
De er til god støtte for liten og stor på laget. Vi gleder oss til resten av sesongen med den fine
gjengen vår som er supermotiverte og glade håndball gutter.
Mvh
Trener teamet for G2006

Årsmelding Gutter-11

11.01.2017

Det har vært mellom 9 og 14 spillere som har vært med i 2016.
Vi har vært med på 3 cuper i året som var, Fredrikstadcup, Kia-cup og julecupen. Vi var med i nivå 2
før sommeren og nivå 1 etter sommeren. Det har vært tap og seiere i begge nivåer, så tenker det var
greit å melde på i nivå 1 etter sommeren da vi i tillegg til tap og seiere har lag i nærheten ☺ I kamper
bytter vi på hvem som står i mål ut ifra hvem som ønsker å stå. De som spiller ute får så å si lik
spilletid da vi foretar rullerende bytte etter gitt antall minutter (ca hvert 3. minutt).
Guttene er flinke og ivrige, og nå på nyåret har de klart å få med enda ett par til, så nå er vi 16
spillere ☺
Vi er 2 (3) voksne rundt dette laget.
Gutter som er med på laget:
Lukas Johan Moberget, Marius Nygaard-Kristensen, Liam Alexander Seim, William Mordal Stæhli,
Oliver Fuglevik, Mats Sagmo, Eskil Sjetne Bærø, Mathias Lønseth Sageng, Adrian Bilet, Paal Theodor
Bratsberg, Robin Johnsen, Ulrik Ruud, Tom Sumstad og Dan Sundby.
Hilsen fra Trude og Linda (og Christin)

Årsmelding Gutter 12 (2004)
Spillere denne sesongen har vært:
Kenneth Waaler, Erlend Romestrand Halvorsen, Aron Philip Holstad, Jonathan Kaare-Skau,
Mathias Vonen Kystad, Mathias Olsen Rønningen, Casper Skrettingland, Espen Chuenchom
Sørlie, Kristian Hagen Dyrlie, Carsten Bakke Jørstad, Joakim Engnes Værang og Joachim
Lind.
Dette er en gjeng gutter med mye glede, innsats og humør på trening og kamp.
Vi trener 3 ganger i uken, mandager, onsdager og fredager sammen med J04.
Guttene har vært flinke til å møte på treningen og har gjort store fremskritt dette året.
I April var vi på Ål-cup som var en super opplevelse for gutta, trenerne og foreldre.
Vi spilte i dobbel serie, både i vår egen G11 klasse og i G12 klassen der de manglet ett lag.
I G11 klassen vant vi hele cupen og tok med den store pokalen hjem til Siggerud.
Stolte men slitne gutter, trenere og foreldre etter en super helg i Ål både sosialt og sportslig.
Denne sesongen spiller vi på nivå 1 og spilt halvparten av kampene i serien med noen tap og
noen seiere. Helgen 25-27.10.16 spilte vi KIA cup og gjorde en bra innsats med 1 tap, 1
uavgjort og 1 seier i innledende. Vi tapte 8-dels finalen i A-sluttspillet på sudden death. Vi
avslutter 2016 med julecup på Langhus.
Vi avslutter sesongen med en felles cup sammen med andre Siggerud lag på våren 2017.
Håper alle fortsetter å spille håndball også neste sesong, for dere er en fin og sammensveiset
gjeng med veldig mye humør og innsatsvilje.

En stor takk til ivrige foreldre som stiller opp og heier på guttene.
Hilsen Ragnar Værang og Morten Lind

ÅRSMELDING 2016 SIGGERUD HÅNDBALL G02.
G02 var 12 spillere i første halvdel
av 2016 og gjorde det veldig bra på
Nivå 2. De gikk av med seier i
sluttspillfinalen. Det gjorde godt
for laget og selvtilliten ☺.
Vi fikk tilskudd fra Driv med 8
spillere tidlig på våren og de har
etter hvert blitt en fin
sammensveiset gjeng. Vi dro da
med 2 lag til Bø sommerland cup
hvor lagene tok 1 og 2 plass i
finalen. Flott avslutning før
sommeren. Deltok også med ett lag
på Bon Aqua cup hos Fjellhamar.
Sesongstart stilte vi med ett lag på
nivå 1 og ett på nivå 2. Før
seriestart deltok vi i Skicup og
Hummelcup på Nordstrand.

Seier i sluttspillfinalen

De ligger greit an i Nivå2 serien. Nivå 1 serien ligger de ett stykke nede foreløpig, så her
jobber vi med å få de mere samspilte, engasjerte og tryggere på seg selv.
På treninger har vi fokus på kondisjon, styrke, egen utvikling i samråd med spillerne, lagspill,
samhold og miljøet i gruppen. Vi trener 4 x pr. uke, hvor 1 trening kun er kondisjon ute.
Krister, Agusta, Ole Jørgen og Sissel

1 og 2 plass i Bø sommerland cup 2016

Herrelaget 2016
Sesongen 2015/16 ble det en 6.plass i 4.div etter 8 seier og 8 tap.
Sesongen 2016/17 begynte litt trådt med 2 tap i de første 2 kampene. Litt manko på spillere. Etter
den tunge starten på sesongen har gutta imidlertid kommet ordentlig i gang og oppmøte på trening
og kamp har kommet seg betraktelig. Det har ikke blitt tap siden 19.september og etter 10 kamper
ligger de på en 3.plass kun et poeng bak Vålerenga på opprykksplass. Opprykk er nok ikke ønskelig
blant gutta eller støtteapparatet, så det blir nok en reservasjon mot dette. For målet er utvilsomt å ta
andreplassen fra Vålerenga.
Sinatra cup 2016 var som vanlig representert av Siggerud(kanskje mest sosialt) Sportslig har det gått
bedre tidligere år. Røk ut i gruppespillet, som utvilsomt skyldes de svart kledde og ikke sosiale!
En fantastisk gjeng og være med, alle spillerne er hjemvendte sønner som har spill for våre
aldersbestemte lag. Årgangen 90 til 99 + en litt eldre ☺
Det er absolutt vært å ta en tur i hallen å se på denne gjengen
Sees i hallen
22.01.17 15:40 Siggerudhallen Siggerud - BI Athletics
29.01.17 12:50 Siggerudhallen Siggerud - Skiptvet

Spiller stallen høsten 2016 har bestått av:
Andersson Niclas, Lunde John Marius, Gonella Mats, Almark Jesper Bundgaard, Thorkildsen
Alexander, Arntsberg Andreas, Olsen Håvard, Thorkildsen Frederic, Thorkildsen Ole Nichlas, Sørensen
Andreas Fosskaug, Thorkildsen Dagfinn Johansen, Nyenget Fredrik Løwstrøm, Lægreid Jesper, Thun
Stian Asplund, Lillehagen Christopher

Sportslig hilsen
Dagfinn

Årsmelding for Siggerud Jenter 8 år

Håndballskolen 3. klasse
Treningsdag: Onsdag
Tid: 15:00 -16:30
Trenere: Liza og Thorbjørn
Barn: 15

Vårt flotte lag består av:
Hennie Michelle Oliversen - Martine Kolstad - Julie Gjermstad - Nora Opland Kaasa
Ida Elise Vingebakke Dahlen - Lotte Bakken Pedersen - Tamara Gullichsen
Kayla Fredrikke Seim - Vilde Solem Gleditsch - Sarah Mansell - Sara Sagsveen
Celine Hildre - Mathilde Gwardys – Pernille Lund – Sandra Torgersen

Trening:
I begynnelsen av oktober endret vi treningstid med en halv time
tidligere. Vi starter med oppvarming og styrketrening i
garderoben. Vi ønsker å «tøffe» opp jentene og styrke
kjernemuskulaturen deres. Jeg har også innført en zumba dans
som oppvarming og noen ganger tar vi zumba før vi skal spille
minirunde, dette gir god stemming og glede hos alle.
Vi ser fortsatt forskjellige nivåer i laget men vi ser også en stor
utvikling. Vi øver på å sprette ballen, ta i mot, passinger, se luker,
kondisjonstrening, spille mot hverandre, skyte på mål m.m. Vi
prøver også og ha det gøy ved at jentene velger en
oppvarmingslek eller sluttlek. Vi sitter i ring og snakker om
lagspill, samhold og respekt. Alle er like viktige i et lag, vi trenger
hverandre.
Fra 18-17 til 15:
I fjor var vi flere jenter og grunnen til at de sluttet var: for mange
aktiviteter – ikke motivert til håndball – foreldrene bestemmer.
Cuper:
Vi har meldt oss på de fleste minirundene. Og alle jentene har
villet vært med, det er stor interesse både hos foreldre og
jentene.
Foreldre:
Vi har en god tone med alle foreldrene. Og de er flinke til å gi
beskjed om barnet ikke kommer på trening. Når dem ikke gir
beskjed, tar jeg kontakt. Jeg tar opp saker direkte med foreldrene
hvis barnet ikke er motivert o.l. For meg er det viktig å se hvert
enkelt barn og vise forståelse.

Årsmelding 2016
Jenter – 07 (9 år)
Generelt:
Trener: Elin Røyset
Oppmann: Marthe Opland
I 2016 har jeg trent gruppen som
har bestått av 13 jenter; Sara Elise
Røyset Brattbo, Tiril Opland
Kaasa, Malin Haugen, Mina Fidje
Hansen, Maja Syversen Bergseng,
Malin Beck, Frida HolmSønsteby, Angelica Talm
Johansen, Elea Chanel Aanstad
Hernæs, Mina Gheshlaghi,
Carolina Eriksen, Frida Marie Randem Lein. I tillegg har en av jentene (Celine Hildre) fra 08
(8 år) vært med på treningene samt de fleste av kampene.
Det er en stor gruppe å trene alene, og det kan til tider være utfordrende, men jeg har
innimellom fått hjelp fra en eller flere av foreldrene som er tilstede under treningene.

Sportslig:
I 2016 har vi hatt trening ca en time en gang i uken, noe vi vil fortsette med utover i 2017.
Etter sommeren har treningstiden vært mandager fra 16-17:15.
Utfordringen med for få spillere er definitivt over, og det har vært en stabil gjeng dette året.
Det er store individuelle nivåforskjeller, men alle spillerne har hatt en fin utvikling. Det har
vært godt oppmøte på trening.
Vi har trent på forsvars- og angrepsspill, og øvd inn litt trekk etterhvert. De har blitt veldig
gode i forsvar, og nå i høst har vi jobbet mye med skytetrening.
Vi var så heldige å få lov å trene med Ås-jentene en lørdag i høst, noe vi hadde stort utbytte
av – og håper vi får flere muligheter til å gjennomføre.
I 2016 har vi deltatt på både minirunder før sommeren samt kamper i regionserien.
Resultatmessig har det gått litt opp og ned, men jentene står på og spiller gode kamper. Etter
sommeren har jentene spilt på stor bane.
Det ble tidlig i høst kalt inn til et møte med foreldrene for å finne ut om vi skulle dele inn
laget slik at vi stilte minirunde lag i tillegg til vanlig runde, eller om vi skulle bytte på å la
noen av jentene stå over enten hele kamper eller runder. Alle var enige i det siste alternativet,
noe som har ført til en del logistikk-håndtering i forkant av kampene.
Siggerud, 05.12.2016
Elin Røyset

Årsmelding for Siggerud Jenter 10 år(06)
Siggerud, 30.11.2016

Vi startet i år med 12 spillere, samme som avsluttet fjoråret. Vi har hatt 2 -3 nye
spillere innom på enkelte treninger og kamper, men disse har dessverre falt fra
igjen.
Vi har meldt på ett lag i serien, da vi ikke fant grunnlag (nok spillere) til 2 lag.
Det er regel på at vi kun kan føre opp 10 spillere pr kamp i 6-erserien, men vi
har hatt flere kamper der vi har ført opp flere enn 10. Vi har avklart dette fra
gang til gang, og har ennå ikke fått noe nei, eller negative tilbakemeldinger på
dette. Spillergruppa er klar over at det kan skje at ikke alle (om det er med mer
enn 10) kanskje ikke får spille en kamp.
Jentene har en veldig bra utvikling, og det er veldig god trivsel og stemning i
spillergruppa. Vi har ikke hatt mange seirer i serien, men de «taper og vinner
med samme sinn» og har det veldig gøy selv om de ofte møter god motstand.
Oppmøtet på treningene er god og stabil. Vi fokuserer mest på grunnteknisk
trening, men har begynt på noe taktisk angrepstrening. Spillerne roterer ennå på
alle plasser på banen, både på trening og i kamper. Vi tilstreber (og får til) lik
spilletid for alle spillerne i kamper
Hilsen trenerne Kai Oliversen, Espen og Bente Ulverud.

ÅRSMELDING SIGGERUD HÅNDBALL J 05
13 stk jenter som stort sett møter opp til
trening hver tirsdag og torsdag og mulighet
for Fellestrening noen lørdager. Vi har meldt
på 1 stk lag på til serien og ALLE får spille.
3-4 stk av jentene har deltatt på
Fellestreningen i Siggerudhallen. Dette er et
helt supert tilbud som jentene vokser veldig
på!
Vi fokuserer mye på at vi er et lag/team og at
vi skal gjøre hverandre gode. Sure oppstøt og
kommentarer under kamp og trening slår vi
hardt ned på, dvs at de må gå av banen under
kamp!
Jentene er en entusiastisk og livsglad gjeng
som elsker å VINNE, noe vi også gjør en
del.
Vi har en egen Face book gruppe hvor
informasjon og annet blir gitt, dette funker fint.
Vi opplever samhold og fellesskap mellom jentene og har også inkludert Gutta en del!
Vi «mistet» en del jenter fra sesongen i fjor, pluss hovedtreneren vår! Derfor har vi i år
fokusert en del på rekruttering av nye jenter, bli godt kjent, og ha fokus på å bygge et godt
lag!!!!! Og dette har vi fått til.
Vi har også fått med en helt super foreldregruppe som stiller opp både sosialt og i forkant av
dugnader og fest, og som bidrar til at vi får gjennomført den «Sosiale planen» vår»:
Sosialplan håndballjenter 05 – høst 2016
18.08.16
19.20.08.16
20.08.16

17.09.16
24.09.16
31.10.16
01.11.16
25.11.16
18.12.16
07.04.16?

Skolestart
Treningskamp på Frambu med overnatting i lavvo:
Vi har tilgang på: Tråkkebåter, basseng,kameratbane, utendørs ball binge og grill
Idrettens dag! Vi stiller i spilledrakter og har egen stand for å verve jenter til laget!
Vi har egen vaffeldugnad til inntekt for lagkassa. Vi sparer til egen discohøytaler på
hjul.
Familietur på Tangen fjellet for hele familien, ta med pølser og/eller Pinnebrød!
(15.09.16 opphører bålforbud)
Dugnad - Vaffelsteking på Rimi til kr 25,- pr stk. Invitere gutta (G05) på disko fest
på Klubbhuset!
Halloween party m/karaoke hos Roar & Sophie
Dugnad - Salg av kakebokser
Nissequiz m/grøt, juleverksted og overnatting på Klubbhuset
EM finale håndball på storskjerm, hos Marlene m/sovepose og popcorn
Natt cup, ansiktsmaling med Kicki

Med vennlig hilsen:
Roar Ersnes (hovedtrener)
Morten Bråthen (oppmann)
Hilde Finstad (assistent)

Jenter 12 – jenter født 2004.
Vi startet opp 2016 med 10 spillere. Vi spilte seriespill nivå 1 og vant de aller fleste kampene.
Vi deltok på Nattcupen hvor alle jentene kledte seg ut som pysjkledde trøttinger og fremførte en
morsom selvlaget dans.
Vi deltok på Ål-cup. Dette var vår første overnattingscup. Veldig hyggelig tur hvor vi koste oss masse
samtidig som vi spilte oss frem til finale. Det ble en fin 2.plass i turneringen og Eilen vant prisen for
hardeste skudd i 2004 klassen.
Vi avsluttet forrige håndballsesong med å delta på Bonaqua Cup. Litt varierende prestasjoner i denne
cupen, men vi var like blide! Etter siste kampen badet jentene i Bråtatjern med draktene på. Vi hadde
en liten grillfest før vi tok lang ferie.
Etter en lang sommerferie startet vi opp igjen ved skolestart. Vi har tre korte treningsøkter pr uke. Vi
deler hall med G04 alle dagene, og har et flott samarbeid med dem. Det har vært bra oppmøte på
treningene og jentene er flinke og viser stor håndballglede. Godt miljø i laget.
Vi spiller fortsatt nivå 1 og klarer oss fint. Vi har i tillegg deltatt i IØR-cup hvor vi ble slått ut i 1/16
dels finalen. Dessverre sluttet keeperen vår gjennom alle år den 1/12, så nå er vi bare 9.
Før vi tok juleferie var vi i Ski og bowlet og spiste pizza sammen med guttelaget.
Som avslutning på 2016 deltok vi på Julecup på Rælingen.
Våre sprudlende jenter ;

Trenere er Annett Eliassen og Arnhild H.Venemark

ÅRSMELDING JENTER-03 (Våren 2016)
Jenter 2003 var i slutten siste halvdel av 15/16 sesongen fortsatt 13 entusiastiske jenter hvor de
fleste av jentene hadde vært med i mange år. Vi spilte både seriespill på nivå 2 og var med på
temaserien. Alle fikk føle på både tap og seier og det var kanskje et ganske tøft år spillemessig.
Oppmøte på trening var nesten lik 100 % hver gang og det er vi stolte av. Vi trente tre ganger i uken
frem mot sommerferien, med løpetrening ute på onsdager og fredager. Vi fortsatte også vi med
kondisjons- og styrkeøkter som den ene av våre økte med fokus på skadeforebygging. Susanne
Utgård har lagt et godt grunnlag for jentene her.
Vi var med på 2 cuper på vårparten; den tradisjonsrike Ål cupen hvor vi kom til sluttspill men ble slått
ut der og en litt mer lokal cup; Bonaqua Cup.
Flere av jentene har også deltatt på klubbens fellestreninger i Siggerudhallen.
Det er en utrolig herlig jentegjeng og vi avsluttet året med å grille og si «tusen takk» for innsatsen
over mange år til Elin Utgård. Elin har stått i spissen som engasjert hovedtrener i mange år og vi
ønsker henne lykke til med sin nyvunne fritid..
Lags sponsor 15/16 : Sterner Fish Tech AS
Jentene som har vært med i år er:
Alice Kwaaitaal, Martine
Brynjulfsen, Cecilie Jakobsen,
Benedikte Hollevik, Vilde
Andersen, Hedda Bjørø, Njàla
Duits, Embla Nordheim, Lise
Soleng, Mille Bakken, Ida Sageng,
Celine Egsæter og Thea Marie
Utgård.
Trenerteam frem til sommeren
Therese Bjørø, Elin Utgård,
Susanne Utgård og Kim Louise
Soleng
Sesongen 16/17
Det eneste som er konstant er
endring sies det og håndballen er
ingen unntak i så måte. Flere av våre jenter hadde behov for andre impulser og nye utfordringer
utenfor håndballen og vi mistet flere spillere.
For å kunne sikre lag videre og forsvarlig tilbud slo vi oss sammen med Jenter-02.
Se felles melding for siste halvdel av 2016.

ÅRSMELDING JENTER -02 (Våren 2016)
Jenter 2002 var fortsatt 15 ivrige spillere siste halvdel av 15/16 sesongen. Laget har en 2001
spiller på disp som også er med på SPU som keeper. Jentene spilte seriespill på nivå 1.
Vi hadde 3 treninger i uken med god oppmøtestatistikk og ivrige jenter. Vi var med på 3
cuper på Vårparten: Bø Sommarland 2016 vår jentene fikk en fin 2. plass!! I tillegg til Partille
Cup 2016 og Petter Wessel.
Samholdet i spillergruppa har vært bra og det er en veldig fin jentegjeng. Avslutning for
sesongen ble bankett på Partille Cup der det også var stor deltakelse blant foreldrene. Det var
en fantastisk fin avslutning på håndballsesongen.
Foreldregruppa er meget bra, og de støtter opp om jentene og laget. Vi hadde også 3
sponsorer for 2015/2016 sesongen. En stor takk til de foreldrene som har bidratt til dette og til
et godt samarbeid.
Lags sponsor: Rosenholm Bilverksted (Mekonomen), Knowit og Ultima Tele
Jentene som har vært med i år er:
Mia Celine Finstand, Tuva Ulverud,Amalie Paulsen, Ingvild Haugland, Anette B Engh,
Helene Grefsgård, Helene Amdal Nelson, Linnea Ørndal, Tuva L Isaksen, Kristina Kjellesvig,
Marte Karlsen, Henriette Lind, Ida Holm, Mia Stenberg, Charlotte Ruud
Trenerteam frem til sommeren
Rune Ørndal, Petra Ørndal, Arne Finstad, Bente Ulverud og Oppmann/Admin kontakt Kai
Stenberg.
Sesongen 16/17
Det eneste som er konstant er endring sies det og håndballen er ingen unntak i så måte. Flere
av våre jenter hadde behov for andre impulser og nye utfordringer utenfor håndballen og vi
mistet flere spillere ved start av ny sesong. For å kunne sikre lag videre og forsvarlig tilbud
slo vi oss sammen med Jenter-03. Se felles melding for siste halvdel av 2016.

2.plass Bø Sommarland Cup 2016

ÅRSMELDING JENTER 03/02 (HØSTEN 2016)
Starten på 2016/2017 ble noe annerledes enn det vi hadde
tenkt når vi alle skulle i gang igjen til ny sesong.
J03 startet sesongen før seriestart med en
vennskapsturnering i regi av Lillestrøm Håndball. Her
hadde vi også med 3 J04 spillere. Det var et flott
arrangement og en «lave skuldre» start på 2016/2017. J02
startet sesongen før seriestart med Håndballcupen i Ski og
Haslum Cup. I Halsum cup tok jentene seg helt til
semifinalen.
Slik situasjonen var med antall spillere og bekymringen for
hvor lenge vi klarte å opprettholde et bredt nok
håndballtilbud på Siggerud var det naturlig å vurdere et
J02/J03 samarbeid. Etter noen interne runder i lagsapparatet
på begge lag bestemte vi oss i slutten av august for å slå sammen 03 og 02 for å sikre et best mulig
tilbud til flest mulig. Vi valgte å beholde begge påmeldte lag i J14 – nivå 1 og nivå 2 og trekke det
påmeldt J13 laget. I tillegg spiller vi temaserien på nivå1.
Jentene er nå tilsammen 21 ivrige jenter der vi har 12 J02, 1 J01, 1 J04 og 7 J03.
Vår 2001 keeper på disp, Henriette har valgt å fortsette på Siggerud og vi gjør det vi kan for å gi henne
et tilbud så lenge som mulig. Hun er fortsatt på SPU og vi har også fått 2 J02 på SPU denne sesongen;
Amalie og Linnea. Vi har også fått tilskudd med ny jente på J02 med en spiller fra Ski. I tillegg til J03
og J02 har vi også en J04 spiller som er fast hospitant hos oss.
Vi har i tillegg til tilskudd av spiller fra SKI, også fått med et tilskudd på trenersiden; Per Ove Bævre
som kommer til oss med mye god håndball forståelse og en god porsjon optimisme og motivasjon som
har bidratt til å løfte laget sportslig. Vi jobber også med å skape tilhørighet som et felles lag med nye
lagsdrakter og jakker.
Nivå 2 laget der kjernen har bestått av J03/J04 jenter med rullerende støtte fra J02 har tatt et
kvantesprang i håndball forståelsen sin og har ligget i øverste del av tabellen her hele høstsesongen og
gleder seg til fortsettelsen. Nivå 1 laget der kjernen har bestått da av J02 jenter med støtte fra J03/04
som også har fått brynet seg på øverste nivå. Vi har også gjort det meget bra på Nivå 1 og er nå i B2
sluttspill der vi vil møte jevn og god motstand for vårsesongen. Planer for våren etter seriespill er PWcup, Kolbotn cup, Bø Sommarland cup og vi avslutter 16/17 på Partille Cup.
Som det naturlig er når to lag blir slått sammen så blir det utfordringer på laget og blant trenerteamet
og jeg tror vi trenere vil kanskje si at høstsesongen har vært litt preget av «unntakstilstand», men at vi
kan se på unnagjort høstsesong som overveiende positiv. Vi har fortsatt en herlig og positiv jentegjeng
og en støttende foreldregruppe. Utsiktene for resten av sesongen ser bra ut. Takk til foreldre og øvrige
som har stilt opp for laget.
Vi har denne sesongen også fått sponsorer til laget: Rosenholm Bilverksted (Mekonomen) som
hovedsponsor over 2 år, Fish Tech AS, Knowit og Ultima Tele. En stor takk rettes til sponsorer
Jentene på J03/J02
Alice Kwaaitaal, Vilde Andersen, Hedda Bjørø, Njàla Duits,
Embla Nordheim, Lise Soleng, Thea Marie Utgård, Mia Celine
Finstand, Tuva Ulverud, Amalie Paulsen, Ingvild Haugland,
Anette B Engh, Helene Grefsgård, Helene Amdal Nelson, Linnea
Ørndal, Tuva L Isaksen, Kristina Kjellesvig, Marte Karlsen,
Henriette Lind og Celine Bævre
Trenerteamet
Rune Ørndal, Per Ove Bævre, Arne Finstad, Bente Ulverud, Petra
Ørndal, Therese Bjørø, Kim Louise Soleng og med noen støtte fra
Susanne Utgård når studier og egne kamper tillater d

Årsmelding for damelaget 2016
Damelaget har færre spillere enn i fjor, nå består vi av 16 spillere og blant disse har vi 2
skadede. Alderen er fortsatt sprikende på damelaget fra 18-64 år og tradisjonen opprettholdes
ikke lengre med flere generasjoner på banen. Det morsomme er at det er datteren som har gitt
seg til fordel for kjærligheten og den eldste holder koken☺ Jørni prioriterte studier fra høsten
og gav seg i trenerrollen før sommeren. Kristin og Ine har bidratt med å lede treningene. Vi
ønsker oss veldig gjerne en trener.
Vi fikk tildelt treningstid på onsdager kl:21 og dette passer dårlig for flere å trene så sent på
grunn av barn og jobb. Det hadde vært ønskelig med tidligere treningstid på onsdager, og
håper igjen på bedre treningstider neste sesong☺ Vi savner fortsatt å ha samme treningsdag
som herrelaget! Innimellom deler vi hallen med herrelaget, så de trener samtidig som oss.
Miljøet blant spillerne er veldig bra og vi koser oss sammen sosialt på og utenom
håndballbanen. Vi har vunnet flere kamper, og nye spillere har bidratt til at antall mål har økt.
Ikke minst har vi fått en fantastisk dyktig keeper, og det er morsomt.
Sinatra-cup var sosialt påfyll til samholdet i laget, og dette er alltid like gøy. De sportslige
prestasjonene kunne ha vært bedre, men vi vinner på humør og samhold. Sommer- og
juleavslutning ble arrangert sammen med herrelaget og dette er alltid innholdsrikt, sosialt og
morsomt.
Vi gleder oss til å fortsette sesongen☺

Støtteapparatet har vært: trener Jørn Vidar Granberg frem til sommeren, Kristin Juul og Ine
Dinesen har bidratt til å være spillende trenere etter Jørni, og Linda Engnes er oppdame.

ÅRSRAPPORT FRA DOMMERANSVARLIG 2016
Jeg tok på forespørsel fra Arne Finstad over som Dommeransvarlig for håndballgruppa. Det har i vært
en utfordring med å få ting på plass.
Jeg har kommet i kontakt med de rette personene i Regionen. Blitt medlem av 2 facebook grupper
som brukes for å skaffe dommere til kamper.
Kamper som blir omberammet av trenerne må jeg få vite om, da det fort kan bli klubben (Siggerud IL)
som må skaffe dommere til disse.
Det er i løpet av høsten vært dømt med Siggerud dommere i ca 100 kamper. Dette for at våre
dommere har dømt kamper i Temaserien. Da får de 80,-. Pr kamp og får dømme 8-10 kamper pr
gang.
Dette gir også erfaring for våre dommere slik at de utvikler seg. Alle kamper i temaserien skal ha
observatører på plass for veiledning. Så her er det bare for våre dommere å melde seg på.
Dommerstanden denne høsten har vært:
Henning Grefsgård, spiller for G00 Drøbak
Joakim Kindberg, spiller for G00 Ski
Marius Kolstad, Spiller for G02 Siggerud
Didrik Lunde, Spiller for G02 Siggerud
Sondre Bærø, Spiller for G02 Siggerud
Sverre Langleite, Spiller for G02 Siggerud
Susanne Utgård, Spiller for Follo J18
Jack Dinesen, spiller ikke
Mathea Reine Nilsen, spiller for Follo J18, dømmer sammen med Susanne
Sander Værang, Spiller for Siggerud G01
Flere av våre dommere har dommerkurs 1, men jeg jobber med å lage en oversikt over hvem som har
hva av kurs, da det ikke finnes noe oversikt. Men dessverre er ikke alle like flinke til å respondere.
Det planlegges å lage en facebook gruppe for dommere, der liste over kamper som skal dømmes blir
lagt ut, da vi ser det blir for tungvint å sende mail hele tiden når det kommer endringer.
Når det gjelder utdanning av nye dommere, så har regionen endret reglene. Nå må man være fylt 15
år for å kunne gå kurs.
Jeg ønsker at for neste sesong så bør vi få utdannet minst 4 til 6 nye dommere. Her bør vi få noen fra
J02 til å gå kurset. Har allerede fått ønske fra 2 jenter og der er foreldrene blitt orientert.

Ved pennen
Kai Stenberg
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BUDSJETT 2017
Kto.nr.
3920
3960
3100
3990
3130
3999
3120
8040
3400
3930
3440

Treningsavg.
Cupinnbetalinger
Kiosksalg
Dugnader/arrangement
Billettinntekter
Tilskudd*
Sponsorinntekter
Renteinntekter
Off.avg/solgte varer
Dommerinntekter andre
Offentlige tilskutt/tjenester

Inntekter 2016
kr 150 480,00
kr 164 201,00
kr 109 555,51
kr 110 274,00
kr 149 180,00
kr
kr 14 100,00
kr
418,04
kr 33 230,74
kr

Budsjett 2017
kr 233 800,00
kr 180 000,00
kr 115 000,00
kr 75 000,00
kr 130 000,00
kr 124 316,00
kr 25 000,00
kr
400,00
kr 30 000,00

3 000,00

Kto.nr
4600 Cup/seriekostnader
3920 Trenerutgifter
5510 Egne dommere
5511 Andre dommere
6300 Halleie
6570 Kjøp/salg utstyr
6800 Kontorrekvisita
6860 Kurs
6870 Sos. Aktiviteter
5890 Adm
7410 Kont. Regionserien
7770 Gebyrer
4300 Kiosk utgifter
6940 Porto
Styrehonnorar
Lisenser dommere

Utgifter 2016
kr 316 580,58
kr 69 850,00
kr 66 197,81
kr 10 668,00
kr 29 610,00
kr 38 811,75
kr
8 408,32
kr 12 480,00
kr 32 970,00
kr
8 575,88
kr 136 660,00
kr
750,00
kr 51 281,79
kr
550,00

Budsjett 2017
kr 350 000,00
kr 105 000,00
kr 70 000,00
kr 10 000,00
kr 30 000,00
kr 30 000,00
kr
8 500,00
kr 30 000,00
kr 25 000,00
kr
8 500,00
kr 140 000,00
kr
750,00
kr 53 000,00
kr
500,00
kr 12 000,00
kr
9 535,00

* Kr. 74.316 er tildelinger til klubben fra hovedlaget for 2016 som først ble overført i januar 2017

Sum
Resultat

kr 734 439,29 kr 913 516,00
-kr 48 954,84 kr

30 731,00

kr 783 394,13 kr 882 785,00
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Forslag fra håndballstyret
#1 – Treningsavgift for sesongen 2017/2018
Det er betydelige kostnader med å drive en håndballklubb. De største kostnadene er til
påmelding i Regionserien, cuper, dommerutgifter og dekning av utgifter til trenerne.
For å skaffe midler til driften er det mange som bidrar, blant annet foreldre/foresatte og
spillere til gjennomføring av dugnader, sponsorer og andre frivillige som stiller opp som låseog hallvakter. I tillegg er treningsavgiften en viktig inntektskilde.
Et grunnleggende prinsipp for klubben er å ha et håndballtilbud til spillerne som ikke koster
for mye. Vi har sammenlignet eksisterende treningsavgifter med andre klubber i nærområdet.
Konklusjonen er at vi har lave treningsavgifter i Siggerud håndball.
For å møte økte kostnader knyttet til driften, foreslås det at treningsavgiften for sesongen
2017/2018 økes. Nye satser som foreslås er:
Alderstrinn
Håndballskolen
første og andre
klasse
8, 9 og 10 år
11 og 12 år
13, 14 og 15 år
16 til 19 år
Seniorspiller

Forslag til
ny sats
400,-

Gammel
sats
0,-

750,850,1 000,1 500,1 800,-

650,650,850,1 100,1 800,-

Kommentar
Det foreslås en liten treningsavgift for
håndballskolen for å kunne kjøpe inn Tskjorter og baller til spillerne.

Seniorlagene består av mange studenter. Vi
ønsker å beholde seniorlagene og foreslår at
treningsavgiften blir uendret.

Styret ber om at Årsmøtet vedtar de foreslåtte satsene til treningsavgift.
#2 – Dekning av lisens for kvotedommerne
Det er viktig for klubben å oppfylle krav til antall kvotedommere vi må stille til disposisjon til
Region Øst.
Dommerne er, på samme måte som spillerne, pliktige til å kjøpe lisens (LISE/LISE+). Vi har
blitt gjort oppmerksom på at andre klubber i nærområdet dekker lisensen for kvotedommere.
Styret ønsker at klubben skal tilby tilsvarende ordning, for å tilrettelegge for at
kvotedommerne våre fortsatt vil dømme for Siggerud.
Relevante satser for LISE+ er for sesongen 2016/2017:
• Født 1.1.97 til 31.12.2001 – kr. 1 315,• Født før 1.1.97 – kr. 1 425,Styret ber derfor om at Årsmøtet godkjenner at klubben dekker lisens (LISE+) for klubbens
kvotedommere.

#3 – Honorarer
Styret foreslår at honorarer for trenere, oppmenn og styremedlemmer forblir uendret fra 2016.
Følgende satser gjelder:
• Til trener for lag som trener én gang per uke: kr. 3.500,• Til trener for lag som trener mer enn én gang per uke: kr. 5.000,• Trener for seniorlagene: kr. 0,-, men fritatt for å betale egen treningsavgift
• Oppmenn for alle lag: kr. 1.000,• Styremedlemmer: kr. 1.000,Det utbetales kun ett trenerhonorar per lag.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG FOR 2017 SIL HÅNDBALL:
Funksjon:

Innstilling:

Erstatter:

Styremedlem(dommeransvarlig)
Styremedlem (sekretær)
Styremedlem (kioskansvarlig)
Styremedlem

Kai Stenberg
Irene Waaler
Tomas Løvås-Vidal
Kim Louise Soleng

Berit Olsen*
Kim Louise Soleng
Irene Waaler
Ragnhild Osen**

* Berit Olsen har hatt funksjon som styremedlem. Dommeransvarlig velges inn som en del av styret i klubben.
** Ragnhild trekker seg fra styret ett år før perioden hun er valgt for.

Marte Opland erstatter Thorfinn Foss som regnskapsfører. Marte velges i første omgang for
2017 / ett år.
MVH Valgkomiteen

