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Highlights fra sesongen: 

• Ny Kjelsåshall åpnet i august – veldig positivt men også ressursmessig 
krevende 

• Stor aktivitet – rekord i antall lag og nest største klubb i Oslo 
• Rammeplan for håndball i Kjelsås er lansert – nå gjenstår detaljering av 

øvelser og ikke minst implementering hos alle lag 
• Minirunder og Loppetassen arrangert i Kjelsåshallen 
• Tre lag i A-sluttspill - G00 vinner sannsynligvis A-sluttspillet 
• Kjelsås jente med på Bylagsturneringen for J97 
• Damelaget rykker opp til 3. divisjon – med mange unge og lokale spillere 
• Dårlig økonomisk resultat i 2012 – men grunnlaget er lagt for bedre 

økonomi fra 2013 
• Bra drift av mange av lagene, men altfor få tillitsvalgte på klubbnivå – for 

mye press på de som er med og for mange oppgaver som ikke blir 
ivaretatt 
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1. Organisasjon  

Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2012/13 bestått av følgende: 
 

• Leder:     Knut Sundby 
• Oppmann/hallvakt og nestleder: Torunn Eilertsen 
• Kjelsåshallen:    Eirik Næss 
• Sportslig leder:    Knut Sundby 

 
      
Tilknyttet styret: 

• Materialforvalter:     Mariann Holmgren 
• Sportslig- og dommeransvarlig og kasserer: Anders Holand Pettersen 

 
Styret har hatt jevnlige møter gjennom sesongen. I tillegg har det vært avholdt 
trenermøter, oppmanns- og hallvaktmøter og møter i Sportslig Utvalg.  
 
For en så stor klubb som Kjelsås Håndball har blitt er det altfor få tillitsvalgte på 
klubbnivå. Dette innebærer for stort arbeidspress på de få som er med, vi får 
ikke utviklet klubben som ønsket og det er for mange oppgaver som ikke kan 
gjennomføres. Det mangler ikke gode ideer og tanker om hvordan klubben kan 
bli bedre – men vi trenger flere mennesker for å få realisert ideene. 
 
En viktig oppgave for neste sesong blir derfor å få med flere. Vi har nå en hall 
som gir et godt utgangspunkt for å bygge klubbmiljø og vi har mange godt 
organiserte lag – nå trenger vi en større gruppe foreldre som kan bidra til å 
bygge klubben. Det er enkelt å dele arbeidet opp i små, overkommelige 
oppgaver bare vi er mange nok. Alt arbeid skal heller ikke skje i styret, vi har 
utvalg og prosjekter hvor mye kan gjøres uten at man trenger å binde seg til 
styreverv. Hva kan DU bidra for med neste sesong? 
 
Representasjon  

Kjersti Steinskog er styremedlem i Norges Håndballforbund. 

Tillitsvalgte på lagene 

Vi har i sesongen 2012-13 nærmere 50 trenere og 40 
oppmenn/hallvaktsansvarlige/ kasserere/webansvarlige (se vedlegg).  
 
Vi har i sesongen oppfordret lagene til å dele opp oppmannsjobben i flere deler. 
Dette er godt i gang og flere lag har dermed flere foreldre enn tidligere som 
bidrar til drift av laget. Det er bra og er et godt utgangspunkt for en endring som 
klubben og revisor krever av oss – fra 2013 skal alle lag levere årsregnskap. 
Dette gjør det ekstra viktig å ha en ordentlig kasserer funksjon på alle lagene. 
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2. Sportslig 

Organisering 

• Anders Holand Pettersen er ansatt i 1/3 stilling, i tillegg til treneroppgavene. I 
utgangspunktet er dette en stilling med sportslig fokus, men med så få 
tillitsvalgte ressurser må Anders bruke en del av sin tid på 
kassererfunksjonen for håndballgruppa, samt å være dommerkontakt. Styret 
ser veldig positivt på arbeidet som gjøres – det er nå bedre kontakt mellom 
klubb og lag/trenere, og vi har mye bedre kontroll på dommersituasjonen enn 
vi har hatt de siste årene.  

• Sportslig Utvalg har bestått av Eivind Dyrlie, Henning Munkvold, Terje Aas, 
Lars Romsaas, Anders Holand Pettersen og Knut Sundby. Vi har ikke fått 
utnyttet det sportslige utvalget godt nok denne sesongen.  

• Det viktigste arbeidet til sportslig utvalg har vært rammeplanen for 
håndballgruppa. Denne er nå lansert, den er i tatt i bruk på flere lag og dette 
er en positiv og nyttig endring som blir viktig i arbeidet med å skape en 
enhetlig håndballkultur i klubben. Rammeplanen skal nå utvikles videre med 
et sett med øvelser per årsklasse, noe som vil være en stor hjelp for 
trenerne.  

 

Spiller- og trenerutvikling 

• Det har vært jevnlige samlinger for keepere. Dette er et viktig arbeid som vi 
skal ha enda mer fokus på fremover. For å få til dette må vi sikre at vi har 
gode ressurser som keepertrenere og at trenerne på lagene bidrar aktivt til å 
få fram keepertalentene som helt sikkert er i klubben.  

• Det har i løpet av sesongen ikke vært mer enn ett felles trenermøte, som var 
et oppstartsmøte i august. Det har vært trenermøter med enkelte av 
årsklassene i forbindelse med ny rammeplan. Nå i mars er det møter med alle 
lagene for å planlegge neste sesong.  
 
 

Lag og spillere  

• Nok en gang har vi denne sesongen hatt rekord med 35 lag i seriespill. I 
tillegg har vi hatt med opptil 8 lag på Minirundene for J/G8 og 5 lag på 
Loppetassen for J/G7. I Oslo var det bare Oppsal som hadde med flere lag i 
seriespill enn Kjelsås.  

• Vi har i sesongen hatt veldig bra rekruttering til spesielt de yngste lagene. 
Eksempelvis er det over 40 spillere på J04, mens G04 har gått fra 6-7 ved 
sesongstart til nå å være godt over 20 spillere.  

• Vi har tre lag med i A-sluttspill denne våren, J99, J97 og G00. Vi gratulerer 
disse lagene og spesielt G00 som ser ut til å vinne A-sluttspillet i sin klasse. 
Det er imponerende og gir godt håp for en revitalisering av guttehåndballen i 
Kjelsås.  

• Vi har bedre rekruttering til guttehåndballen enn på flere år, og vi har nå en 
god mulighet til å sørge en bra rekke med årsklasser som kan holde på fram 
til seniornivå 

• Frøy Strøm fra J97 spilte på et av regionens lag i den landsomfattende 
Bylagsturneringen.  

• Camilla Lødrup fra J95 spiller også på SPAR-laget til Njård.  
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• På seniorsiden ser det ut til at herrelaget holder sin plass i 2. divisjon. 
Damelaget har hatt en bra sesong og rykker opp til 3. divisjon med et ungt 
lag med en snittalder på 17-18 år.   

 
 
Trenere og andre ressurspersoner 

• I sesongen 2012-13 har nærmere 50 personer vært engasjerte trenere på alt 
fra Kjelsås Mini til seniorlagene. Uten dere hadde ikke klubben fungert! Det 
samme gjelder alle oppmenn, lagledere og andre ressurspersoner som bidrar 
aktivt til at lagene fungerer. Stor takk til dere alle! 

• Klubben er fortsatt helt avhengig av at mange foreldre tar på seg jobben som 
trener for de yngste lagene. Samtidig har vi behov for nye, kvalifiserte 
trenere til flere av lagene. I denne sesongen har vi hatt flere innleide trenere 
enn tidligere og dette vil øke også neste sesong. Vi vil fortsette arbeidet mot 
målsetningen om at alle lag skal ha godt kvalifiserte, eksterne trenere fra 12-
13 års-alderen. 

 
 
Haller og treningstid  

• Kjelsåshallen åpnet i august – til stor glede for alle! Håndballgruppa har 
driftsansvaret for hallen. Det innebærer at vi har hallvaktansvar, og vi har 
dermed kontroll på når hallen brukes på kveldstid og i helgene.  

• Styrkerommet kom på plass høsten 2012. Styrkerommet styres av 
håndballgruppa og er tilgjengelig for alle idrettene i klubben. Denne sesongen 
er det 5-6 av våre lag som har brukt rommet, i tillegg til noen grupper fra 
Langrenn. 

• Fordi vi har så mange lag og fordi vi ønsker å bygge et miljø rundt 
Kjelsåshallen fikk vi regionen med på at det spilles kamper både lørdag og 
søndag i hallen. Det betyr at så godt som alle hjemmekamper spilles i 
Kjelsåshallen, det er mye lettere å få sett andre lag i klubben og vi får mye 
bedre økonomi i kiosken. 

• Bortsett fra to timer på mandager fikk vi alle de tilgjengelige treningstimene i 
Kjelsåshallen. Alle lagene har i løpet av sesongen hatt trening i Kjelsåshallen. 

• Selv om vi har fått ny hall er ikke dette i nærheten av å dekke behovet for 
treningstid. Vi har denne sesongen også trent på Engebråten, NIH, 
Stadionhallen, Linderudhallen og på Ellingsrud 
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Håndballskoler  

• Håndballskolen i august var igjen fullbooket og vellykket med 96 deltakere, 
fordelt på Engebråten, Stadionhallen og NIH. Håndballskolen er blitt et godt 
tilbud med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Til tross for så mange 
deltakere var det et høyt aktivitetsnivå i alle hallene, med mye trening som 
god oppstart til ny sesong. Håndballskolen ble avsluttet med pizza på 
Engebråten. Styret takker trenerne og ikke minst vår sponsor Peppes som 
bidro både med materiell og avslutningsfest.  

• Kjelsås Mini er håndballskolen for 7-åringer. Mini trener på fredager, er nå ca. 
30 spillere og trenes av 95 spillere fra klubben. Mini har vært med på to 
runder av Loppetassen og avslutter med gullrunde i april. Loppetassen 
rundene har vært sosialt bra og morsomt og ikke minst har Kjelsås lagene 
vist god sportslig kvalitet ved å vinne nesten alle kamper.  
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3. Økonomi  

2012 har vært et tungt år økonomisk. Hovedgrunnen er oppstart av 
Kjelsåshallen, som både har kostet en del penger og ikke minst har tatt mye av 
tiden til styret hele høsten. Håndballgruppa har et dårlig resultat for 2012 med et 
underskudd på 164’. De viktigste årsakene til det negative resultatet er: 
• Ca. 50’ mer enn budsjett i innkjøp til Kjelsåshallen. Dette er kostnader til 

utstyr i kiosken, på møterom, hallvaktsrom og til hallen 
• På grunn av manglende kapasitet har vi ikke fått jobbet nok med sponsorer 

og har dermed heller ikke klart sponsorbudsjettet for 2012 
 
For 2013 ser økonomien bedre ut. Det er budsjettert med ca 90’ i resultat, noe 
som skal være oppnåelig. Det meste av nødvendige investeringer til 
Kjelsåshallen er gjort. Vi har i løpet av høsten fått bra drift i kiosken og dette vil 
gi oss gode inntekter i 2013. Vi har stadig økning i antall spillere, noe som gir 
økte inntekter på treningsavgift, og vi har bedre kontroll på dommersituasjonen, 
noe som reduserer bøter og gebyrer til regionen.   
 
De store kostnadspostene til håndballgruppa er påmeldingsavgifter til seriespill, 
trenerlønninger, lønn til ansatt og kjøp av treningstid på NIH og i Stadionhallen. 
Alt dette er kostnader rettet mot sportslig aktivitet. Styret ønsker størst mulig 
aktivitet og best mulig kvalitet på aktiviteten. Det er derfor ikke ønskelig å 
redusere noe på disse kostnadspostene. Tvert imot mener styret at vi må 
investere i sportslig aktivitet for å sikre et så bra tilbud at det er attraktivt å 
være med i Kjelsås Håndball. For 2013 mener styret at vi skal klare dette 
innenfor de budsjettrammer som er lagt. 
 
Det er budsjettert med en økning i treningsavgift for neste sesong. Denne 
økningen er viktig for å klare budsjettet, samtidig vil kostnadene ved å spille 
håndball i Kjelsås fortsatt være lavere enn mange sammenlignbare aktiviteter.  
 
Den største utfordringen, som den har vært i mange tidligere år, er likviditeten. 
Vi har store utgifter på våren til betaling av trenere og påmeldingsavgifter til 
seriespill. Vi binder oss til ca. 250’ i påmeldingsavgifter i april når vi melder på 
alle lagene, mens vi tradisjonelt ikke har fått inn treningsavgiften før i 
november/desember. Vi trenger en bedre match på når vi binder oss til 
kostnader og når pengene for denne sesongen kommer inn. Fra 2013 kommer 
håndballgruppa derfor til å sende ut treningsavgifter før sommeren. 
 
 
4. Arrangementer 

Fra sesongstart har det vært kamper i Kjelsåshallen både lørdag og søndag. 
Sesongen startet lenge før vi hadde alle rutiner på plass for gjennomføring av 
arrangement i ny hall. Det har vært en lærerik og tidvis slitsom høst for alle som 
har bidratt på arrangementene. Det er masse igjen før vi er ordentlig gode, men 
hallen har fungert hele høsten, vi har hatt en god kiosk og styret har fått masse 
gode tilbakemeldinger fra spillere, dommere og tilskuere. Høsten 2012 har blitt 
brukt til å bygge et godt fundament for å være en god arrangør – i 2013 skal vi 
bli enda bedre! 
 
I løpet av høsten har vi hatt to Mini og en Loppetassen runde. Dette er 
arrangementer med spill på liten bane og opptil 40 kamper på en dag. Det har 
fungert veldig bra og det er morsomt å se engasjementet på banen og tribunen.  
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5. Drakter og utstyr 

Drakt- og utstyrssituasjonen er tilfredsstillende for alle lag.  

Utstyrsavtalen med Torshov Sport gikk ut høsten 2012. Etter en runde med 
vurdering av andre alternativer inngikk vi sammen med Fotballgruppa en ny 
avtale med Torshov Sport. Avtalen gir oss en forutsigbar økonomi og gjør det 
enklere for de som spiller både håndball og fotball i Kjelsås å kunne gjenbruke 
treningsdresser etc.  
 
For neste sesong planlegger styret mer fokus på salg av utstyr via klubben og 
det vil blant bli mulig å kjøpe utstyr som shorts, ball og bag, i Kjelsåshallen 
 
 
6. Dommere 

Dommersituasjonen har vært krevende i flere år. Det er den fortsatt men etter 
bra arbeid i et par sesonger har vi nå en god del flere dommere og bedre kontroll 
på dommerutfordringen. Dette resulterer i bedre kvalitet på dommerne, enklere 
jobb for dommerkontakten og vi har redusert kraftig kostnadene med bøter for 
manglende dommere.  
 
Også denne sesongen har sportslig ansvarlig måttet bruke for mye av sin 
arbeidstid på dommerjobben, men så lenge vi ser positive resultater av arbeidet 
mener styret dette har vært en riktig prioritering.  
 
 
7. Salg, marked og kommunikasjon 

Kommunikasjon og markedsarbeidet har lidd kraftig av manglende ressurser og 
fokus på driften av Kjelsåshallen.  
 
Håndballgruppa sine sponsorer er: 

• Handelsbanken Nydalen 

• Peppes Pizza i Nydalen  

• Torshov Sport 

• Avancia  

 
I tillegg har flere lag direkte sponsoravtaler.  

Styret har ikke hatt ressurser til å jobbe godt nok mot eksisterende og nye 
sponsorer, dette førte til at sponsorbudsjettet for 2012 ikke ble nådd.  
 
Styret har heller ikke hatt ressurser til å ivareta web-arbeidet. Styret har fått noe 
hjelp fra tidligere informasjonsansvarlig, det har hjulpet noe men har ikke vært 
nok til å sikre en levende web-side. Styret har da heller ikke klart å gi nok støtte 
til de lagene som har vært interessert i å bruke websidene aktivt.  
 
Det er planlagt et arbeid før neste sesong med å oppdatere web-sidene og gjøre 
det enklere for lagene å gjøre en aktiv innsats. 
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Vi ønsker å takke alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for et godt 
samarbeid i inneværende sesong, og oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte 
våre sponsorer! 
 
 
 
8. Årsmelding fra lagene 

Se vedlegg. 
 
 
9. Utfordringer fremover 

De viktigste utfordringene fremover er: 
 
• Implementere rammeplanen og sørge for at det er utgangspunktet for all 

trening på alle lag 
• Engasjere flere ressurser på klubb- og lagsnivå  
• Sikre at vi har lag i alle årsklasser opp til seniornivå. Dette krever økt fokus 

på trenerressurser og at hver årsklasse har et godt sportslig tilbud (på nivå 1 
og nivå 2) 

• Utvikle et trenermiljø med trenere som har riktig utdanning og erfaring (for 
alle årsklassene) 

• Sørge for gode rutiner, og god nok kunnskap om rutinene, til at 
arrangementer i Kjelsåshallen er en positiv opplevelse for alle 

• Utvikle et godt dommermiljø som gjør det attraktivt å være dommer i Kjelsås  
• Opparbeide en økonomi som sikrer utviklingsmuligheter for klubben og lagene 
• Bidra aktivt til at Kjelsås IL legger til rette for at alle spillere skal kunne holde 

på med flere idretter så lenge som mulig 
 
 
Håndballstyret vil takke alle gruppens tillitsvalgte (oppmenn, lagledere, 
trenere og dommere) og ivrige spillere og foreldre for innsatsen i årets 
sesong! 
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Vedlegg – trenere og oppmenn 2012-13 
 
G/J-Mini  Navn Rolle 

 Dina Vogt Grid Trener  

 Sofie Hagestande Trener  

 Tora Vinje Aalbu Trener  

 Jens Krogh Halvorsen Trener 

J2004 Navn Rolle 

 Arnar Sveinsson Trener 
 Ailin Johannessen Trener 
 Eivind Skar Trener 
 Terje Myrland Oppmann 

 Ståle Danielsen Kasserer 

 Bjarte Håtveit Hallvaktansvarlig 

J2003 Navn Rolle 

 Geir Kløvfjell Hovedtrener 

 Øyvind Berre Trener 

 Gunnar Nybø Trener 

 Marion Tviland Trener 

 Geir Kløvfjell Oppmann 

J2002 Navn Rolle 

 Irene Berg Hovedtrener 

 Heidi Karlsen Trener 

 Åslaug Evensen Sørhus Trener 

 Eirik Næss Trener 

 Hilde Husevåg Oppmann 

 Cathinka Nilelsen Oppmann 

 Knut Opheim Oppmann 

 Inger Lise Sanness Hallvaktansvarlig 

J2001 Navn Rolle 

 Terje Aas Hovedtrener 

 Kari Lundby Trener 

 Per Arild Berge Oppmann 

 Kristin Brænden Webansvarlig 

 Niels Sydtveit Hallvaktansvarlig 

 Hilde Vatne Kasserer 

J2000 Navn Rolle 

 Christian Arnesen Hovedtrener 

 Ketil Skårsmoen Trener 

 Stian Gjone Trener 

 Johan Beisland Trener 
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 Toril Hatling Schønning Trener 

 Ann Karin Øyen Trener 

 Lise Østmo Oppmann 

 Jackie Paulsen Oppmann 

 Kari Anne Dokken Hallvaktansvarlig 

J1999 Navn Rolle 

 Sanna Støvne Hovedtrener  

 Øyvind Kiland Oppmann 

J1998 Navn Rolle 

 Per Marius Haugen Hovedtrener  

 Line Edvardsen Trener 

 Kjersti Narud Oppmann 

 Bjarte Håtveit Kasserer 

 Margret Sævarsdottir Hallvaktansvarlig 

J1997 Navn Rolle 

 Eivind Dyrlie Hovedtrener 

 Tommy Rasmussen Trener 

 Hanne Kristoffersen Oppmann 

 Sissel Ranneklev Hallvaktansvarlig 

 Kyrre Strøm Webansvarlig 

 Sissel Ranneklev Økonomiansvarlig 

J1996 Navn Rolle 

 Per Marius Haugen Hovedtrener  

 Jorunn Bleken Oppmann 

 Kent Aune Oppmann/WEB/Cup 

 Kristine Hartvik Knutsen Hallvaktansvarlig 

 Heidi Bjørkedal Økonomiansvarlig 
Damer 
4. div,  
J94/95  

Navn Rolle 

 Anders Pettersen Hovedtrener 

 Knut Sundby Trener 

 Finn Axel Rasmussen Trener 

 Jeanette Søly Keepertrener 

 Grethe Larsen Søly Oppmann 

 Grethe Larsen Søly Hallvaktansvarlig 

D5 Navn Rolle 

 Morten Eriksen Hovedtrener  

G2004 Navn Rolle 

 Tor-Arne Fosser Trener 

 Miguel A. Mejia Ruiz Trener 
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 Mariann Holmgren Trener 

 Lisa Bonnevie Oppmann 

G2003 Navn Rolle 

 Lars Romsaas Hovedtrener 

 Hege Hansen Oppmann / trener 

 Torild Uribarri Webansvarlig 

 Marie Johansson Hallvaktansvarlig 

G2002 Navn Rolle 

 Olav Eirik Austegard Hovedtrener 

 Beate Halvorsen Trener 

 Jaran Olsen Trener 

 Runar Thomassen Trener 

 Gry Huseby Oppmann 

G2001 Navn Rolle 

 Frode Huser Trener 

 Reinert Ottesen Trener 

 Frode Huser Oppmann 

 Janne Friberg Sorensen Hallvaktansvarlig 

G2000 Navn Rolle 

 Lars Romsaas Hovedtrener 

 Line Edvardsen Trener 

 Jonas Rekstad  Trener 

 Dag Hovdhaugen Trener 

 Eivind Gjønnæss Oppmann 

 Eivind Gjønnæss Kasserer 

 Bård J. Saur Webansvarlig 

 Annike Selmer Hallvaktansvarlig 

G1999 Navn Rolle 

 Irene Katrin Thunshelle Trener 

 Dag Kjetil Lillelien  Trener 

 Nina Bratlie Oppmann 

 Guri Vinje Hallvaktansvarlig 

H2.div Navn Rolle 

 Eivind Dyrli Hovedtrener 

 Dag Øyvind Sundar Trener 

 Jan Petter Skodbo Oppmann 

H4.div Navn Rolle 

 Amund Haavardsholm Oppmann 

 
 


