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Highlights fra sesongen: 
• Fortsatt vekst i antall spillere og lag - flere jentegrupper med 50 spillere 
• Tre lag i A-sluttspill (to egne og et samarbeidslag med Korsvoll) 
• Både G00 og J00 uttatt til Norden Cup i Gøteborg 
• Seks Minirunder arrangert i Kjelsåshallen 
• Rekordoppslutning på håndballskolen  
• Suksess for nyoppstartet håndballakademi for de eldste årsklassene 
• Stor oppslutning om felles avslutningscup i Tønsberg 
• Både herre- og damelaget sliter i sine divisjoner og rykker sannsynligvis 

ned 
• Strategiarbeid i styret som blir ferdig på slutten av sesongen 
• Bedre kontroll på økonomien, med resultat for 2013 som budsjettert 

 
 
1. Organisasjon  

Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2013/14 bestått av følgende: 
 

• Leder:     Knut Sundby 
• Økonomi:     Pål Reiulf Olsen 
• Kjelsåshallen:    Åge Alman-Kaas 
• Kommunikasjon:    Sollaug Arnesen 
• Strategi:     Bjørn Larsen 
• Prosjekter:     Eivind Bjerke 

    
Anders Holand Pettersen er ansatt i 60% stilling i håndballgruppa, i tillegg til 
treneransvar for flere lag. Anders deltar på styremøtene og har ansvar for det 
sportslige, dommere, materiell/utstyr, kiosk, kasserer og er hovedkontakten mot 
oppmennene. 
 
Styret har hatt jevnlige møter gjennom sesongen. I tillegg til styremøtene har 
det vært en stategiprosess fra høsten 2013. Ny strategi blir presentert på 
håndballgruppas årsmøte.  
 
Kjelsås Håndball har i flere år slitt med for få tillitsvalgte på klubbnivå. Det har 
vært for stort arbeidspress på de som har vært med og man har ikke fått jobbet 
med alle de gode ideene og tankene om hvordan klubben kan bli bedre. Med et 
fulltallig styre som vi har hatt denne sesongen har vi fått satt mer trykk på 
viktige oppgaver og med en ny strategi er rammene på plass for en 
videreutvikling av alt det positive arbeidet på lag- og klubbnivå.  
 
Representasjon  

Kjelsås Håndball har i sesongen ikke hatt representanter i styrende organer i 
NHF. 

Tillitsvalgte på lagene 

Vi har i sesongen 2013-14 nærmere 60 trenere og 40 oppmenn/ 
hallvaktsansvarlige/kasserere/webansvarlige (se vedlegg).  
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2. Sportslig 

Organisering 

• Anders Holand Pettersen er ansatt i 60% stilling, i tillegg til treneroppgavene. 
I tillegg til det sportslige har Anders ansvar for flere oppgaver som beskrevet 
i pkt. 1. Allikevel mener styret at vi i sesongen har fått enda bedre kontakt 
med lagene og deres trenere.  

• Implementering av rammeplanen som ble laget forrige sesong har vært en 
viktig oppgave denne sesongen. Det er ulikt hvordan rammeplanen er tatt i 
bruk, og sikkert ulike holdninger til planen, men vi ser en klar tendens til 
interesse og engasjement rundt rammeplanen – noe som er positivt for 
klubben og de enkelte trenere. Engasjementet rundt rammeplanen fører til 
gode diskusjoner med Anders og trenerne seg i mellom.  

• Tre spillere på damelaget hadde sommeren 2013 en sommerjobb med blant 
annet å utvikle øktplaner for de yngste lagene. Øktplanene har basis i 
rammeplanen og gjør at trenerne kan fokusere på gjennomføring av 
treningene, mer enn å bruke tid på å finne øvelser.  

 
 
Spiller- og trenerutvikling 

• Det har vært jevnlige samlinger for keepere på de yngre lagene. 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 bare vært to trenermøter, et oppstartsmøte og et 
møte med fokus på skadeforebyggende trening. 

• I februar/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 49 lag i seriespill og 
Mini-runder. I tillegg har vi 8 lag på Loppetassen for J/G7.   

• Vi har i sesongen hatt veldig bra rekruttering til spesielt de yngste lagene. 
Flere jenteklasser har nå 50 spillere og Mini-håndballskole for 7-åringer har 
nærmere 50 spillere.   

• Vi har tre lag med i A-sluttspill denne våren, G00, J00 og J98 (samarbeidslag 
som denne sesongen spiller for Korsvoll). Vi gratulerer disse lagene og 
spesielt G00 som for andre år på rad ser ut til å vinne A-sluttspillet.   

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

• Basert på gode resultater forrige sesong ble både G00 og J00 invitert til 
Norden Cup i Gøteborg i jula. Med tøff motstand fra Sverige og Danmark fikk 
begge en god føling med hva som er nødvendig nivå for å hevde seg, og 
inspirasjon til å fortsette arbeidet med å bli blant Norges beste lag. 

• På seniorsiden har det vært en tung sesong for begge lag.  
o Herrelaget gjør nok en gang en imponerende innsats i 2. divisjon, men 

med svak rekruttering blir det for tungt for de etablerte Kjelsås-
spillerne å klare seg mot mange av rekruttlagene til Postenliga-lagene. 
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Status tidlig i mars tyder på nedrykk til 3. divisjon.  
o Damelaget rykket opp fra 4. divisjon men rykker ned igjen med en 

gang. Vi har et ungt damelag med snittalder på 19 år og med nesten 
utelukkende Kjelsås-jenter på laget. 3. divisjon har vært en god 
erfaring men når begge keeperne forsvant til jul (reise og skade) ble 
det for tøft å klare seg. Damelaget kom imidlertid til 3. runde i NM hvor 
de tapte mot Postenserielaget Glassverket, og hadde gode opplevelser 
der.  

 
 
Trenere og andre ressurspersoner 

• I sesongen 2012-13 har nærmere 60 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 som kan sikre utvikling når spillerne blir eldre. Vi vil fortsette arbeidet 
mot målsetningen om at alle lag skal ha godt kvalifiserte, eksterne trenere fra 
12-13 års-alderen. 

 
 
Haller og treningstid  

• Vi har de fleste av våre treningstimer i Kjelsåshallen, men har også trent på 
NIH, Oppsal Arena, Haugerudhallen, Engebråten og Stadionhallen.  

• Med så store grupper som flere av de yngste årsklassene har må vi splitte 
deres grupper, noe som kommer til å sette enda mer press på treningstiden 
vi har tilgjengelig. Dette betyr bare at vi må bli enda bedre på å samarbeide 
lagene i mellom slik at vi får utnyttet all tilgjengelig tid.  

• Det har vært kamper både lørdager og søndager i Kjelsåshallen. Dette er 
positivt fordi det sikrer at vi stort sett får våre hjemmekamper i Kjelsåshallen. 
Men det betyr også at det ikke er noe ledig tid i helgene for ekstra treninger. 

• Styrkerommet har fått enda mer utstyr i løpet av sesongen og brukes aktivt 
av de fleste lagene som er gamle nok til å trene der.  

 
 

Håndballskoler  

• Håndballskolen i august ble denne sesongen splittet i to. Den tradisjonelle 
håndballskolen gikk som vanlig mandag-fredag, med deltakere fra G/J 01-05. 
Det var 107 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.  

• Nytt av året var Håndballakademi for de eldre lagene, G/J 98-00. Akademiet 
varte fra fredag ettermiddag til søndag kveld og alt foregikk i Kjelsåshallen, 
med treninger, bespisning og overnatting. Trenere var blant annet tidligere 
landslagstrener Gunnar Pettersen og akademiet var en suksess med 41 
deltakere.  
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• Håndballakademiet ble også gjennomført i vinterferien, med ca. 30 deltakere 
og blant annet Haslum trener Tom Erik Skarpsno som trener. 

• Kjelsås Mini er håndballskolen for 7-åringer. Mini trener på fredager, er nå ca. 
45 spillere og trenes av J95 spillere fra klubben. Mini har vært med på tre 
runder av Loppetassen, med stor stemning og fornøyde deltakere.   
 

 
 
 
3. Økonomi  

Regnskapet for 2013 ender på budsjett, med et resultat på 74’. Det er en 
resultatforbedring på ca 250’ fra 2012 og viser at vi har kommet oss opp på et 
riktig nivå etter noen tunge år.  
 
Vi har en betydelig inntektsøkning, som kommer fra økte treningsavgifter og økt 
deltakelse på håndballskoler/akademier.  
 
Styret anser at økonomien er under kontroll og at likviditeten er tilfredsstillende.     
4. Arrangementer 

Fra sesongstart har det vært kamper i Kjelsåshallen både lørdag og søndag. Vi 
har også hatt seks Mini-runder som innebærer ca 40 kamper hver gang. 
Foreldrene har gjort en stor innsats med gjennomføringen av disse 
arrangementene, noe som både gir gode opplevelser og god økonomi.  
 
For å sikre riktig bruk av hallen, og gjøre vaktansvaret litt enklere for foreldrene, 
innførte vi en ordning med «hall-åpnere». Dette er en gruppe eldre spillere som 
har opplæring i bruk av hallen og som hver lørdag og søndag åpner hallen og 
sørger for at alt er på plass til kampstart. Dette har vært positivt og er noe vi vil 
fortsette med.   
  
5. Drakter og utstyr 
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Drakt- og utstyrssituasjonen er tilfredsstillende for alle lag.  

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, men bra arbeid i løpet av 
sesongen har bedret situasjonen noe. Vi har nå nok dommere som tilfredsstiller 
regionens krav, samtidig som vi i sesongen har utdannet mange nye 
barnekampledere, disse er rekruttert fra våre 99 og 98 lag.   
 
Vi har flere dommere som i løpet av våren skal ta Dommer 2 kurs.  
 
 
7. Salg, marked og kommunikasjon 

Kommunikasjon og markedsarbeidet har fokusert på rekruttering til Mini 
håndballskole. Dette arbeidet vil forsterkes neste sesong. 
 
Kommunikasjonsansvarlig i styret er med i en arbeidsgruppe i klubben for å 
vurdere ny web-plattform. Håndballgruppa mener dette er helt avgjørende for 
effektiv bruk av web, og vi har i årets sesong kun gjort nødvendige 
oppdateringer på dagens løsning.   
 
Håndballgruppa sine sponsorer er: 

• Handelsbanken Nydalen 

• Peppes Pizza i Nydalen  

• Torshov Sport 

 
I tillegg har flere lag direkte sponsoravtaler. 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: 
 
• Skaffe nok treningstid i forhold til økningen i spillere på alle nivå og spesielt 

på noen av jentegruppene 
• 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 
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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 
• 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 (ressurser rundt 
lagene, trenere og dommere) og ivrige spillere og foreldre for innsatsen 
i årets sesong! 
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Vedlegg – trenere og oppmenn 2013-14 
 
G/J-Mini  Navn Rolle 

 Dina Vogt Grid Trener  

 Sofie Hagestande Trener  

 Tora Vinje Aalbu Trener  

 Tiril Sundby Trener 

 Amalie Sydtveit Trener 

J2005 Navn Rolle 

 Heidi Bunde Hovedtrener 
 Nils H. Edvardsen Trener 
 Øyvind Kiland Hallvaktansvarlig 

J2004 Navn Rolle 

 Eivind Skar Hovedtrener 

 Arnar Sveinsson Trener 
 Ailin Johannessen Trener 
 Tomas Øen Trener 

 Monica Kristensen Trener 

 Jackie Paulsen Trener 

 Gunn Asveig Manflå 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 

 Øyvind Skarsholt Oppmann 

 Tanja Bergersen Kasserer 

 Per Arild Berge Webansvarlig 

 Geir K og Øyvind S Hallvaktansvarlige 

J2002 Navn Rolle 

 Irene Berg Hovedtrener 

 Heidi Karlsen Trener 

 Åslaug Evensen Sørhus Trener 

 Eirik Næss Trener 

 Christian Geiran Trener 

 Henning Iversen Trener 

 Cathinka Nilelsen Hovedoppmann 

 Hilde Husevåg Oppmann 

 Knut Opheim Oppmann 
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 Knut Opheim Kasserer 

 Hilde Husevåg Webansvarlig 

 Inger Lise Sanness Hallvaktansvarlig 

J2001 Navn Rolle 

 Terje Aas Hovedtrener 

 Kari Lundby Trener 

 Per Arild Berge Oppmann 

 Sigrun Øyre Gundersen Oppmann 

 Kristin Brænden Webansvarlig 

 Hilde Vatne Hallvaktansvarlig 

 Hilde Vatne Kasserer 

J2000 Navn Rolle 

 Christian Arnesen Hovedtrener 

 Ketil Skårsmoen Trener 

 Johan Beisland Trener 

 Stian Gjone Trener 

 Anders Holand Pettersen Hjelpetrener 

 Lise Østmo Oppmann 

 Jackie Paulsen Oppmann 

 Marit Lea Sivertsen Kasserer 

 Lise Østmo Webansvarlig 

 Kari Anne Dokken Hallvaktansvarlig 

J1999 Navn Rolle 

 Per Marius Haugen Hovedtrener  

 Grethe Bergly Trener 

 Thomas Johansen Trener 

 Øyvind Kiland Oppmann 

J1998 Navn Rolle 

 

Slått sammen med Korsvoll 
og har i sesongen spilt for 
Korsvoll. Kommer tilbake til 
Kjelsås neste sesong. 

 

 Lars Tore Rognlan Hovedtrener  

 Anders Holand Pettersen Hjelpetrener 

 Teis Pedersen Oppmann 
Damer 
3. div,  
J95/96 
(J18) 

Navn Rolle 

 Anders Pettersen Hovedtrener 

 Per Marius Haugen Trener 

 Knut Sundby Trener 

 Grethe Larsen Søly Oppmann 
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 Grethe Larsen Søly Hallvaktansvarlig 

D5 Navn Rolle 

 Per Marius Haugen Hovedtrener 

 Anders Holand Pettersen Trener 

D33 Navn Rolle 

 Mariann Holmgren Trener 

 Ina Cathrine Myhre Oppmann 

 Hege Høydahl Oppmann 

G2005 Navn Rolle 

 Lars Erik Sonerud Hovedtrener 

 Sverre Holm Trener 

 Tage Thorsen Hallvaktansvarlig 

G2004 Navn Rolle 

 Tor-Arne Fosser Hovedtrener 

 Rita Gamlem Trener 

 Mariann Holmgren Trener 

 Lisa Bonnevie Oppmann 

G2003 Navn Rolle 

 Lars Romsaas Hovedtrener 

 Jonas Rekstad Trener 

 Beate Halvorsen Trener 

 Hege Hansen Oppmann / trener 

 Torild Uribarri Webansvarlig 

 Marie Johansson Hallvaktansvarlig 

G2002 Navn Rolle 

 Thomas Engen Hovedtrener 
G01/02 

 Runar Thomassen Hovedtrener 

 Olav Eirik Austegard Trener 

 Beate Halvorsen Trener 

 Jaran Olsen Trener 

 Gry Huseby Oppmann 

 Gry Huseby Kasserer 

 Gry Huseby Hallvaktansvarlig 

G2001 Navn Rolle 

 Thomas Engen Hovedtrener 
G01/02 

 Frode Huser Trener 

 Frode Huser Oppmann 

 Janne Friberg Sorensen Hallvaktansvarlig 

G2000 Navn Rolle 
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 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 

 Per Marius Haugen Hovedtrener 

 Irene Katrin Thunshelle Trener 

 Per Svanes Oppmann 

 Guri Vinje Kasserer 

 Per Svanes Webansvarlig 

 Guri Vinje Hallvaktansvarlig 

H2.div Navn Rolle 

 Eivind Dyrli Hovedtrener 

 Jesper Johansson Trener/Oppmann 

 
 


