Årsberetning håndball 2019
Håndballgruppa har i 2019 hatt følgende organisering:

Leder
Nestleder
Sportslig leder
Økonomi
Webansvarlig
Materialforvalter
Dommeransvarlig
Turnerings/cupansvarlig
Arrangement ansvarlig
Arrangement D2

Kim Roar Pedersen
Ida Helene Braastad Balke
Lulle Laeskogen
Anja Sveen / Kim Roar
Pedersen
Anja Sveen
Anne Lene Helgestad
Ingrid Hjell
Annika Thune
Anne Kirkeby
Gro Anita Nettum
Torunn Kirkeby

Lags info:
Pr 29.01.2020 er vi totalt 133 spillere fordelt på 11 lag, samt 24 trenere/lagledere.
Isbjørnserien : J6, J7,J8, G9
Aktivitetserien: J10, J11
Regionserien: J14a, J14b, J16, J18, 4.div, og 2.div
Lag
J6
J7
J8
G9
J10
J11
J14

J16
J18
D4
D2

Trenere
Oda Marie Skullerud
Unni Kirkeby
Kim Roar Pedersen
Annika Thune
Tone Elisabeth Lund
Gunnbjørg Listhaug
Ingrid Hjell
Annika Thune
Adrianus Nugteren
Marte Gran Holte
Reidar Aas
Julie Gulliksen
Line Buflaten
Åse Marit Bekkelund
Brede Melby
Tone Skjelstad
Brede Melbye
Åse Marit Bekkelund
Lulle Laeskogen

Oppmenn
Renate Pedersen
Marthe Ruen Nymoen

Lag i serien
1
2
2

Lisbeth N. Beritsveen
Marthe Rune Nymoen
Kim Roar Pedersen

1
1
2

Tone Østerud

2

Ann-Helen J. Stubberud
Åse Rødningsby
May Britt Bekkelund

1

Unni Olsby

1
1
1

Yngres:
Aktiviteten rundt håndballen i Skreia har som i foregående år vært stor med bra tilsig av
spillere. De yngste lagene har hatt en fin utvikling, og vi har fortsatt med et guttelag som
spiller siste år i Isbjørnserien.
Fra J6-J10 så har det totalt kommet inn 19 nye spillere, noe som er bra for både klubben og
treningsgruppene, i tillegg til et nytt J6 lag med ivrige jenter og gutter som allerede har
begynt å spille kamper i Isbjørnserien. J10 har gått fra Isbjørnserie til aktivitetserien og har
sin første sesong på stor bane der de viser til gode resultater og stor treningsvilje.
Regionserien:
J14 er denne sesongen totalt 18 spillere og stiller med to lag i serien. Jentene viser til
fantastiske resultatet og er en god sammensveiset gjeng etter at det kom spillere både fra
HK-Vestre og Varde. De er meget treningsvillige og består av jenter både fra 05, 06 og 07.
J16 er i år 15 spillere og fortsetter som i fjor med gode resultater men i år med 1 lag istedet
for 2 pga noen langtidsskader. De er nå første års J16 og er en blanding av 04/05 jenter som
takler nivået veldig bra. De har i år 1 økt i tillegg til halløkter der fokuset er styrke/kondis
som skadeforebyggende.
J18 laget er en blandet gruppe med jenter født i 2001 og 2002. De fleste jentene spiller også
på D2 og har fått mye bra kamptrening i sesongen. Laget har ikke egne treninger, men trener
sammen med D2. noen av jentene har også bidratt på kamper med D4. Det ble forsøkt å
kvalifisere seg til spill i Lerøy-serien, men der ble kvalifiseringsrunden i Bergen for tøff og
jentene kom ikke videre. Sesongen har så langt gitt gode sportslige resultater og jentene har
så langt 10 seiere etter 12 kamper og en 2. plass på tabellen er sannsynlig.
For D4 har det i år i utgangspunktet vært en litt mindre spillergruppe med 10-12 faste
spillere som har hatt en egen treningsgruppe. Spillere fra j18 har hjulpet til på kamper ved
behov. Snittalderen har økt i gruppa, men dette er et lag som satser først og fremst på å ha
det gøy og som likevel kan vise til gode sportslige resultater. I skrivende stund er laget på 2.
plass i tabellen med 12 seiere på 16 kamper.
2. divisjonslaget har som ventet fått en tøff sesong etter å ha kommet et nivå høyere.
Opprykket var svært gledelig, men har likevel ikke medført at man har hatt store sportslige
forventninger. Stammen i laget er unge jenter og man har i liten grad erfaring i spillergruppa
fra høyere nivåer. Både økt treningsmengde, sykdom og skader i troppen gjorde at laget fikk
en krevende start. Det er en målsetning om å kunne holde seg i 2. divisjon, og det er fortsatt
mulig å beholde plassen da poengsituasjonen er svært jevn mellom de 4 nederste lagene i
puljen. Jentene har tatt noen viktige poeng mot gode lag og har spilt flere gode kamper som
viser at de takler nivået på gode dager. Noe ujevnt spill medfører at de likevel ligger nederst
på tabellen i skrivende stund. Spillerne har i år hatt amatør-kontrakter og mulighet for å
skaffe seg personlige sponsorer. Spillerne med kontrakt har også fått noe utstyr. Det som har
fungert godt er arrangementene rundt D2 kamper. Det kreves mer av både håndballgruppa

og klubben for å avvikle kampene rundt D2, men dette har fungert svært godt med egne
arrangementsansvarlige.
Vi ønsker også å takke spillere, trenerteam, foreldre, sponsorer og alle andre som har vært
med å bidratt med en fantastisk innsats for å skape det miljøet vi har i Skreia IL, og vi ser
frem mot en ny sesong med nye og spennende utfordringer.

Leder Håndballgruppa
Kim Roar Pedersen

