Årsberetning håndball 2020
Håndballgruppa har i 2020 hatt følgende organisering:
Leder/sportslig leder
Ida Helene Braastad Balke
Nestleder
Kim Roar Pedersen
Treneransvarlig/veileder
Lulle Laeskogen
Webansvarlig
Anja Sveen
Materialforvalter
Anne Lene Helgestad
Dommer/Kampansvarlig
Ingrid Hjell
Turnerings/cupansvarlig
Annika Thune
Arrangementsansvarlig
Gro Anita Nettum
Laginfo:
Pr 01.03.2021 er vi totalt 123 spillere fordelt på 10 lag, samt 23 trenere/lagledere.
Isbjørnserien: J/G6, J7, J8
Aktivitetserien: J9, j11, J12
Regionserien: J14, J16, 4.div
Nasjonal serie: 2.div
Lag
J/G 6
J7
J8
J9
J11
J12
J14
J16
D4
D2

Trenere
Åsne Lindviksmoen/Tone E.Lund
Monica Slåttum Beck
Unni Kirkeby
Kim Roar Pedersen
Birgit Bl. Linnerud
Kim Roar Pedersen/Ingrid Hjell
Åse Marit Bekkelund/Unni Kirkeby
Brede Melbye/Mari Ugland
Tone Skjelstad
Brede Melbye/Lulle Laeskogen

Oppmenn
Liv Marit Seljeflot
Renate Pedersen
Mari Østvold
Åsne Lindviksmoen
Gunnbjørg Listhaug
Annika Thune
Tone Østerud
Ann Helen J. Stubberud
Thea Fosnes Stranden
Ann Elin Sletmo/ Anne Torun S. Lien

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, til tross for at det har vært minimalt med
kampaktivitet gjennom høstsesongen.
Klassene J/G6-J10 teller totalt 49 spillere, noe som er bra for både klubben og
treningsgruppene, dette inkluderer et nytt J/G6 lag med ivrige jenter og gutter som allerede er
påmeldt kamper i Isbjørnserien.
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Regionserien:
J14 er denne sesongen totalt 15 spillere etter at det er kommet til noen nye spillere. Jentene
viser til gode resultater i kampene som er spilt i høst og er en god sammensveiset gjeng etter at
det kom spillere både fra HK-Vestre og Toten HK. De er meget treningsvillige og består av jenter
både fra 06 og 07.
J16 er i år 15 spillere og fortsetter som i fjor med godt og stabilt oppmøte, men de har ennå ikke
hatt kamper i serien pga. covid-19.
De er nå andre års J16 og er en blanding av 04/05 jenter som har hatt utbytte av å ha Brede som
trener og begynt å forberede seg litt mot senior-spill og hospitert på treninger på senior.
Oppsummert har yngres avdeling hatt tilnærmet vanlig treningsaktivitet gjennom sesongen,
men det er blitt avviklet minimalt med kamper for de yngre lagene.
Senior:
For D4 har det i år i utgangspunktet vært en litt mindre spillergruppe, som kom sent i gang med
treningene, med 10-12 faste spiller på trening i perioden september - desember. Det har i hele
høst vært strenge restriksjoner for trening slik at ordinær håndballtrening ikke har latt seg
avvikle. Treningene har derfor vært alternative. Kampavvikling har det ikke vært åpnet for mht.
seriespill.
Siden 4. januar har det ikke vært tillatt for innendørs trening for senior overhodet.
2. divisjonslaget er en spillergruppe på 14 stk. med kontrakt. Jentene har som ventet fått en tøff
sesong mht. at de startet oppkjøring med fysiske økter allerede i april. Det har vært flere
oppstartsperioder der man har hatt forventning om serieavvikling, og perioder med normal
kontakttrening, men som igjen har blitt avlyst og utsatt. I skrivende stund er det usannsynlig at
serien kommer i gang. Stammen i laget er unge jenter og man har i liten grad erfaring i
spillergruppa fra høyere nivåer. Laget vil mest sannsynlig få tilbudet om å holde seg i 2. divisjon,
og det skal gjennomføres en kartlegging av spillerstallen mht. om dette er ønskelig, eller om
man skal satse på å spille 3. divisjon neste sesong.
Spillerne har også i år hatt amatør-kontrakter og mulighet for å
skaffe seg personlige sponsorer. Spillerne med kontrakt har også fått noe utstyr.
Vi ønsker også å takke spillere, trenerteam, foreldre, sponsorer og alle andre som har vært
med å bidra med en fantastisk innstilling i en meget krevende sesong med mange restriksjoner,
lite kamper og arrangementer. Denne innstillingen og samarbeidsviljen er avgjørende for å
beholde det gode miljøet vi har i Skreia IL håndball. Vi ser nå frem mot og krysser fingrene for en
ny sesong med spennende utfordringer hvor vi forhåpentligvis vil få anledning til å se på og
avvikle kamper og arrangementer igjen.
Ida Helene Braastad Balke
Leder Håndballgruppa
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