
Årsberetning håndball 2018 
 
Håndballgruppa har i 2018 hatt følgende organisering: 
 
 

Leder Kim Roar Pedersen 
Nestleder Ida Helene Braastad Balke 
Økonomi Anja Øversveen 
Webansvarlig Ingrid Hjell 
Materialforvalter Anne Lene Helgestad 
Dommeransvarlig Ingrid Hjell 
Turnerings/cupansvarlig Annika Thune 
Arrangement ansvarlig Anne Kirkeby 

 
Lags info: 
 
Pr 04.02.2019 er vi totalt 112 spillere fordelt på 12 lag, samt 23 trenere/oppmenn. 
 
Isbjørnserien : J6, J7, G8, J9 ( to lag ) 
Aktivitetserien: J10 
Regionserien: J12, J14a, J14b, J18, 4.div, og 3.div 
 

Lag Trenere Oppmenn Lag i serien 
J6 Unni Kirkeby Marthe Ruen Nymoen 1 
J7 Kim Roar Pedersen 

Annika Thune 
 1 

G8 Tone Elisabeth Lund Lisbeth N. Beritsveen 1 
J9 Anne Østvold  2 
J10 Ingrid Hjell 

Annika Thune 
Kim Roar Pedersen 1 

J12 Adrianus Nugteren 
Nora  
Reidar Aas 

Tone Østerud 1 

J14 Julie Gulliksen 
Line Buflaten 

Ann-Helen J. Stubberud 
Åse Rødningsby 

2 

J18 Åse Marit Bekkelund 
Brede Melby 

Merethe K. Haugen 1 

D4 Tone Skjelstad Unni Olsby 1 
D3 Tor Einar Ugland Unni Olsby 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 i yngres. 
Fra J7-J10 så har det totalt kommet inn 15 nye spillere, noe som er bra for både klubben og 
treningsgruppene, i tillegg til et nytt J6 lag med ivrige jenter 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: 
 
J12 har denne sesongen et samarbeid med HK- Vestre der de har to lag i serien. 
Treningsgruppen har dermed blitt stor, og de varierer med treninger på begge arenaer som 
har vært veldig positivt for begge lag. Begge lag ligger nå på topp 4 på tabellen og jentene 
viser en utrolig stor treningsglede. Lagene består av spillere både fra 2006 og 2007. 
 
J14 er denne sesongen totalt 15 spillere og stiller med to lag i serien. De har vist en utrolig 
utvikling, har har tronet tabelltoppen fra dag 1 med begge lag. J14b står nå som puljevinnere 
før sesongslutt, og J14a er på vei mot sluttspillet. Jentene har i tillegg til vanlige treninger 
hatt intervalltrening 1 gang pr uke som har gitt meget stort utbytte. De består av spillere fra 
2004 og 2005. 
 

For j18 har det vært en blandet spillergruppe med 02 og 01 jenter som har hatt det gøy med 
å spille håndball. Det har kommet tilbake noen spillere som tidligere hadde sluttet, men som 
har funnet tilbake gleden ved håndball igjen. De startet sesongen meget bra med 7 seiere før 
jul, samtidig som de spilte jevnt mot lag som er på topp i Lerøyserien. De troner toppen av 
tabellen i serien nå og er klare for å bite fra seg resten av sesongen også. 

For seniorlagene våre har det vært en stor treningsgruppe da det har bestått av 3 seniorlag. 
4.divisjon har fått flere nye tilskudd og det dukker stadig opp flere som ønsker å bare trene 
og spille bare for å ha det gøy. De har spilt trippelserie, hvor det er blitt tap, uavgjort og 
seire. De ligger nå på midten av tabellen. 

3. divisjon har nærmest bygget opp et nytt lag. Laget har fått flere spillere utenifra og flere 
av de yngre har fått en fast plass i rekkene. Da sesongen startet var det et voldsomt driv på 
jentene hvor de dro med seg poeng hjem til Skreia. Dette gjorde at en kunne se mulighetene 
av et opprykk i det fjerne. Etter halvspilt sesong ble mulighetene større da flere av lagene 
reserverte seg mot opprykk. Det blir spennende å følge denne gjengen fremover mot 
2.divisjon og om de når målet som puljevinnere. 

 

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 
 
 
 
 
 


