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Styresammensetning 2018 

 
IL Runar Håndballgruppe har i perioden hatt følgende sammensetninger: 

 

Styret: 
Leder     Haakon Andersen   
Økonomi    Vidar Grini 
1. styremedlem    Heidi Johansen 
2. styremedlem   Dag Magnus Rustad 
3. Styremedlem   Ken Magne Amundsen 
4. Styremedlem   Pål Erik Haraldsen 
Arrangement Elite   Rune Bjønnes 
Sportslig utvalg: 6 – 16 år  Line Thorsen 
Leder Markedsutvalget Jan Kristoffersen 
Elite Herre  
 

Styret bredde: 
Leder     Haakon Andersen 
Sportslig utvalg: 6 – 16 år  Line Thorsen 
Arrangement    Heidi Johansen  
1. styremedlem   Ken Magne Amundsen 
2. Styremedlem   Dag Magnus Rustad  
 

Markedsutvalget: 
Leder     Jan Kristoffersen
Utvalgsmedlemmer: Pål Erik Haraldsen, Kjell Nilsen, Østen Bjørvik, 

Elisabeth Bjørvik, Leiv Eriksen og Bjørn Vidar 
Eriksen, Anne W Søyland, Vidar Grini, Morten 
Mathiesen, Leif Gautestad

 

Sportslig utvalg elite Herre:     
Utvalgsmedlemmer:  Trygve Sandvik 

Kjell Nilsen 
Jørn Magne Johannessen 
Eivind Urberg Johannesen 

 

Sportslig utvalg elite Dame:     
Utvalgsmedlemmer:  Pål Erik Haraldsen 

Bjørn Vidar Eriksen 
Ingolf Kampesveen 
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Sportslig utvalg bredde: 
Leder 6– 16 år   Line Thorsen 
Dommerkontakter   Pål Erik Haraldsen 
     Monica Johansen 
Innkjøpsansvarlig   Monica Johansen 
Fellesturnering   Monica Johansen 
       

Arrangementsutvalg, elite   
Utvalgsmedlemmer:  Pål Erik Haraldsen 
     Rune Bjønnes  

 
Valgkomitè bredde:  Ken Magne Amundsen 
     Dag Magnus Rustad  
 
      
        
Det har i perioden blitt avholdt jevnlig styremøter, elite herre har jevnlig deltatt på 
styremøter.  
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Deling av Runar håndball bredde og Elite 
Styret har brukt store deler av høsten på å se på det som fungerer og utfordringer til gruppa. 

Gjennom flere tiltak og arbeid har vi gjennom de siste årene klart å få en fin struktur på 

dugnadsarbeid, arrangementer og trenersituasjonen til lagene. 

 

Gjennom sommeren og høsten har vi sett at det å drive en elite klubb på dugnad er svært 

krevende og til dels ikke mulig. Det ble derfor besluttet å se på mulige løsninger for hvordan 

bredde og elite lagene kan bli ivaretatt på like god måte. Resultatet av flere runder med 

eksterne og interne krefter, har styret kommet frem til å dele håndballgruppa opp i 2 deler: 
1. Håndball Elite herre 
2. Håndball Bredde 

 

Vi har besluttet å gå for denne løsningen for å kunne holde fokus på Elite herre og bredde 

hver for seg. Beslutningen på hvordan denne løsningen skulle bli, har vært en prosess 

gjennom høsten og vinteren. Beslutningen baserer seg på erfaringer som er gjort blant andre 

tilsvarende håndballklubber, som både har en stor breddeklubb og enten dame eller herre i 

eliteserien.  

 

Elite herre og bredde vil bli delt opp med 2 budsjetter og 2 styrer. Dette for at man skal holde 

fokus på en mer strukturert og god måte. 

 

For Elite vil styret bli: 

 Morten Mathiesen 

 Jørn Magne Johannesen 

 Peder Trevland 

 NN 

 

For bredde: 

 Pr d.d er det ikke fastsatt et styret, bredde vil bli ivaretatt av idrettskoordinator som er ansatt 
for bredde, og at det jobbes med å finne personer til bredde styret. 

 

Styret har veldig tro på denne løsningen. Det som er viktig med løsningen er at Runar 

Håndball er en klubb, men driftes av to styrer. Utad skal håndballen i Runar oppleves som en 

felles enhet. Og det vil bli jobbet på tvers av styrene for det beste for håndballen i Runar. 

 

Fra årsmøtet 2018, vil det ikke være et samlet styre for håndball bredde og elite. Dette 

medfører at årsmøtet for 2019 vil bli avholdt hver for seg. 
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Økonomi  

Regnskap 2018: 
 
2018 regnskap viser følgende hovedtall; 
 

 Sum inntekter:  kr. 6 112 636 mot kr. 5 578 188 i 2018 
En økning på kr 534 448 fra 2017 

 Sum driftskostnader:  kr. 6 659 431 mot kr. 5 568 946 i 2018 
En økning på kr 1 090 485 fra 2017 

 Resultat etter  
finans inntekter:  - kr 545 461 mot kr 3372 i 2017 
 

 Egenkapital:   - kr 2 767 916 mot – kr 2 222 455 i 2017 
 

Håndballstyret er på langt nær fornøyd med resultatet i 2018, vi ser fortsatt store 
utfordringer med å skaffe nok inntekter til å drifte håndballgruppa på en forsvarlig 
måte i årene framover. 
 
Det er fortsatt elitesatsingen som utløser de største utfordringer med hensyn til 
forsvarlig økonomisk drift. 
 
Klubben er helt avhengig av et godt økonomisk fundament og forutsigbare inntekter 
for å drifte elitelaget/breddelagene på en forsvarlig måte i årene som kommer. 
 
Håndballgruppa har mottatt gaver på kr 319´000,- fra trofaste Runarvenner i 2018. 
 
De største negative avvikene er som følger: 
 

1) Stevne & aktivitetsinntekter – kr 395´000,- i forhold til budsjett. Årsaken er lavere 
inntekter på, Beach NM og Håndballakademiet/Håndballskoler, Julecup, andre 
fellesarrangementer enn budsjettert.  

2) Inntektsbringende tiltak: Inntekter – kr 204000,- i forhold til budsjett. 
Inntektssvikten skyldes lavere inntekter på lotterier og noe mindre dugnadsinntekter. 

3) Annonseinntekter – kr 86.500 i forhold til budsjett. 

 
4) Sponsorinntektene ble kr 84´000,- over budsjettet på kr 2 390 000,- i 2018 

 

 
 
Driftskostnader/Kostnadssiden: 
 
Våre driftskostnader i 2018 er kr 180 000 høyere enn budsjettert, den største årsaken 
til dette er høyere lønnskostnader. 
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Budsjett 2019 
 
Håndballgruppa i Runar har etter behandling i styret fattet et vedtak på å splitte 
budsjettet for elite og bredde.  
Det er lagt ned et stort og meget godt arbeid av markedsgruppa for å skaffe høyere 
sponsorinntekter, utsiktene til å nå budsjettallene ser lovende ut. 
 
Budsjett elite:  Kr 5 380 947 
Budsjett bredde:  Kr 2 573 543 
 
Budsjettet totalt sett ser foreløpig ut til ende med et negativt resultat, det jobbes 
videre med budsjettet for å endre på dette. 
 
 
Håndballstyret har gjennom året 2018 hatt et stort fokus både på inntekt og 
utgiftssiden.  
 
Det arbeides med følgende for å oppnå kravene fra IL Runars hovedstyre: 
 

1) Det arbeides med ny struktur i organisasjonen, med fokus på en splittelse av elite og 
bredde håndballen for å sikre en fornuftig drift i årene som ligger foran oss.  

2) Håndballgruppa ønsker å arbeide mot ett felles mål for å sikre god økonomisk styring.  
Definerte oppgaver i alle ledd er viktig for å oppnå de resultatene vi har satt oss. 

3) NM Beach: Denne turneringen bør gi oss store muligheter i 2019, både billettinntekter 
og kiosk inntekter. 

4) Håndballakademiet/skolene som bør generere en inntekt på ca kr. 200.000  
. år.  

5) Fjordcup dugnad med et potensiale på kr 100000,- i inntekt. 
6) Se på muligheten for å arrangere flere aktivitetsturneringer, andre type 

arrangementer som bør genere gode inntekter. 
7) Diverse dugnader og mindre lotterier som kan gi oss gode inntekter. 
8) Markedsutvalget arbeider med et høyt fokus på markedsarbeid med dagens og 

fremtidige sponsorer i nært samarbeid med håndballstyret. 
9) Det utføres et meget godt arbeid fra breddestyret og breddelaqene. 
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Markedsutvalget 2018 

  
Utvalget har bestått av: 
Leder:  Jan Kristoffersen,  
Medlemmer: Kjell Nilsen, Østen Bjørvik, Elisabeth Bjørvik, Leiv Eriksen og Bjørn 

Vidar Eriksen, Anne W Søyland, Vidar Grini, Morten Mathiesen, Leif 
Gautestad 

 
Det har blitt arbeidet godt Markedsutvalget denne sesongen, hvor vi har gjennomført 
regelmessige møter hvor oppgaver har blitt fordelt og gjennomført.  
Budsjett som ble satt for sesongen ble tilnærmet oppnådd med 97%, og som vi bør 
se oss fornøyd med ut fra de forutsetningene som ligger til grunn, nemlig ren 
frivillighet. 
 
Årets programblad endte med kr. 367.500,- mot kr 433.000,- for 2017. en nedgang 
på ca. 15%. Vi hadde håpet på nærmere 500.000 enn 400.000 men det vil alltid være 
noen går ut og noen ny kommer inn, og det kan sikkert gjøres enda mere innsats for 
å skaffe flere programannonsører.  
 
På slutten av 2018 engasjerte vi Morten Mathisen som har bidratt meget positivt inn i 
vårt markedsarbeid. Her har Morten og Leif gått i to-spann med å selge inn IL Runar 
på en tilfredsstillende måte. Det er ikke tvil at vi må bli langt mere profesjonelle i vårt 
markedsarbeid fremover hvis vi skal henge med i den øverste ligaen. 
 
En stor takk til dere alle markedsutvalget og til de andre som bidrar med midler og 
hjelper oss med markedsarbeidet med å åpne dører for nye aktører 
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Arrangement: 

Bredde: 
I tillegg til ukentlige arrangementer i forbindelse med avvikling av breddekamper i 
Runarhallen, har breddelagene bidratt med dugnadsvakter på flere større 
arrangementer/dugnader. Som eksempler kan nevnes avvikling av 
barnehåndballturneringer i Runarhallen, Fjord Cup, Beach NM, Jotunfesten, 
HalloVenn, Boligmessen mv., hvorav Fjord Cup og Beach NM er de desidert største 
arrangementene for Runar Håndball Bredde.  
 
Supersøndagarrangementene har fått gode tilbakemeldinger, og fra Runar Håndball 
Bredde sin side er det ønskelig med et samarbeid med Runar Håndball Elite med 
tanke på flere slike arrangementer i fremtiden. 
 
For året 2018 ble det utarbeidet et dugnadsårshjul, hvis formål er 1) å sikre en 
rettferdig fordeling av dugnadsvakter pr. spiller, og 2) å sørge for tidlig informasjon til 
hvert enkelt lag om når deres ressurser tenkes benyttes. Det virket som om årshjulet 
fungerte etter formålet, og breddestyret besluttet derfor å utarbeide nytt årshjul for 
2019. Dette ligger på nett under Runar Håndball sine sider. 
Arrangementene har i all hovedsak blitt gjennomført på en god måte. Likevel ser 
styret at det hadde vært en fordel å ha en pool av flere foresatte i en 
arrangementskomité el. som kunne brukes i nøkkelroller under arrangementer, for å 
spre belastningen på flere personer. Det bør arbeides videre med å etablere dette.  
 

Elite: 
Arrangement rundt håndballen i Runar har blitt betydelig oppgradert denne 
sesongen, ikke bare i lys, lyd og røyk, men i kvalitet i den øverste divisjon. 
  
Elitelaget har fått oppleve dette, men breddelag i vår region har fått en smakebit når 
Supersøndag ble presentert. Unge spillere ble presentert som stjerner og 
røykmaskinen gikk bananas, en stor opplevelse for veldig mange. Klubber rundt i 
kretsen sendte gode ord tilbake, og det setter vi pris på. 
  
Også våre samarbeidspartnere/sponsorer bemerker at det er noe nytt, videoer, live 
bilder fra kampen på storskjerm, VIP avdeling med varmmat og uniformerte Runar 
frivillige, ja det aller meste kan du nå oppleve i Runarhallen. 
  
Arrangementet er bra, men krever ett 20-30 talls mennesker på A-kamper, og er stort 
apparat. 
  
Håndball TV er noe vi er pålagt og vi leverer virkelig ett godt produkt. To kameraer, 
time-out lyd, intervjuer og show på storskjerm. 
  
Mye har blitt bra, og mye skal bli bedre.  
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Runar håndball: 

 

MEDLEMMER BREDDE 
 

OVERSIKT SPILLERE/TRENERE/FORELDREKONTAKTER I ALDER OG KJØNN: 

       

 Jenter: Spillere: Trenere: Totalt:  

 6 - 12 år 73 0 73  

 13 - 19 år 60 6 66  

 20 - 25 år 5 0 5  

 26 + år 7 4 21  

 Totalt: 145 10 165  

 Gutter:        

 6 - 12 år 39 0 39  

 13 - 19 år 49 0 49  

 20 - 25 år 8 1 9  

 26 + år 8 22 42  

 Totalt: 104 23 139  
       

 Antall jentelag: 9      

 Antall guttelag: 7      

 Herre senior og dame senior    

       
Totalt antall spillere: 249, mot 230 (2018), en liten økning. 
 
Vi mangler noen årsklasser: 

 J04 

 G08, G06 

 

DOMMERE 
 

 6 dommere og 13 barnekampledere dømte for Runar. 

 2 dommerveiledere/observatører, 1 delegat 

 I tillegg ble 5 av våre barnekampledere utdannet til Dommer 1 på slutten av året. 

 4 barnekampledere har tatt noe av Dommer 1 utdanningen, men ikke fullført. 
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REPRESENTASJONER TRENERE 
Rekruttlandslag – målvaktstrener: 

 Sindre Walstad 

 

REPRESENTASJONER SPILLERE 
Følgende spillere har representert landslag og regionale lag: 
 
Beachlandslag:  

 Espen Røhmer 

 Tobias Glemming 

 
Rekruttlandslag: 

 Andrè Christiansen  

 
Gutter 98 Landslag: 

 Karsten Enoksen 

 
U-20 landslag kvinner Bulgaria: 

 Polina Gencheva 

 
Regionalt landslag jenter 02/03: 

 Kaja Nyland 

 Thea Strøm  

 Astrid Løke 

 Ida Helene Didriksen 

 Sophie Lorentzen Lilleås 

 Celine Hansen 

 Ingeborg Gebeche Haugan 

 
Reserve: Marita Olafsen 
 
 
ANDRE REPRESENTASJONER 
Jan Roger Thorsen, prosjektgruppe Norges Håndballforbund, styre NHO Idrett 
 
ANSATT I RUNAR (utenfor trenere og sportslig støtteapparat) 
Monica Johansen – 100% bredde håndball 
 
INNLEIE AV ADMINISTRATIVE TJENESTER 
Håndballen leier administrative tjenester i IL Runar. Omfanget er betydelig, og gir 
økonomisk fleksibilitet for å sikre en kontrollert økonomi. 
 
Vi er meget fornøyd med denne tjenesten og understreker dens betydning for en god 
økonomisk drift. 
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Sportslig Utvalg 2018 

Bredde: 
Fokus har vært å ha gode trenere til alle våre lag, gjennom skolerte foreldre og 
spillere på senior nivå og hos de eldste laga i klubben.  
 
Fordeling av treningstider har også vært viktig. Målsetning om en rød tråd i hvordan 
man spiller håndball i Runar. Denne prosessen er godt i gang. Det har vært 
gjennomført ulike temasamlinger for klubbens trenere i regi av Leif Gautestad. Vi har 
også jobbet med å få i gang sportslig utvalg, startet opp i høst med 3 trenere i tillegg 
til Line. Hadde et par møter, men ikke fått dette ordentlig i gang. Bør ha fokus på det 
fremover. Har også jobbet med rekruttering av spillere, som også er et viktig 
fokusområde.  
Arrangert håndballens dag i Runarhallen samt vært på Mosserøddagen. Planer om å 
stille opp på de ander skolene i vårt nærmiljø sine "dager" nå på våren.  
 
Det vil bli en fellescup for breddelagene til QvartCup i Kristiansand, klubben vil jobbe 
for å få til en fast felles cup i året i tillegg til at de fleste lagene også deltar på 
Fjordcup. 
 
 

Elite: 
Herre: 
Utvalget har i år bestått av Eivind Urberg Johannesen, Kjell Nilsen, Trygve Sandvik 
og Jørn Magne Johannesen. 
 
Damer: 
Utvalget har i år bestått av Pål Erik Haraldsen, Bjørn Vidar Eriksen 
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ÅRSBERETNINGER FRA ELITELAGENE 

 

Herre Elite: 
 
Sesongen 2017/18 endte som kjent med opprykk til eliteserien med 21 seire på 22 
kamper. 
Opprykket ble sikret 10. februar 2018 i seriekamp nr. 18, da KIF ble beseiret i 
Gimlehallen.   
 
Vi hadde en trenertrio bestående av Sjur Tollefsen, Bård Kristian Tonning og Leif 
Gautestad, med Sjur som hovedtrener. 
 
I sesongen 2018/19 har Leif Gautestad vært hovedtrener med Bård Kristian Tonning 
som hjelpetrener.  Comebacket i eliteserien begynte med hjemmekamp mot Kolstad.  
Kampen endte dessverre med tap 20-23 og comebacket ble nok litt tøffere enn vi 
hadde håpet på.  Etter 5 kamper lå vi nest sist på tabellen med kun 2 poeng (seier 
mot Drammen HK). 
I 6. seriekamp ble Falk Horten slått hjemme 33-25 og klatringen hadde begynt.  Pr. 
17. mars, en seriekamp før slutt, er vi faktisk oppe på 4. plass på tabellen og 
sluttspillsplassen er sikret for lengst. 
 
Cupen endte i Elverum i 4. runde, men det var en kamp der vi virkelig presset 
Elverum til det siste. 
 
Vi er svært fornøyd med sesongen så langt og målet videre i sesongen er 
seminfinale i sluttspillet.  Og har vi først kommet dit, kan det meste skje! 
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Damer Elite: 
 
Trenere 17/18: Lars Wallin Andresen og Einar Veierød 
Trenere 18/19: Lars Wallin Andresen, Bjørn Vidar Eriksen, Lene Lillevik og Ingolf 
Kampesveen, Bjørn Olsson 
Spillere 17/18: 31 
Spillere 18/19: 23 
Fire treninger i uka, tre halløkter og en fysisk økt med Bjørn Olsson 
 
2 div sesongen 17/18. Endte nest sist i serien etter en voldsom sluttspurt, men rykket 
ned på målforskjell. Men fikk beholde plassen da et par lag måtte trekke seg. 
5 div laget rykket opp til 4 div etter en suveren sesong, med 21 seiere og 1 tap. 
 
2 div sesongen 18/19; Her har jentene bare blitt bedre og bedre for hver måned, vi 
har vært mange færre spillere, noe som har gjort at vi måtte tenke litt annerledes. Det 
har slått ut i full blomst. Jentene har vunnet 7 kamper, 2 har endt uavgjort og 8 tap. 
Fortsatt 5 kamper igjen av sesongen og mange muligheter for flere poeng. En helt 
perfekt sesong for Runar jentene, hvor egentlig alle spillerne har tatt store steg 
underveis.  
 
4 div. Der startet vi med å tape et par kamper, men etter 15 strake seiere ligger vi 
akkurat nå på opprykksplass, og skal spille opprykks finale mandag 1 april mot Larvik 
turn. Med et eller to poeng så rykker jentene nok en gang opp. Mange jenter har spilt 
med på dette laget. Vi har fått god hjelp av j16 spillere etter et godt Samarbeide med 
Ole Kristian Strøm 
 
Tar med at 99/00 årgangen vant Sør-Norge cupen og Beach NM i 17/18 sesongen 
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ÅRSBERETNINGER FRA BREDDELAGENE 

Årsberetning Jenter 2011/12 
Trenere: Fred Sørensen 
Foreldrekontakt: ingen 
 
Antall spillere: 14 stk 7 x j7 og 7 x j6 
Antall treninger pr. uke: 1 
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på: Vi har deltatt på 4 
aktivitetsturneringer på jenter 6 og 8 jenter7 turneringer 
     
Cupdeltagelse 2018: Flint cup j2011 
 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer: Vi hadde dugnad på 
boligmessen, NM beach og Giovani 
 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget: Det er en gjeng aktive jenter som 
er veldig ivrig på trening og vil lære og ha det gøy. Mange av jentene hadde ingen 
erfaring med håndball men har hatt en enorm utvikling. De kaster og tar imot ball. 
Skyter skudd og har lært seg de grunnleggende reglene. 
 
Annet: Må få flere jenter til å spille håndball. 
 

Årsberetning Gutter 2011/12 
Lag: Gutter 6 og 7 (Født 2011 og 2012) 
Trenere: Fred Sørensen 
Foreldrekontakt: ingen 
 
Antall spillere: 10 stk 2 x G7 og 8 x G6 
Antall treninger pr. uke: 1 
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på: Vi har deltatt på 4 
aktivitetsturneringer. Cupdeltagelse 2018: Ingen 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer: Vi hadde ingen dugnad 
i 2018 
 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget: Det er en gjeng aktive gutter som 
er veldig ivrig på trening og vil lære og ha det gøy. Mange av guttene hadde ingen 
erfaring med håndball men har hatt en enorm utvikling. De kaster og tar imot ball. 
Skyter skudd og har lært seg de grunnleggende reglene. 
 
Annet: Må få flere gutter til å spille særlig gutter 7 
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Årsberetning Jenter 2010 
Trenere: Fred Sørensen 
Foreldrekontakt: ingen 
 
Antall spillere: 5 
Antall treninger pr. uke: 1 
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på: Vi har deltatt på 8 
aktivitetsturneringer. Cupdeltagelse 2018: ingen 
 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer: Vi hadde dugnad på 
boligmessen, NM beach og Giovani 
 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget: Det er en gjeng aktive jenter som 
er veldig ivrig på trening og vil lære og ha det gøy. Vi trener sammen med jenter 
2009 som har fått lov å trene sammen med oss slik at vi blir en gjeng på trening. De 
blir bedre og bedre for hver turnering vi er på. 
 
Annet: Må få flere jenter til å spille håndball. 
 

Årsberetning Gutter 2010 
Trenere: Svend Magnus Pettersen, Thomas Nerlie 
 
Foreldrekontakt: Randi Lahti 
Antall spillere: 12 
Antall treninger pr. uke: 1 
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på: forbundets månedlige 
aktivitetsturneringer 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer: - 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget: sportslig utvikling har vært som 
forventet 
 
Annet: Laget startet med kun 5 spillere men aktiv rekruttering har økt antallet til 12; 
håper på å vokse videre da det er den beste forutsetningen for videre sportslig 
utvikling 
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Årsberetning Gutter 2009 
Trenere: Karsten Enoksen 
Foreldrekontakt: Charlotte Søfteland 
 
Antall spillere: 9 
Antall treninger pr. uke: 1 
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på: 8 Miniturneringer (4`er håndball)    
Cupdeltagelse 2018: Ingen 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer: Ingen 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget: Bra! 
 

Årsberetning Jenter 2009 
Trenere: Henriette Lindeberg 
Foreldrekontakt: Aase Marie Hunskaar  
Antall spillere: 8 
Antall treninger pr. uke: 1 (noen har deltatt på trening for 2010) 
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på: Aktivitetsturneringer     
Cupdeltagelse 2018: Ingen  
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer:  
Boligmessa, Topphåndballseminar 
 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget:  
Jentene har utviklet seg bra. Gir god motstand i gruppen øvet, også da de gikk fra 
4er til 6er. Gruppen har vært stabil over lengre tid, og de har mye glede av å trene og 
delta på turneringer sammen.  
 

Årsberetning Jenter 2008 
Trenere: Christian Gordon Teal (hovedtrener), Ida Helene Andersen (hjelpetrener), 
Nora Amundsen (hjelpetrener) 
Foreldrekontakt: Ingrid Macha 
 
Antall spillere: 14 
Antall treninger pr. uke: 2  
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på:  
Laget har deltatt på samtlige aktivitetsturneringer i 2018.     
Cupdeltagelse 2018:  
Laget har deltatt på Semcupen 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer: Kakesalg før julen 
2018 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget:  
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Noen jenter har falt fra ila sesongen, mens andre har kommet til. Laget generelt har 
hatt en positiv utvikling i 2018. Flere spillere har tatt flere steg i håndballforståelse. 
Laget har også begynt å spille mer sammen. De ser hva som må til for å gjøre 
hverandre gode. Jentene er treningsvillige og det er kun frafall på 1-3 spillere på 
enkelte treninger, dette ofte grunnet sykdom. Noe av utfordringen som trenere har 
vært å samspille de litt mer viderekommende med de nye spillerne. Dette er noe som 
jobbes med på treningene. 
 
Jentene er en fin gjeng sammen, og stemningen i laget på kamper/treninger er god.     
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Årsberetning Jenter 2007  
Trenere; Kenneth Bach Hansen, Pia Elind og Leif Gautestad. 
Spillere; 17 
Trener; Alene onsdager, sammen med G2007 torsdager. 
 
Den sportslige utviklingen har vært veldig bra i laget, også utvikling individuelt hos 
spillerne. 
Fin stamme med treningsvillige jenter som allerede har spilt håndball i flere år. 
Velkomment tilskudd av fem jenter fra Kodal i høst gjør at laget nå kan stille med to 
lag i serien, noe som igjen gir bra med spilletid for samtlige jenter. 
 
Laget har deltok i serie og beachserie i 2018, samt på Fjord Cup og Ski Cup 
(overnattingsturnering) i 2018. 
 

Årsberetning Gutter 2007 
Trener:  
Antall spillere: 
Antall treninger pr. uke:  

 
Årsberetning Jenter 2006 
Trenere: 
Odd Christian Olsen, Fredrik Thorsen, Ruth Alice Fjære, Emilie Haraldsen-Røsjordet 
og Sven Moan (keepertrener) 
 
Foreldrekontakt:  
Haakon Andersen/Kjetil Andreassen 
 
Antall spillere:  
23 per 31.12.2018 (26 nå) 
Antall treninger pr. uke:  
3 treninger ukentlig  
 
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på:   
Laget har deltatt med 3 lag i seriespill 2018 på to nivåer (A og B)    
Cupdeltagelse 2018:  
Quart Cup og Fjord Cup 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer:  
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget:  
J2006 er en talentfull, treningsvillig og glad gjeng med meget god utvikling. 
Rundt spillergruppen har laget en aktiv og positiv foreldregruppe. 
Utfordringen i gruppen er størrelsen, spesielt med tanke på lite treningstid/korte 
økter. 
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Årsberetning Jenter 2005 
Trenere: 
Morten Fjeldskår, Mariann Hem og Jan Ove Sørby 
Foreldrekontakter er: Frida Rue Halling og Ann Erika Abrahamsen. 
 
Dette er en gjeng på 16 spillere som er flinke til å trene 3 ganger pr. uke. 
 
Vi har deltatt på Fjord-cup hvor vi hadde med to lag i ordinært cupspill og beach.!  
Det ene laget gikk hele veien i beachturneringen, selv med kun tre treninger på sand. 
Tapte semifinalen med det ene laget og røyk i 1/8 dels finalen med lag to i vanlig 
håndball. Var også i dyreparken-cup med kun ett lag hvor vi tapte semifinalen der 
også. Så deltok vi PW-Cup 2018 hvor vi tapte i 1/16 dels finalen. 
 
Vi deltar med to lag i seriespill ett A og B nivå, prøver å få til en fornuftig rullering så 
alle får en god porsjon mestringsfølelse. Tabellen blir omrokert til jul i denne 
årsklassen og Nivå A laget havnet der på en fin tredje plass. Nivå B laget havnet 
øverst på sitt nivå.  
 
Dette er en gjeng med veldig blandet ambisjonsnivå, hvor mange skoler er 
representert. Skulle gjerne vært enda litt mer sammensveiset, men satser på at det 
løser seg etter hvert med litt sosiale bidrag fra oss voksne. 
Vi har også hatt en felles trening pr. uke sammen med STIF J-05 annenhver uke på 
Haukerød/Bugården. Disse øktene er av en helt annen kaliber. Hvor alle har 
sparringspartnere som tilsvarer sitt eget ferdighetsnivå.  
 
Utviklingen på laget er på oppadgående kurve og henger med lag som vi liker å 
sammenligne oss med.  
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Årsberetning Gutter 2004  
Trenere:  
Ole Kristian Strøm, Roy Singdahlsen , Espen Elvestad ( fysisk ) 
Foreldrekontakt:  
Dag Manus Rustad, Jardar Svendsby Nyland 
 
Antall spillere: 16 
Antall treninger pr. uke:3 i hall, 1 fysisk  
   
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på:    
G14 A og B nivå 
   
Cupdeltagelse 2018:  
Ski cup, Norden cup, Fjordcup, Pw Cup, Haslum Cup, Falk elite cup 
 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer:  
Beach NM, Fjordcup 
 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget:  
Ivrig og fin gruppe på 16 stykker som stiller på trening stort sett hver gang. 
Har nivådelt gruppen i 2 hvor vi har et lag på A nivå og et lag på B nivå. Hvor  
Vi rullerer opp og ned. Vi har også noen som hospiterer opp på G16. 
 
Utviklingen til mange av spillerne har vært veldig bra både teknisk og fysisk. 
Vi har fokus på å beholde flest mulig lengst mulig da det er store forskjeller i utvikling 
på det fysiske til den enkelte i denne alderen. 

 
Årsberetning Jenter 2003 
Jenter 15 har denne sesongen bestått av 11 spillere, hvor vi har trent 3 ganger i 
uken, 2 ganger sammen med J02 høstsesongen. Det er varierende oppmøte, ulike 
ambisjoner og intensitet på treningene.  
Skulle gjerne ønske at vi hadde vært noen fler jenter i og med ambisjonsnivået 
varierer ganske mye. Noen fra 03 har fått spille J16-2 kamper  
 
Sportslig sett har det vært en noe svakere sesong hvor vi pr.dd. ligger på en 6. plass 
i A-serien. Røk ut i kvart-finalen i sør-norge cupen. Mistet en spiller i høst.  
Utfordringen er få jenter med ulike ambisjoner og det synes godt når stallen er liten. 
 
Trener-teamet har bestått av Kenneth Bach Hansen, Ole Kristian Strøm og Trond 
Løke, 2 sistnevnte fra 02 når de trener med dem.  
Oppmann i Line Thorsen.    
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Årsberetning Jenter 2002 
Trenere:  
Ole Kristian Strøm, Trond Løke, Bjørn Vestrum Olsson (fysisk trener deler av 
sesongen) og Fred Sørensen (deler av sesongen)  
 
Foreldrekontakt:  
Silvana Sørensen 
 
Antall spillere: 16 
Antall treninger pr. uke: 
3 i hall, 1-2 fysisk  
   
Seriespill/turneringer i 2018 laget har deltatt på:    
Nasjonalt: Bringserien  
Regionalt: J16 A nivå 1, J16 A nivå 2 og Beachserien 
   
Cupdeltagelse 2018:  
Fjordcup, Pw Cup, Skjærgårdslekene, Drammen Håndballcup og NM Beachhåndball 
 
Dugnader 2018 utenom oppsatt i hall under serie/turneringer:  
Beach NM, Fjordcup 
 
Hvordan har den sportslige utviklingen vært i laget:  
Ivrig og fin gruppe som stiller på trening stort sett hver gang. 
Klarte målet om å kvalifisere til Bringserien og presterte bra i en tøff avdeling (6.plass 
av 15 lag). J16 vant både A-serien og B-serien før nyttår. 
Utviklingen til mange av spillerne har vært veldig bra både teknisk, taktisk og fysisk. 
 

Årsberetning for Gutter 2001/02/03 
 
G01/02/03 har vært en felles treningsgruppe i sesongen 2018/19.  I første halvdel av 
sesongen spilte 02 og 03 spillerne på G16-1 og G16-2.  G01 gutta spilte på B-laget. 
 
Etter jul har vi også spilt med et lag i G18 serien. 
 
Gruppa har bestått av drøye 20 gutter som har vært trent av Bård Tonning 
(hovedtrener) med hjelp av Leif Gautestad og André Erlandsen.   
 
Hele gruppa har hatt en fantastisk flott utvikling.  Eksempelvis har G16 laget gått fra 
et middels lag i B-serien, til å havne midt på tabellen i A-serien!! 
 
Vi har hatt 3 fellestreninger i halle, i tillegg til 1-2 fysiske treninger pr. uka. 
 
Pt. har vi ikke deltatt i noen turneringer, men skal delta med to lag i Fjordcup. 


