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Styresammensetning 2017
IL Runar Håndballgruppe har i perioden hatt følgende sammensetninger:

Styret:
Leder
Nestleder
Økonomi
Sekretær
1. styremedlem
2. styremedlem
3. Styremedlem
4. Styremedlem
5. Styremedlem
Leder Markedsutvalget
Arrangements ansvarlig bredde
Sportslig utvalg, bredde:
Leder 6 – 11 år
Leder 12 – 16 år
Sportslig utvalg, elite
Styret bredde:
Leder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. Styremedlem
Arrangements ansvarlig bredde
Markedsutvalget:
Leder
Utvalgsmedlemmer:

Sportslig utvalg elite Herre:
Leder
Utvalgsmedlemmer:

Knut Søyland (fratrådte 01.10.2017)
Haakon Andersen (Konstituert leder 01.10.2017
frem til årsmøte)
Vidar Grini
Lene Søgnen
Ken Magne Amundsen
Dag Magnus Rustad

Rune Bjønnes
Jan Kristoffersen
Heidi Johansen
Liv Marit Haukjem
Line Thorsen
Eivind Urberg Johannessen

Haakon Andersen
Heidi Johansen
Ken Magne Amundsen
Dag Magnus Rustad
Heidi Johansen

Jan Kristoffersen
Pål Erik Haraldsen, Kjell Nilsen, Østen Bjørvik,
Elisabeth Bjørvik, Leiv Eriksen og Bjørn Vidar
Eriksen, Knut Søyland, Anne W Søyland, Vidar
Grini

Eivind Urberg Johannesen
Trygve Sandvik
Kjell Nilsen
Jørn Magne Johannessen
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Sportslig utvalg bredde:
Leder 6 – 11 år
Leder 12 – 16 år
Dommerkontakter
Innkjøpsansvarlig
BIUR
Fellesturnering
Arrangementsutvalg, elite
Leder
Utvalgsmedlemmer:

Valgkomitè:

Liv Marit Haukjem
Line Thorsen
Pål Erik Haraldsen
Lars Christian Askevold
Monica Johansen
Monica Johansen
Monica Johansen

Pål Einar Fevang
Per Kittilsen
Thore Borg
Tine Nordkvelle
Lotte Nordkvelle
Monica Nordkvelle
Tore Krømke
Tom Pettersen
Trine Fevang Johannesen
Knut Johansen
Nina Hjertås
Tore Fjeld
Leif Johansen
Knut Søyland( Speaker)
Jan Kristoffersen
Magne Abrahamsen
Ken Magne Amundsen

Det har i perioden blitt avholdt jevnlig styremøter.
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Runar håndball:
Håndballgruppa har i 2017 hatt fokus på sette struktur og tak i de økonomiske utfordringene
som har vært de siste årene. For 2017har dette resultert i et positivt resultat mot et meget
stort underskudd i 2016. Forbedringene kommer først og fremst av at det har vært
kostnadskutt på flere poster. Inntektene ligger under det budsjetterte og resultatet var
budsjettert høyere. Dette til tross er vi fornøyd med at resultatet nå balanserer og håper at
dette er en utvikling som fremover kan gjøre at håndballgruppa får styrket sin finansielle
posisjon.
Vi har hatt stor fokus på å få oversikt og lage et oversiktlig årshjul, hvor alle aktiviteter blir
samlet og strukturert.
Vi har gjennom håndball regionen gjennomført en analyse «klubbhuset». Denne analysen
går igjennom hvordan håndball gruppa er organisert og jobber i dag. Resultatet ble gitt i form
av en tilbakemelding på hvilke områder vi burde se på og forslag på tiltak.
Sportsligsett har vi hatt et flott år. Vi klarer å rekruttere nye lag og spillere. Vi har mange
aldersbestemte lag som har hatt stor suksess. Samt at våre spydspisser Elite dame og herre
gjør det godt.
For året 2018, kommer styret til å fortsette arbeidet med å strukturere og gjennomgå
«klubbhuset» analysen for å forbedre hvordan vi organiserer og jobber.
Vi vil ha fokus på å bygge klubben IL Runar, både internt i håndballgruppa og sammen med
de andre gruppene. Vi ønsker å skape en god dialog med trenere og foreldrekontakter. Vi
ønsker og har fokus på det sosiale, på tvers av kjønn og alder. Vi ser også på nye aktiviteter
som kan utvikle oss som klubb.

MEDLEMMER BREDDE
Totalt antall aktive medlemmer er 230,
 hvorav jenter 130,
 gutter 100.
27 aktive trenere fordelt på 9 jentelag og 7 guttelag, hvorav 23 menn og 4 kvinner.

DOMMERE
8 dommere og 16 barnekampledere har representert klubben

REPRESENTASJONER TRENERE
Følgende trenere har representert landslag:
 Kjetil Lundeberg – Herrer Beach
 Sindre Walstad – Målvakts trener rekruttlandslag
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REPRESENTASJONER SPILLERE
Følgende spillere har representert landslag:
Beachlandslag:
 Mathias Risøy
 Tobias Glemming
 Kristian Søraker
Rekruttlandslag:
 Andrè Christiansen
Gutter 98 Landslag:
 Karsten Enoksen
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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Økonomi
Regnskap 2017:
2017 regnskap viser følgende hovedtall;


Sum inntekter:



Sum driftskostnader:



Resultat etter
finans inntekter:

kr 3342 mot - kr 1 283 854 i 2016

Egenkapital:

- kr 2 222 455 mot – kr 2 225 797 i 2016



kr. 5 578 188 mot kr. 6 450 360 i 2016
ned kr 872.172 fra 2016
kr. 5 568 976 mot kr. 7 726 516 i 2016
En nedgang på kr 2 157.540 fra 2016

Håndballstyret er ikke fornøyd med resultatet i 2017, 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 elitelagene på en forsvarlig måte i årene som kommer.
Håndballgruppa har mottatt gaver på kr 230000,- fra trofaste Runarvenner.

Avvik:
De største negative avvikene er som følger:
1) Stevne & aktivitets inntekter – kr 840000,- i forhold til budsjett. Årsaken er langt lavere
inntekter på Jotun Runar Cup, Beach NM og Håndballakademiet/Håndballskole enn
budsjettert. Jotun Runar Cup ble avlyst i sin helhet
2) Inntektsbringende tiltak: Inntekter – kr 293000,- i forhold til budsjett.
Inntektssvikten skyldes i all hovedsak svikt i inntekten på lotterier og noe mindre
dugnadsinntekter.
3) Annonseinntekter – kr 85.000 i forhold til budsjett.
4) Sponsorinntektene ble kr 140000,- lavere enn i 2016
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Driftskostnader/Kostnadssiden:
Våre driftskostnader er kraftig redusert i 2017, dette gjelder spesielt våre lønnskostnader.

Budsjett 2018;
IL Runar sitt hovedstyre har pålagt håndballgruppa å utarbeide en økonomiplan for 2015 2018 som skal forsøke å sikre et positivt resultat i størrelsesorden 250.000 kr hvert år
fremover over en fire års periode. Målsetningen er å styrke egenkapitalen ved å nedbetale
gjeld til IL Runar. Vi har dessverre ikke nådd disse målene de siste 3 årene. Det vil bli
etablert en nedbetalingsplan på håndballgruppas gjeld til hovedlaget.
Håndballstyret har gjennom året 2017 hatt et stort fokus både på inntekt og utgiftssiden.
Vi ser på følgende for å oppnå kravene fra IL Runars hovedstyre:
1) God struktur i organisasjonen hvor vi i fellesskap arbeider mot ett felles mål som vil gi
oss en god økonomisk styring. Definerte oppgaver i alle ledd er viktig for å oppnå
resultatene vi har satt oss.
2) Jotun Runar Cup: Gjennomføres ikke i 2018, planlegges gjennomført i 2019.
3) NM Beach: Denne turneringen bør gi oss store muligheter i 2018, både billettinntekter
og kiosk inntekter.
4) Håndballakademiet som bør generere en inntekt på ca kr. 100.000
5) Giovanni. Godt innarbeidet arrangement med inntekt på ca kr. 80.000 pr. år.
6) Fjordcup dugnad med et potensiale på kr 100000,- i inntekt ++.
7) Se på muligheten for å arrangere flere aktivitetsturneringer, andre type
arrangementer som bør genere gode inntekter.
8) Diverse dugnader og mindre lotterier som kan gi oss gode inntekter.
9) Markedsutvalget arbeider med et høyt fokus på markedsarbeid med dagens og
fremtidige sponsorer i nært samarbeid med håndballstyret.
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Markedsutvalget 2017
Utvalget har bestått av:
Leder:
Jan Kristoffersen,
Medlemmer: Pål Erik Haraldsen, Kjell Nilsen, Østen Bjørvik, Elisabeth Bjørvik, Leiv Eriksen
og Bjørn Vidar Eriksen, Knut Søyland, Anne W Søyland, Vidar Grini
I år har vi drevet kun på frivillig basis uten fast ansatt som styrer og tar de daglige oppgavene
i marked- og sponsorutvalget.
Det å ha en fast ansatt som tar de daglige oppgavene er klart en fordel, men når økonomien
ikke er tilstrekkelig så må man prøve å gjøre det beste ut av det. Og det synes jeg året 2017
beviser.
Vi har jobbet målbevisst med å sikre eksisterende kontrakter, ikke minst fornye dem også for
sesong 2018/19.
Vi har hatt fokuset på storskjermene, ryddet opp og fått orden og rutine med å legge inn nye
sponsorer.
Inneværende sesong 2017/18 endte på ca. 2 MNOK som er langt bedre enn fjorårets
sesong. Ikke minst hadde vi Pr. 31.12.2017 med oss kontrakter for ca. 550’ inn i kommende
sesong. Vårt programblad endte på ca. 435’. som er innenfor normalen på 400-500’
Vi er ikke mål men langt på vei.
En stor takk til dere alle som har bidratt, ikke bare dem som sitter i markedsutvalget, men
også de som sitter på sidelinjen og har et hjerte for idrettslaget vårt.
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Sportslig Utvalg 2017
Herre:
Utvalget har i år bestått av Eivind Urberg Johannesen, Kjell Nilsen, Trygve Sandvik og Jørn
Magne Johannesen.

ÅRSBERETNINGER FRA ELITELAGENE
Herre Elite:
Sesongen 2016/2017 endte med en skuffende 5 plass. Vi var 5 poeng bak målsetningen om
direkte opprykk. Det ble tidlig i 2017 klart at vår hovedtrener Johan Zanotti skulle gi seg, da
han hadde fått tilbud fra Danmark. Samtidig var det som tidligere år flere spillere som skulle
videre. Fordelen i år var at tyngden av stallen var på kontrakt og vi fikk tidlig avklart status på
de som skulle videre. Vår kaptein Andreas Thynell skulle hjem til Sverige. Toggi var en
annen sentral spiller som valgte å gi seg og flyttet hjem til Island. Forrige sesong hadde vi en
stor stall, større enn på lenge. Stallen ble naturlig slanket da spillere som Mathias Tollefsen,
Tobias Skuggedal Hansen, Joachim Strand Hansen, Erlend Ramberg valgte å studere
utenbys. Nicholai Stricland hadde vært på lån fra Haslum HK og flyttet hjem, samtidig ble det
ikke forlenget nye avtaler med Chris Gulliksen og Simen Hansen.
Vår trofaste materialforvalter Frank Kittilsen valgte å gi seg etter sesongen. Flaks for oss så
var ikke denne stillingen noe vi måtte ut å jage. Ferdig opplært kom nemlig Finn Erik Kittilsen
og skled rett inn i gruppa.
Slik at vårt hovedfokus før ny sesong var å lande ny hovedtrener og styrke troppen for
opprykk. Vi fikk tidlig en avtale med ny hovedtrener Fredrik Ruud fra Trondheim, dessverre
valgte Fredrik senere å trekke seg.
Nye fjes inn var danskene Joachim Sørholm Christensen og Kennie Boysen. Begge to store
profiler fra grundigligaen de siste årene. Vi fikk også tilbake Tobias Glemming og Mihael
Gorensek. De hadde også gjort sine saker meget godt etter tiden hos oss.
Noe som gjorde at vi og resten av håndball Norge fikk truen på at Runar Sandefjord var på
vei tilbake til øverste nivå.
Som tidligere nevnt valgte Fredrik Ruud å si opp i slutten av august, noe som smalt som en
bombe for sportslig utvalg og vår spillergruppe. Heldigvis hadde vi allerede Bård Kristian
Tonning i vårt trenerteam og inn kom også kjente fjes som Sjur Tollefsen og Leif Gautestad.
Sammen skulle de tre dele på oppgavene, men med Sjur som hovedansvarlig. Det skal sies
at dette ikke var en ønsket varig løsning, men en løsning vi gikk for ut sesongen. Vi var ikke
redde for denne løsningen, da disse gutta kjente hverandre så godt og alle vet hva de andre
står for, sportslig og menneskelig.
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Vi startet sesongen med 8 strake seiere og det var ikke hvilke som helst seire. I NM banket vi
Falk Horten på hjemme bane og Øif Arendal på borte bane. I serien slo vi opprykks
konkurrenter som Nærbø, SH og St. Halvard. Vårt første tap kom borte i kvartfinalen mot
Drammen. Vi slo hardt tilbake med 5 nye seiere, før vi snublet borte mot HK Herulf Moss.
Også etter denne kampen startet en ny seiers rekke og vi avsluttet året med å slå Lillestrøm
og nok engang Nærbø.
Slik at ved årsskifte lå vi godt plassert på toppen av tabellen. Vi hadde møtt på flere
utfordringer på veien, men løste de fleste. Som alltid hadde det vært noen små skader her og
der, men lengst ute var Kennie Boysen som ødela menisken og var ute i 10 uker. Vi handlet
raskt og fikk Toggi tilbake i den perioden Boysen var ute. Dette samtidig som at andre tok
ansvar gjorde at vi leverte godt.

Damer Elite:
Trener: Lars Wallin Andresen
Årets damelag har tilsammen bestått av 29 spillere på det meste.
Damene har trent 4 ganger i uken.
Første laget i 2 div ligger PR nå an til å klare seg nok et år i divisjonen. Prestasjonene har
svingt en del i år, men på det beste så viser jentene At de kan slå hvem som helst.
Etter nyttår har han fått hjelp fra Stian Andersen en gang i uka og Einar Veierød to ganger i
uka + kamper. Bjørn Olsson har vært fysisk trener en gang i uka
5 div laget er allerede klare for opprykk til 4 div etter en suveren sesong.

Årsberetning j18(99-00)
Jenter 18 har denne sesongen vært 16 spillere
Jentene trener sammen med damelaget 4 ganger i uka (3 hall og en fysisk)
De fleste av jentene har fått prøve seg i 2. divisjon, mens noen av jentene har gjort en god
jobb for vårt 5. div lag.
Jentene vant sin regionspulje før jul suverent, etter jul har det gått litt tråere, men med godt
spill de siste kampene så når vi vår målsetting om topp 3. Jentene er også klare for sør
Norge cup finalen
Det er en ekstremt treningsvillig gjeng og de er dedikerte til håndballen.
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ÅRSBERETNINGER FRA BREDDELAGENE
Årsberetning Jenter 2010/11
Trenere: Fred Sørensen
Jenter 2010 og 2011 startet treningene i høst og har deltatt på 3 Aktivitetsturneringer som
arrangeres en gang hver mnd.
Vi er 5 jenter akkurat nå men håper på noen flere. Vi trener 1 gang i uken på Haukerød
skole.
Jentene har hatt en fin utvikling fra de begynte til nå. De er også veldig ivrige på treningene
og veldig positive og glade.
Det er også en ivrig foreldre gruppe som følger treningene og stiller på dugnad når det
trengs.

Årsberetning Gutter 2010/11
 Trener:
Svend Magnus Pettersen og Haakon Andersen
 Foreldrekontakt:
Haakon Andersen (midlertidig)
Dette laget ble stiftet etter høstferien 2017 og er basert på fotball laget i årsklassen 2010.
Ved oppstart fikk vi med ca. 20 gutter fordelt på ca. 14 (f: 2010) og ca. 6 (f:2011). I løpet av
sesongen har det vært mange innom, men vi har nå blitt en kjerne på ca. 15/16 spillere
fordelt på 2010/11. Vi har hatt trening hver torsdag i gymsalen på Haukerød skole. Fokus har
vært grunnleggende regler, og kast og mottaksteknikk, samt lek og moro med ball.
For sesongen 17/18 har guttene deltatt i så langt deltatt i 2 aktivitetsturneringer, her har de
hevdet seg bra og vist mye iver og konkurranseinnsikt.

Årsberetning Gutter 2009
Dette er en ivrig og aktiv gjeng hvor mange også spiller fotball og i tillegg deltar på Runar
IFO. Vi har i løpet av perioden fått inn noen nye spillere, noe som er svært gledelig. I
skrivende stund består laget av 13 spillere som er flinke til å stille på trening. Laget har trent
en økt i uka siden august med topp innsats hver eneste gang.
Laget har deltatt på alle aktivitetsturneringene denne sesongen. Vi fokuserer minimalt på
resultater - men det må nevnes at gutta har et svært imponerende ferdighetsnivå.
Lagets foreldregruppe er aktiv og er flinke til å møte opp på både trening og kamp.
Lagets trenere har vært Lars Askevold og Fred Sørensen. Takk også til fotballens trenere på
dette årskullet, Fredrik Gilde og Sigurd Christoffersen. De har hjulpet til som lagledere ved
behov. Perfekt eksempel på bra samarbeid mellom håndball og fotball.

Årsberetning Jenter 2009
J8 startet opp på vinteren i fjor, og har siden da økt besetningen til en stabil gruppe på 12
jenter.
Det har skjedd mye på det første året – samspill og tekniske ferdigheter har bedret seg
betraktelig, og jentene synes det er veldig stas å være med på turnering og spille ekte
kamper. Vi har deltatt på aktivitetsturneringer jevnlig siden oppstarten, stort sett med to lag
på hver turnering.
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Årsberetning Jenter 2008
J9 har denne sesongen vært 19 jenter.
Vi har gjennomført 2 treninger per uke, med bra oppmøte på treningene.
Det har vært en god utvikling på samtlige av jentene.
Vi startet sesongen med å spille på halv bane da det har vært stor rekruttering dette året,
dette har vært mye takket være Lars Askevold som har gjort en fabelaktig jobb som trener
dette året, og vi så behovet for å få litt mer spillforståelse før vi gikk over på stor bane etter
jul.
Vi har i denne sesongen stort sett stilt med 3 lag i alle turneringer og vi har rullert på
sammensetningen av spillere på alle turneringer. Vært opptatt av at alle skal ha fått godt med
spilletid
Det er en herlig jentegjeng, og vi har en fin tone både i laget og i foreldregruppen.

Årsberetning Jenter 2007
J10 har denne sesongen vært mellom 12 og 15 jenter.
Vi har gjennomført 2 treninger per uke sammen med G10, med bra oppmøte på treningene.
(Det kunne vært behov for en hjelpetrener som var der ofte, gjerne hver gang, som hjalp
dagens trener siden de ofte er svært mange barn på trening.)
Det har vært en god utvikling på jentene.
Vi har i denne sesongen stilt med 2 lag i de fleste turneringer, men så at det ble litt mange
kamper når vi var få spillere med, så vi gikk ned til 1 lag etter Jul.
Jentene har vunnet mest men også tapt noen kamper.
Det er en herlig jentegjeng, og vi har en fin tone både i laget og i foreldregruppen.

Årsberetning Gutter 2007
Trenerteamet er nå Leif Gautestad (hovedtrener), Merethe Lunde (hjelpetrener), Heidi Løke
(hjelpetrener),
Fred Haugland (lagleder) og Espen Masvik (foreldrekontakt).
Gutter 10 år har i 2017 spilt aktivitetsturnering 1 gang per måned, både vår og høst.
Vi har stort sett stilt med tre lag i turneringene, for at alle skal få maksimalt med spilletid.
Vårsesongen ble avsluttet med overnattingscup i Fredrikstad.
I løpet av året har det vært rundt 30 spiller innom, mens det utover høsten stabiliserte seg på
20 spillere.
Det er en treningsvillig gjeng, som viser fin fremgang på banen. Vi har i høst trent sammen
med J10, da de ikke har hatt egen trener.
På den måten har også begge lagene fått mere halltid, og vi har fått to treninger per uke.
Marianne Nicolaysen var trener for laget i første halvdel av året, men ga seg etter
Fredrikstadcup.

14

Årsberetning Jenter 2006
Antall spillere i 2017: +/- 22
Trenere: Odd Christian Olsen og Fredrik Thorsen
Ressurspersoner: frank Løke, Thomas Nerlie, Haakon Andersen + flere foreldre.
Foreldrekontakt: Haakon Andersen
For året 2017 har laget justert seg litt vi har fått noen nye inn i spillergruppa samt at noen har
valgt å slutte, men vi holder oss på i overkant av 20 spillere.
Vi har hatt to økter i hallen på henholdsvis 1,5 time og 1 time, pluss at vi har gjennomført 30
min oppvarming før økten på 1 time. Dette har blitt gjennomført enten ute eller inne i hallen.
Treningene består stort sett av teknikk (kast, mottak, skudd, finter) Vi fokuserer også på
bevegelse med og uten ball, og forsvarsspill. Jentene har i tillegg utviklet seg mye i forhold til
tøffhet, gjennombrudd og forståelse av spillet ved god hjelp av våre ekstra ressurser.
Jentene har for sesongen 17/18 deltatt i aktivitetsserie. Her har vi hatt påmeldt 3 lag, 2 i øvet
gruppe og 1 lag i uøvet gruppe. Vi deltok i Fredrikstad Cup, våren 2017, hvor jentene viset
godt nivå. I aktivitetsserien har vi fokus på lik spilletid og at alle får prøve seg i alle
posisjoner.
Vi har i 2017 hatt fokus på trivsel, miljø og lagånd og jentene har en inkluderende gruppe
med spillere fra flere barneskoler.

Årsberetning Jenter 2005
TRENERE: MORTEN FJELDSKÅR, JAN OVE SØRBY OG MARIANNE HEM
OPPMANN: TERJE HENRIKSEN
FORELDREKONTAKT: FRIDA RUE HALLING
LAGET BESTÅR AV 24 SPILLERE.
Vi har hatt en stor stabil spillergruppe med 24 spillere. Oppmøtet på treningene er også godt.
På det meste har vi hatt 25 spillere på trening. Vi trener to ganger i Runarhallen (mandag og
onsdag). Vi hadde også en trening annenhver uke med Kodal J-13 i Andebuhallen for å få en
ekstra økt i hall + matching. Vi følte ikke det gav så mye og det er relativt lag reise.
Sosialt sett er det veldig god stemning og vi har sjeldent noe store utfordringer mellom
jentene. Det er også en aktiv og hyggelig foreldregjeng som støtter oss.
Vi spiller for første året i vanlig seriespill og med ett lag i nivå A og ett i nivå B.
Vi stilte også på Fredrikstad Cup 2017 med to lag. Jentene syes det er gøy på cup, men vi er
enige om at å spille ute er noe vi synes er litt kjedelig og maten på cupen er veldig dårlig. I
tillegg kickstartet vi sesongen med en veldig bra J-12 cup i Tranby.
Vi har sett en meget god fremgang på samtlige i spillergruppa. Naturlig nok er det et sprik
mellom de trente og mer uøvde spillerne, og vi ser at halvparten av gruppa er veldig ivrig og
møtes ofte på Runar. Det er stort sett spillerne på lag 1. Vi prøver å ta vare på alle slik at alle
kan få litt utfordring. Vi har derfor hatt mer fokus på nivådeling også på trening, og sett at det er
nødvendig for at alle skal bli motivert videre.
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Årsberetning Gutter 2005
G12 har denne sesongen vært 17 spillere.
Vi har gjennomført 2 treninger per uke, med bra oppmøte på treningene.
Vi har denne sesongen stilt med 2 lag i Regionsserien, ett lag i øvet/A-serien, og ett lag i
uøvet/B-serien.
Vi har ikke hatt nok spillere til å stille 2 separate lag,
men vi har hatt en spillebase på Runar 1 og en spillebase på Runar 2,
og så har alle fått prøve seg litt både opp og ned i «divisjon».
Det har vært en fin måte å gjøre det på.
Flere av spillerne har hatt god utvikling av dette, som følge av at de har fått mer ansvar på
kampene.
Vi deltok med 2 lag på fellesturneringen i Fredrikstad cup 2.-5.juni 2017.
Vi var også med på 3 beach-turneringer i juni 2017.
Vi var også med på Region Sør Cupen, og nådde helt til semifinale!
Det er en fin gjeng, og vi har en fin tone både i laget og i foreldregruppen.

Årsberetning Jenter 2003
Jenter 14 har denne sesongen bestått av 11 spillere, hvor vi har trent tre ganger i uken. Det
er stort sett bra oppmøte, men varierende intensitet på treningene.
Dette er konfirmasjons jenter, så vi har fått en god del aktivitet redusert grunnet det.
Skulle gjerne ønske at vi hadde vært noen fler jenter i og med ambisjonsnivået varierer
ganske mye, og det er ikke noe jenter 13 lag som kan bidra i treningssituasjon.
Sportslig sett har det vært en helt ok sesong hvor vi pr.dd. ligger på en andre plass i Aserien. Røk ut i kvart-finalen i sør-norge cupen etter ekstra omganger (bittert). Mistet også to
veldig sentrale spillere i løpet av sommeren, noe som skapte store utfordringer. Har hatt
fokus på basisferdigheter store deler av høsten som jeg mener har hevet nivået på hver
enkelt en god del. Vi har hatt med 4 jenter på regionale samlinger gjennom hele vinteren
også, de er fortsatt med.
Trener-teamet har bestått av Jan Ove Sørby og Mathias Risøy samt en fremragende
oppmann i Line Thorsen.

Årsberetning Gutter 2004
G04 har denne sesongen vært 19 gutter.
Vi har gjennomført 4 treninger per uke, med bra oppmøte på treningene. 2 treninger er
obligatoriske for alle og de to øvrige treningene er for de som ønsker å bruke litt mer tid på
håndball.
Det har vært en god utvikling på samtlige av guttene.
Vi har i denne sesongen stilt med 2 lag i Regionsserien, G13 B-nivå og G13 A-nivå.
Vi har deltatt i ulike cuper. Noen med blandede lag og noen med nivådelte lag.
Det er en flott guttegjeng, og vi har en fin tone både i laget og i foreldregruppen.
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Årsberetning Gutter 2003
I forkant av sesongen inngikk Runar og Stokke et samarbeid på G03-nivå. Vi meldte på et
lag i A-serien under navnet Runar Stokke og et lag i B-serien under navnet Stokke Runar.
Totalt har vi vært 13 spillere, hvorav 5 fra Runar og 8 fra Stokke.
Vi har trent 3 ganger i uka, en gang samlet i Runarhallen, en gang samlet i Stokkehallen. I
tillegg har Runarguttene trent en gang i Runarhallen sammen med G04.
Hovedtrener har vært Bård Kr. Tonning med hjelp fra Gøran Haugen, Jørn-Magne
Johannessen, Hans Martin Bærefjell (Stokke) og Ingfrid Bjønstad Grav (Stokke).
Samarbeidet har fungert utmerket og har vist seg å være helt nødvendig da både Runar og
Stokke har vært uheldige mht. skader etc.

Årsberetning Jenter 2002
J02 har denne sesongen vært 21 jenter.
Vi har gjennomført 4 treninger per uke, med bra oppmøte på treningene. 2 treninger er
obligatoriske for alle og de to øvrige treningene er for de som ønsker å bruke litt mer tid på
håndball.
Det har vært en god utvikling på samtlige av jentene.
Vi har i denne sesongen stilt med 3 lag i Regionsserien, J15 B-nivå, J15 A-nivå og J16 Anivå.
Vi har deltatt i ulike cuper. Noen med blandede lag og noen med nivådelte lag.
Det er en flott jentegjeng, og vi har en fin tone både i laget og i foreldregruppen.

Årsberetning for Gutter 2001/02
Gruppen består av 21 spillere. 2 spillere har vært/er langtidsskadet.
Tre treninger pr. uke har gitt hele gruppen en fin progresjon Greit oppmøte.
Var en del utfordringer med trenerkabal litt inn i sesongen. Mye usikkerhet og uro i gruppa
da.
Ett lag i B-serien hvor vi ligger på nedre halvdel, ett lag i C-serie hvor vi ligger i topp.
Spillerne rullerer på begge lag.
Vi har dessverre ikke deltatt på noen turnering/cup denne sesongen. Guttene beklager dette.
Det er bra progresjon i gruppa nå etter at 01 ble sammen med 02 i høst. Lærer hverandre å
kjenne bedre og bedre for hver trening/kamp.
Ønske om at gruppa sammen danner et 18 årslag neste sesong, da det bare er 8 stk. 01
spillere. Det er også ønske om at vi beholder 16 års lag da det kommer noen få opp fra 03,
samt at noen 02 spillere helst ikke spiller G18, og andre igjen vil spille på begge lag. Spillere
og foreldregruppe har nå en fin tone.
Enkelte spillere er usikre på om de vil være med videre. Andre vil hurtig fremover og er
superdedikert.
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