
 

 

Årsberetning 2019 for Nordnes IL håndballgruppen 

Styret 

Leder:       Maria Prestmo  
Nestleder:      Kjersti Helle  
Arrangementsansvarlig:   Renate Hjelleseth  
Økonomiansvarlig:  Maria Wik Markhus/ Kristin Hauge 
Utviklingsansvarlig:     Robert Barsnes 
 
Håndballstyret har hatt 3 møter i 2019. I tillegg kommer ledelse av trenermøter, møter på 
lagsnivå, møter med samarbeidsklubbene Sandviken og TIF Viking, møter med Friskis & 
Svettis, møter i Hovedstyret og ellers jevnlig kontakt på mail og telefon. Styret har også vært 
på møter med Region Vest, blant annet møter om minihåndball og julefrokost med NHF. 
 
Håndballgruppen er driftet på dugnad, og således er helt avhengig av foreldres deltakelse på 
alle nivåer i klubben, for at håndballgruppen skal kunne tilby det aktivitetsnivået vi har per i 
dag. 

Oppsummering 2019 

Treninger for samtlige lag har vært i Nordneshallen, men noen av samarbeidslagene vi har 
hatt med Sandviken og TIF Viking sesongen 2019/20 har også trent i Stemmemyren og i 
Eidsvåghallen.  
 
Håndballgruppen hadde i 2019 rundt 120 aktive barn, inkludert ballspillgruppen født i 2013, 
pluss 9 veteran damer. Vi hadde totalt 16 lag påmeldt i 2019/20 serien. Av disse er 10 rene 
Nordneslag, et samarbeidslag med Sandviken og de resterende 6 lagene er samarbeidslag 
med TIF Viking. Det er 8 lag (7 i 2018) i klassene 10-15 år som spiller i A-serien og de fleste 
klarer seg godt der. Vi har i tillegg gutter født i 2003 som er på utlån til Sotra og jenter 2003 
som er på utlån til Bønes. Begge lag er nå del av store spillerstaller og begge lag er kvalifisert 
for spill i Bring-serien (nasjonal serie). For disse spillerne var det ikke noe godt tilbud i 
sentrumsmodellen som vi jobber med.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort oppsummert betyr dette at håndballgruppen fortsetter den fine utviklingen de har hatt 
de siste årene med stadig flere barn totalt samt en heving av nivå på lagene. Samarbeidet 
med de andre sentrumsklubbene gjør at det er mulig å fortsette denne utviklingen. 
Samarbeidet gjør både at gruppene blir større, det blir lettere å få til gode treninger og 
tilgangen på trenere blir større. Vi kan nå tilby spillerne en fremtid og en plan som 
håndballspiller i sentrum, hvor man kan ta håndballen dit man måtte ønske. TIF Viking har 
pdd lag i 1. divisjon på herresiden og 2. divisjon på damesiden, slik at man har noe å strekke 
seg etter på seniornivå.   
 
Ser vi på kjønnsbalansen, så ser vi også at antallet guttespillere er stabilt fra i fjor med noen 
og 50 aktive gutter. Til sammenlikning var det i år 2009, før vi startet «prosjekt 
guttehåndball», ingen gutter som spilte håndball i klubben. 
 
 
Utvikling 
Vi har også i år lisens på Learn Handball til samtlige trenere. Her kan man finne ferdige 
ukentlige treningsplaner for det enkelte trinn for hele sesongen, og inspirasjon til ulike ting 
man kan øve på. I tillegg har utviklingsansvarlig i gruppen, Robert Barsnes, jevnlig besøkt de 
ulike lagene og kjørt inspirasjonstreninger og ellers hjulpet til ved behov. 
 
Vi har inneværende sesong 4 kvinnelige dommere født i 2001 med dommer 2 utdanning, i 
tillegg til en 2003-gutt med dommer 1 utdanning og 2 mannlige studenter som er i gang med 
dommerutdanning. Vi oppfyller dommerkvoten vår og får dermed ingen bøter for dette. For 
inneværende sesong er det forventet at vi får utbetalt en liten «bonus» for det gode 
dommerarbeidet vårt. Dommerne inviteres med på de turneringer som de øvrige lag reiser 
på. Det er en del av inkluderingsarbeidet med dommerne. 
 
Videre holder vi på å bygge opp en kompetanse i klubben som den fortrukne 
beachhåndballklubben i Bergen og omegn, og Maria Prestmo ble i høst sertifisert som 
beachhåndballtrener av EHF. Målet er å stille lag i NM hvert år fremover. 2003-erne som er 
på utlån vil utgjorde stammen av NM-laget i 2019 og vil også gjøre det i 2020. 
 
Fredagsgjengen er igjen oppe og går og er et tilbud til håndballspillere på tvers av alder og 
kjønn for de som spiller på stor bane. I vårsemesteret er fokuset på basis og beachhåndball. 
Veldig positivt prosjekt. 
 
Det er stort sett foreldre som trener de mini og de aldersbestemte lagene, men vi jobber nå 
for å utdanne flere unge spillere og andre til trenere. Pdd har vi følgende unge trenere under 
utdanning: 

- To 2003-gutter som trener G2010/2011 
- En 2002-jente som leder Hopp og sprett partiet 
- En 2005- gutt som er assistent på G/J 2008/2009 
- En 2001-gutt som er trener på G/J 2008/2009. Han er ferdig med utdannet trener 1. 

Alle er interessert i å fortsette å utvikle seg som trenere og får et stadig større ansvar. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tirsdagskafen fungerer stadig bedre og tiltaket gjør det langt enklere å få lag til å ta på seg 
driften og dette har igjen blitt et populært tiltak for å tjene penger på lagsnivå til reiser og 
annet. Dette er dessuten et av de viktigste tiltakene for å skape et godt miljø i hallen og blant 
de yngste lagene. Både Hopp og Sprett, ballspill og de yngste håndballpartiene med foreldre 
får en meget hyggelig og god inngang til klubben på denne måten.  

Trenere sesongen 2019/20 

Jenter 2005/2004: Robert Barsnes + Emilie og Ingse fra Vikings damelag  
Gutter 2006: Einar Skintveit (Sandviken)  
Jenter 2007/2006: Christer Thomassen (og med Eirik Nydegger fra Viking på 2006) 
Jenter/ gutter 2008/2009: Maria Prestmo, Odin Fjeldstad, Renate Hjelleseth, Edvard Vallevik, 
Gunnhild Nyhammer. 
Gutter 2010/2011: Jostein Graff og Per Henrik Mork Viken 
Jenter 2011/2010: Øyvind Norum  
Jenter/ gutter 2012: Tine Marie Traaholt, Hanne Moen Sporsheim og Merlin Kraus 
Hopp&Sprett: Carmela Luedy 
Ballspill 2013: Frode Berge, John Olav Brekke 
Gullaget: Gisle Nygård, Kjersti Helle, Siri Nygård, Siri de Lange 
NM lag beach jenter og gutter: Maria Prestmo 
Fredagsgjengen: Maria Prestmo og Øyvind Litland 
 

Påmeldte lag i serien sesongen 2019/20 

Jenter 04: Region Vest: Jenter 15-A med Viking 
Jenter 05: Region Vest: Jenter 14-A med Viking 
Jenter 05: Region Vest: Jenter 14-B med Viking 
Gutter 06: Region Vest: Gutter 13-A med Sandviken 
Jenter 06: Region Vest: Jenter 13-A med Viking 
Jenter 07: Region Vest: Jenter 12-A med Viking 
Jenter 08: Region Vest: Jenter 11-A 
Gutter 08: Region Vest: Gutter 11-A 
Gutter 09: Region Vest: kortbane, A 
Jenter 10: Region Vest: kortbane, øvd gruppe 
Gutter 10: Region Vest: minihåndball, uøvd gruppe 
Gutter 12: Region vest: minihåndball, øvd gruppe 
Jenter 12: Region Vest: minihåndball, uøvd gruppe 
Gutter 13: Region Vest: minihåndball x 2 (jenter og gutter sammen) 
Gullaget: barneserien 

Turneringer i 2019 

Alle lagene har deltatt i diverse lokale turneringer inkludert beach-håndball i 
Kjøkkelvik/Sotra fra 10 år og oppover. Lagene i klassene 09-06 deltok på Voss Cup. 03 jenter 
deltok i Fjord Cup Sandefjord. 03 jenter og gutter reiste også til Dronninglund i Danmark 
andre uken i juli. J35 deltok i veteran-NM. Vi stilte med NM lag i 16 årsklassen både på jente- 
og guttesiden. Sommeren 2019 reiste også J/G 2003 på treningsleir til Kroatia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Resultatmessig kan vi skilte med følgende fra året 2019: 
 
J2007 vinnere av Voss Cup, april 2019 
J2003 vinnere av Fjord Cup beach, Sandefjord, mai 2019 
G2003 vinnere av Regionsmesterskapet i beach, juni 2019 
J2003 vinnere av Rovinj turneringen, Kroatia, juni 2019 
J2007 vinnere av Åpningscupen, september 2019 
 

Materiell 

Ingen store innkjøp i år, utenom noe påfyll av baller og klubbtøy til trenere samt kjøp av  
tape, is og annet førstehjelpsutstyr. De fleste drakter for barnelagene er sponset av BKK eller 
Sparebanken Vest så vi har ikke hatt noen særlige utgifter her i 2019. 

Inntekter 

Arrangementer: rundt 15 arrangementer med billett- og kafeinntekter.  
2 miniarrangement for Region Vest 
Salg av Julekalendere 
Vi har et sunt mattilbud i kiosken.  
 
Håndballstyret ønsker å takke alle trenere, spillere, foreldre og øvrige bidragsytere for 
suveren innsats i 2019. 
 
 
 
 

 
Bergen 30/1-2020 
 
Maria Prestmo 
Leder håndballgruppen Nordnes IL 


