
 

 

Årsberetning 2020 for Nordnes IL håndballgruppen 

Styret 

Leder:       Maria Prestmo  
Nestleder:      Kjersti Helle  
Økonomiansvarlig:  Kristin Hauge 
Utviklingsansvarlig:     Robert Barsnes 
 
Håndballstyret har hatt tre fysiske møter i 2020. I tillegg kommer noen få trenermøter og 
møter på lagsnivå, møter med samarbeidsklubben TIF Viking, møter i Hovedstyret og ellers 
jevnlig kontakt på mail og telefon. Styret har i år ikke vært på fysiske møter med Region Vest, 
men har hatt kontakt med dem via mail, telefon og digitale møter gjennom hele året.  
 
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 2020 

2020 har vært et spesielt år preget av Covid-19 situasjonen i samfunnet. I lange perioder har 
Nordneshallen vært stengt og kamper for barn og ungdom har vært avlyste. Periodevis har 
det også vært forbudt å trene utendørs for å forhindre smitte.  
 
I perioder med stengt hall, men muligheter for å trene ute, har vi oppfordret lagene til å 
trene ute og finne på sosiale ting sammen, og flere trenere og lagledere har tatt initiativ til 
dette. Stiftelsen Nordneshallen har fulgt Bergen kommunes anbefalinger rundt åpne/stengte 
haller og i åpne perioder har vi samarbeidet om å etablere gode smittevernsrutiner. Dette 
har fungert veldig bra. Alle lagene i håndballgruppen har trent i åpne perioder, utenom Hopp 
og Sprett gruppen. Den gruppen så vi oss nødt til å avlyse i sin helhet i 2020 pga at det var 
umulig å overholde smittevernreglene. 
 
Vi har i 2020 hatt følgende rene Nordnes-lag: 
 
2014 – 2 lag mix 
2013 – 2 lag mix 
2012 – 1 lag gutter 
2012 – 1 lag jenter 
2011/2010 – 1 lag jenter (A) 
2008/09 – 1 lag gutter (A) 
Gullaget: barneserien 
 
 
 
 
 



 
Lag i samarbeid med TIF Viking: 
 
2009 – 1 lag gutter (A) 
2008 – 2 lag jenter (A + B) 
2007 – 1 lag jenter (A) 
2006 – 1 lag gutter (A) 
2005 – 1 lag gutter (A) 
 
I 2006-gruppen for jenter har vi også et samarbeid med Viking, men der valgte vi å la våre to 
jenter melde overgang til Viking for å muliggjøre spill på høyere nivå også(A). 
Jenter 2005/2004, der har vi et samarbeid med Viking og BHK som en satsing inn mot Bring 
(som også ble avlyst). 
2003 gruppen som var på utlån til henholdsvis Bønes (J) og Sotra (G) forrige sesong, meldte i 
år overgang til klubbene. De er godt ivaretatt med ulike nivåer av satsing. 
 
Samarbeidet med TIF Viking fungerer bra og dette er noe vi ønsker å videreutvikle. 
 
Vi har mistet noen spillere i 2020, men det er av «naturlige» årsaker og ikke pga korona. 
Ser vi på kjønnsbalansen, så ser vi at antallet guttespillere er noenlunde stabilt fra i fjor med 
rundt 50 aktive gutter. Til sammenlikning var det i år 2009, før vi startet «prosjekt 
guttehåndball», ingen gutter som spilte håndball i klubben. Den mest markante økningen av 
spillere har vi hatt på gullaget, som har over doblet antall deltakere siden oppstarten. De er 
nå oppe i 8 spillere. Det er utrolig kjekt! 
 
 
Utvikling 
Vi har også i år lisens på Learn Handball til trenerne, men lisensen er naturlig nok svært lite 
brukt i 2020. Men de har lagt ut øvelser til inspirasjon i koronatiden som man har kunnet 
benytte seg av. Vi har ikke kjørt inspirasjonstreninger i år og ingen har tatt trenerutdanning.   
 
Vi har inneværende sesong tre mannlige dommere, en født i 2003 og de to andre over 18 år. 
De har alle fullført dommer 1 utdanning og er i gang med dommer 2.  Vi oppfyller 
dommerkvoten vår og får dermed ingen bøter for dette.  
 
Hele beachsesongen ble avlyst i 2020, så planene om videre satsing og deltakelse i NM ble 
utsatt. Vi har heller ikke ansett det som innenfor smittevernreglene å kjøre fredagsgjengen, 
ettersom dette samler håndballspillere på tvers av alder og kjønn med fokus på basis og 
beachhåndball.  
 
Det er stort sett foreldre som trener minilagene 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 G2010/2011/2012 
- En 2003-jente som trener J2010/2011 
- En 2002-jente som trener J2008 
- En 2005- gutt som er trener på G/J 2008/2009 
- En 2006-gutt som er trener på G/J 2008/2009.  

Alle er interessert i å fortsette å utvikle seg som trenere og får et stadig større ansvar. 
 
Vårt populære tiltak tirsdagskafeen har dessverre også måtte utgå dette året. 



 

 

Trenere sesongen 2020/21 

Jenter 2007: Christer Thomassen  
Jenter/ gutter 2008/2009: Maria Prestmo, Karl Edvard Vallevik, Kristoffer Romslo 
Jenter 2011/2010: Øyvind Norum, Maya Cobben 
Gutter 2012: Hanne Moen Sporsheim, Jostein Graff, Per Henrik Mork Viken  
Jenter 2012: Tine Marie Traaholt 
Jenter/gutter 2013: Frode Berge, Jon Anders Hovland 
Ballspill 2014: Helga Luedy, Kristin von Streng, Christer Nesttun, Tor Kenneth Olsen, Elisabeth 
Mjøs 
Gullaget: Gisle Nygård, Siri Nygård 
De øvrige lagene har trenere fra TIF Viking. 

Turneringer i 2020 

Ingen lag har deltatt i turneringer ila året 2020. Lagene har heller ikke spilt særlig mange 
seriekamper. 

Materiell 

Ingen store innkjøp i år, utenom noe påfyll av baller og klubbtøy til trener. Eventuelle nye 
drakter for barnelagene er sponset av BKK eller Sparebanken Vest. 

Inntekter 

Minimalt med inntekter fra arrangementer. De få vi har hatt er kjørt uten kafe, så kun 
billettinntekter. 
 
Håndballstyret ønsker å takke alle trenere, spillere, foreldre og øvrige bidragsytere for super 
innsats i et utfordrende år! 
 
 

Bergen 7/3-2021 
 
Maria Prestmo 
Leder håndballgruppen Nordnes IL 


