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MARKUS TORSTAD

På Klubbkonferansen 2019 i NHF Region
Vest ble Markus Torstad utnevnt til «Årets
unge ildsjel». Det er så fortjent. Tertnes er
glad vi her deg med på laget 💙

BA – 19.05.2019
Klubben fikk fin omtale i BA for litt siden. Om noen ikke fikk med seg
artikkelen kan den leses her: ba.no/sport/handball/tertnes/tertnes-gjoret-spesielt-grep-gar-tilbake-til-fremtiden/s/5-8-1046837
LINN GOSSÈ
Vi er svært glade for at Linn er med oss
neste sesong. Avtalen med henne er et
resultat av nært og godt samarbeide med
Tertnes Elite. Linn sier følgende:
«Hei, jeg heter Linn Gossé og skal være
en del av trenerteamet på junior og
damer 2. divisjon. Jeg har erfaring fra å
være trener på håndballskoler,
aldersbestemte lag, har vært trener på
Norges Toppidrettsgymnas og spillende
assistenttrener i noen år i 1.divisjon. Noe
av det jeg brenner for er nettopp å utvikle unge spillere og skape
god lag- og treningskultur. Derfor blir det veldig spennende å være en
del av utviklingen i Tertnes Håndball.»
RETNINGSLINJER SPONSORATER TERTNES HÅNDBALL
Påminnelse
Det er kun Tertnes Håndball v/styret og markedsgruppen, som kan inngå sponsoravtaler på vegne av
klubben for profilering på drakter, hjemmesider, sosiale medier og andre steder.
Hvert enkelt lag kan, i samråd med leder for markedsgruppen, inngå avtaler med sponsorer for
profilering på overtrekks drakter for totalt inntil kr 20.000. Avtaler utover dette skal avklares med
leder for markedsgruppen.
Kolleksjonen for Tertnes Håndball er den eneste som skal brukes ved representasjon av Tertnes
Håndball.
Styret Tertnes Håndball 24.09.2018

17. MAI KOMMITTEEN - METTE PETTERSEN
Tertnes Allianse Idrettslag hadde i år ansvar for 17. mai arrangementet på Åsane barne- og
ungdomsskole. Fra håndballgruppen stilte Mette Pettersen som representant. Mette sammen med
andre fra håndballgruppen og idrettslaget gjorde en solid innsats til glede for små og store på vår
nasjonaldag. Mange tusen takk til dere!
2 DIVISJON OG 5 DIVISJON
De fleste har vel fått det med seg, men en gladmelding kan ikke sies for ofte. Vi er klar for 2 divisjon
senior damer 😊 kommende sesong! Da har vi gått fra 5. til 2. på 3 sesonger! Det kan klubben være
stolt av.
Vi vant også 6 divisjon (bilde) og er nå klar med et lag i 5.
TRENERJAKT
Ønsker du eller kjenner noen som vil være trener i Tertnes
ta kontakt med leder for sport Inge Torstad. Spre ordet!

MYE PÅ OSS
Håndball har får flere av oss tatt svært mye tid denne våren. Nyhetsbrev har derfor vært uteblitt.
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Posisjon

Navn

Mail

Tlf

Leder
Økonomiansvarlig / Nestleder
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Medlem arrangementsgruppen
Markedsansvarlig
Medlemsansvarlig
Materialforvalter
Hallkoordinator

Georg Solvåg
Birger Kindt
Inge Torstad
Kristin Pedersen
Karina Knudsen
Nina Henschien
Randi Eikemo
Håvard Glosvik
Rune Tertnæs
Sølvi Hylleseth

leder.handball@tertnes.no
kasserer.handball@tertnes.no
sport.handball@tertnes.no
arrangement.handball@tertnes.no
Karinaknudsen2@gmail.com
marked.handball@tertnes.no
medlem.handball@tertnes.no
materialforvalter.handball@tertnes.no
hallkoordinator.handball@tertnes.no
solvi@tertnes.no

+47 930 07 402
+47 476 86 490
+47 970 90 220
+47 934 99 625
+47 930 88 142
+47 958 19 280
+47 906 95 363
+47 975 29 571
+47 411 05 617
+47 932 09 630

Alle i styret i Tertnes Håndball

Med hilsen fra styret i Tertnes Håndball
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