
 

 
 

 

 

 

Styret informerer  4/2019, 19.08.2019 

TERTNES SØKER TRENERE 
Ønsker du eller kjenner noen som vil være trener i Tertnes ta kontakt med leder for sport Inge 
Torstad på sport.handball@tertnes.no / Tlf 970 90 220. Spre ordet! 
 

ØKONOMISK STØTTE 
Ingen skal slutte med håndball i Tertnes pga. økonomi!  
 
Er en i en periode hvor familieøkonomien er vanskelig kan det søkes støtte til kontingent, lisens, reise 
og andre utgifter som følger med håndballaktiviteten.  

Send evt. forespørsel på mail til leder i Tertnes Allianse (thomas.naess@lyngson.no) eller leder i 
Tertnes Håndball (leder.handball@tertnes.no). 

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. 

 
DRAKT TIL SPILLERE 
Alle spillere i klubben får drakt. De aller yngste får kun overdel mens lagene fra og med 9 år får 
overdel og shorts. For bestilling av drakt til nye spillere ta kontakt med materialforvalter Håvard: 
glosvik@gmail.com. Bestilling må komme fra trener/lagleder. 

NB. Draktene er små i størrelsen og skal holde en stund, så gå opp en størrelse fra det spillerne 
vanligvis bruker i klær. Det er også mulig å prøve drakt i butikken, Gmax Åsane storsenter.  

Oppgi gjerne et spillernummer som ikke allerede finnes på laget, ta kontakt om du er usikker. 

Spillere som evt. slutter i klubben må levere inn sin drakt til trener/lagleder. 

ÅPEN HÅNDBALLDAG I ÅSTVEITHALLEN, LØRDAG 24 AUG KL 11-13.  
Her kan jenter og gutter født i 2013 få "smake 
på håndballsporten,"  

De blir lett trening og informasjon om oppstart 
av nye lag for nevnte årsklasser. Ingen 
forhåndspåmelding, da det er bare til å stille i 
treningstøy og joggesko denne lørdagen.    
 
For mer informasjon kontakt Ståle Iden på stale.iden@gmail.com / tlf 950 24 164. 
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LISENSINFORMASJON SESONGEN 2019-20 
Ny lisens for 2019-20 blir gjort tilgjengelig i Min Idrett fra mandag 19. august. 

Alle som betalte lisens i sesongen 2018-19 vil finne sin lisens på Min Idrett. 
Den nye lisensen forfaller til betaling 1. september. (Fram til og med 31. august 
gjelder lisens for 2018-19). 

For dere som ikke har betalt lisens før eller ikke finner den send en mail til 
leder.handball@tertnes.no så ordner vi det. 

Husk at lisens må være betalt for at du skal være forsikret på trening. 

Mer info finner dere her : https://www.handball.no/nyheter/2019/08/lisensinformasjon-sesongen-
2019-20/ 
 
GRASROTANDEL 

 

TERMINLISTENE PUBLISERT 
Nå er terminlistene i klassene 10 år og eldre publisert. Det 
er viktig at lagene går gjennom terminlisten for å planlegge 
hele sesongen for sine spillere og lag og melder 
omberamming før 01.09.  

Merk at det er gebyrfri omberamming til og med 
01.september ! ! 
 
Mer info finner dere her : https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter-region-
vest2/nyheter_regionvest/2019/07/terminlistene-publisert/ 

 
TRENINGSTIDER  
Tertnes IL har fått eksklusiv tilgang til den nye Tertneshallen i uke 34 og 35.  
Fra 1. sept. vil nye treningstider for Tertneshallen og skolenes gym-saler gjelde. Kveldstreningen i 
Åstveithallen startet opp igjen 15. august. 

Det arbeides med fordeling av tider gitt vi får samme disposisjonsrett i treningslokaler som forrige 
sesong. Fordeling av tider fra idrettsrådet er dessverre ikke kommet enda. Info kommer ! 
 
 
SFO HÅNDBALL 
SFO håndball for 1-3 klasser på Tertnes skole starter opp igjen etter skolestart. I tillegg til trening i 
Åstveithallen og den nye Tertneshallen vil noen av de yngste lagene trene på skoler i nærmiljøet. For 
mer informasjon kontakt Ståle Iden på stale.iden@gmail.com / tlf 950 24 164. 
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 «SAMHANDLING I FOKUS» 
Styret og sportslig utvalg vil i høst arbeide for bedre forståelse og dialog mellom trenere, spillere og 
foresatte og starter prosjektet «Samhandling i Fokus».  
 
Har dere innspill send dem til styret.handball@tertnes.no. Følg med ! 

 
TERTNESDAGEN LØRDAG 7. SEPT. 2019 KL 11 – 13:00 
Vil du bli kjent med det allsidige aktivitetstilbudet i Tertnes området? 

Bli med på Tertnesdagen på Åstveit! 

 
TERTNES ELITE – FANA ELITE I SESONGÅPNINGEN 
Gå ikke glipp av storoppgjøret Tertnes - Fana den 01.09.2019 kl 18:00 i Fana Arena.  
 
 
TERTNES DAMER 2 DIVISJON 
Vær med å hei våre nyopprykkede jenter frem til seire. Her er starten på terminlisten: 

8.09 14:30 – Stemmemyren – mot Østsiden Fredrikstad 
8.09 18:30 – Stemmemyren – mot Lyngbø 
14.09 15:30 – Stemmemyren – mot Tveter 

STYRET 

 

 
Med hilsen fra styret i Tertnes Håndball 

STYRET I TERTNES HÅNDBALL 
Posisjon Navn Mail Tlf
Leder Georg Solvåg leder.handball@tertnes.no +47 930 07 402

Økonomiansvarlig / Nestleder Birger Kindt kasserer.handball@tertnes.no +47 476 86 490

Sportslig leder Inge Torstad sport.handball@tertnes.no +47 970 90 220

Arrangementsansvarlig Kristin Pedersen arrangement.handball@tertnes.no +47 934 99 625

Medlem arrangementsgruppen Karina Knudsen* Karinaknudsen2@gmail.com +47 930 88 142

Markedsansvarlig Nina Henschien marked.handball@tertnes.no +47 958 19 280

Medlemsansvarlig Randi Eikemo medlem.handball@tertnes.no +47 906 95 363

Materialforvalter Håvard Glosvik materialforvalter.handball@tertnes.no +47 975 29 571

Hallkoordinator Rune Tertnæs hallkoordinator.handball@tertnes.no +47 411 05 617

Alle i styret i Tertnes Håndball styret.handball@tertnes.no

Dommerkontakt Lilly Ekrol lilly138@gmail.com +47 997 34 979
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