
 

 
 

 

 

 

Styret informerer  5/2019, 23.9.2019

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! 
 

SESONGKORT 
Vi selger i år årskort 
(sesong 2019/20) til 
alle kamper som 
Tertnes arrangerer 
(ikke elite) for kun kr 

350. Kjøpes i hallen.  

TERTNES JENTER 2007 OG 2006 
Tertnes jenter 
2007 koste seg 
på Fana 
Sparebank cup 
i august. Etter 
å ha vunnet 
gruppespillet 
vant de også 
finalen og 
kunne ta med 
seg en flott 
pokal og fine t-
skjorter hjem 
igjen. En kjekk opplevelse for flinke jenter.   
 
Jenter 2006 vant også sin finale fortjent, der 
de møtte lokalrivalen Åsane i en gøy kamp. Vi 
gratulerer! 

VALGKOMITÈ 
Vi trenger flere medlemmer i den viktige 
funksjonen Valgkomitè. Kan du bidra for barn 
og unge i Tertnes Håndball send en mail til 
Boa Kratter på boakratter@msn.com.  

NYE TRENERE 
Vi har signert 2 nye trenere: 
Margunn Vik (20 år), spiller på Tertnes 2. 

divisjon, og studerer bachelor i idrettsfag og 
kroppsøving blir trener om tirsdager for J2006 
og J2005.   
 
Kamilla Bjørndal (17år), spilt 
håndball i «hele sitt liv», blir 
trener for J2005 blå sammen 
med Margunn og Christian 
Utne.  
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SØKNAD ETTER SPONSOR OG ANDRE MIDLER 
Mange lag er ivrige etter å søke penger for sitt 
lag. Det er vel og bra, men vi er nødt å 
koordinere disse søknadene. ALLE skal derfor 
avklare dette med markedsansvarlig Nina 
Henschien (tlf 958 19 280 / 
marked.handball@tertnes.no). Vi minner om 
retningslinjer som finnes på web: 
https://www.tertnes.no/Handball/Toppmeny/
Retningslinjer.html. 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 28.10.2019 KL 19:45 
Dessverre er det slik at Nina Henschien er på 
flyttefot og trer ut av styret. Boa Kratter har 
sagt seg villig til å ta opp tråden etter henne 
som markedsansvarlig for klubben. Det kalles 
derfor inn til årsmøte den 28.10.2019 kl 19:45 
i klubbhuset hvor eneste punkt på agendaen 
er å velge Boa inn som styremedlem.  
 
«TRENINGSLØFTET» 
Med støtte mottatt av Sparebanken Vest 
starter vi nå basis-, skadeforebyggende- og 
styrketrening for lag i aldersgruppen 2007 – 
2004 med instruktører fra bl.a. 
Olympiatoppen.  
 
UTENBYS TURNERINGER 
Klubben anbefaler følgende turneringer 
utenbys: 
Håndballfestivalen på Stord i pinsen for alle 
lag opp til 12 år. 
Partille cup for lag over 12 år (i 2020 f.o.m 
2006). 
Valg av Partille gjøres bl.a pga tidspunkt som 
matcher godt ift ferieavvikling, Norway Cup 
m.v.. 
 
Det engasjeres nå personer som ser på felles 
reise for lag til Partille. Mer info vil komme på 
trenersidene på Spond. 
 
GARASJEN I ÅSTVEITHALLEN 
Garasjen oppgraderes. Det enkelte lag får 
mindre skap som gir mer plass til fellesutstyr.  
Klubben vil investere i markeingsdukker, 
kjegler og annet utstyr vi trenger. 
Ta godt vare på utstyret og rydd opp etter 
hver trening! En stor takk til Boa og Martin! 

  

TERMINLISTE TERTNES DAMER 2. DIVISJON 
Vær med å hei på våre flinke damer i 2. 
divisjon. Her er terminlisten! 
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Følg klubben din her: 

https://www.tertnes.no/Handball.html https://www.facebook.com/TertnesHaandball/ https://www.instagram.com/tertnes_handball/ 

 

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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