
 

 
 

 

 

 

Styret informerer  6/2019, 28.10.2019

KLUBBKVELD I ÅSTVEITHALLEN MED G-MAX 21. NOVEMBER KL 17-20 
Torsdag 21. november på ettermiddag/kveld kommer G-Max til Åstveithallen med vår 
klubbkolleksjon og litt andre varer for salg.  
Vi vil da få 30% rabatt på alle varene og det er en fin anledning til å kjøpe inn bursdag- og julegaver! 

Vel møtt til en kjekk handle-kveld for Tertnes Håndball i Åstveithallen! 
 

 BLIR INTERSPORT 
Tertnes Håndball fortsetter det 

gode samarbeidet og vi er lovet enda bedre 
oppfølging under Intersport paraplyen som fokuserer med på klubbsamarbeid.  
 
GI DIN STEMME PÅ SPLEIS.NO/TERTNESUTENSKADER OG KLUBBEN KAN VINNE PENGER!  
Gå inn på https://www.spleis.no/project/87526 - trykk på 
knappen hvor det står «Stem» - så enkelt er det!  
 
Hvis 50 personer stemmer hver dag - er vi med i trekningen om 
masse penger til skadeforebyggende trening for klubbens 
medlemmer.  Vi er over 300 medlemmer pluss foreldre og 
familie så dette bør vi klare!  
 

 
 
Man kan også, på samme link, støtte klubben med penger. Da velger 
du knappen «Støtt spleisen» - da går pengene rett til Tertnes 
Håndball. Det er alt 10 stykker som har støttet klubben. Når vi 100? 

TERTNES 2. DIVISJON 
Tertnes damene fosser videre i 2. divisjon og tok sin 6 strake seier 
mot Fana 2.  

Det er også gledelig at Margunn, Ina og Anne K fra 2 divisjonslaget 
er nå faste trenere for yngre lag i Tertnes Håndball.  
 

  

https://www.spleis.no/project/87526


 

 
 

STORD CUP OG PARTILLE CUP 
Klubben ønsker at lag reiser sammen på turer / utenbys cup’er. Vi tror dette vil styrke samholdet på 
tvers av lag. Sportslig utvalg har gjort vurderinger av flere cup’er og 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 passer godt ifht ferieavvikling og Norway Cup. 
 
BOA 
Nina Henschien (styremedlem/markedsansvarlig) flytter dessverre østover ved årsskiftet og trer ut av 
styret. Imidlertid er vi er glade for å kunne informere at Sten Otto Kratter (Boa) i dag er valgt inn i 
styret og overtar for Nina.  
 
Boa har to døtre som spiller håndball i Tertnes (J2006 og J2003). Hans kone, Helene Kratter, er 
mangeårig spiller og trener i Tertnes og spiller på super veteranlaget. Boa har i en årrekke vært 
lagleder for J2003 og er kjent som «trommisen» under Tertnes 2. divisjons kampene. Vi er veldig glad 
for at Boa nå er del av Tertnes Håndball sitt styre. 

Mange millioner takk Nina for ditt engasjement og innsats for barn og unge i Tertnes Håndball!  

JULECUPEN 
Kort info om julecupen: 
Den blir avviklet med miniturnering for 7-9 åringene samt 10 og 11 åringene på stor bane helgen 21-
22 desember. Lagene fra Gullserien og Gullmini spiller også denne helgen. Romjulsturneringen for 
spillere fra 12 til 16 år vil bli avviklet 27 til 30 desember. Flyball for spillere 15 år og eldre vil bli 
avviklet 29 desember.  

Alle kampene spilles i Haukelandshallen. 
 
VETERAN NM 
Årets veteran-NM er over, og for 
Tertnes endte det med gull og sølv. De 
yngste, jenter 33, tapte sin finale mot 
Byåsen, mens jenter 45 vant NM-gull 
for andre år på rad, også det etter 
finale mot Byåsen.   
Videre hører redaksjonen at Ståle Iden 
tok gull med Åsane i gutter 45 og at 
Nornen gutten med Inge Torstad på 
laget vant gull i 50 års klassen.  

Vi bøyer oss i hatten 😊 og gratulerer. 

 

 

 

  



 

 
 

TERTNES 2 DIVISJON – TABELL OG NESTE KAMPER 

 
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 

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

