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TERTNES HÅNDBALL KÅRET TIL «ÅRETS IDRETTSLAG» !!!!
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved
Idrettsseksjonen har kåret Tertnes Håndball til
Årets Idrettslag og innvilget en pen sum til
idrettslaget.
Styret er ydmyk og gleder seg over prisen. Det er
en anerkjennelse av den innsatsen som gjøres av
alle i Tertnes Håndball!
Styret gratulerer spillere, trenere, lagledere,
foresatte, s.u., arrangementsgruppen, Tertnes
Elite og alle dere andre som bidrar for Tertnes Håndball !!
PÅ BEFARING ARENA NORD
Roald Bruun Hansen viste representanter fra
Tertnes Håndball rundt i det fantastiske
idrettsanlegget gitt av Trond Mohn. Anlegget vil
bl.a. romme tre håndballbaner, squash baner,
klatrehall, turnhall, hockeybanen og curlinghall.
Vi i Tertnes Håndball håper å bli tildelt flere
timer i hall kommende sesong og at noen av
dem blir i Arena Nord.

LILLY EKROLL – DOMMERKONTAKT
Tom Erik Lindhjem, dommeransvarlig i Region Vest, sendte klubben en særdeles hyggelig melding.
Her er litt av det han skriver om vår dommerkontakt:
«Lilly Ekroll har over flere sesonger gjort en fantastisk innsats som dommerkontakt for Tertnes og den
senere tid har hun også påtatt seg rolle som dommerkontakt også for Salhus og Eidsvåg. Som
regionens eneste er hun altså dommerkontakt for ikke mindre enn 3 klubber. Unikt. I tillegg gjør hun
en solid og god innsats for dommerne. Ikke få timer er benyttet på kurs eller i hall som
dommerkontakt og med oppfølging av et stort antall dommere.»
Vi er så enig. Lilly er fantastisk!

PANTEORDNING ÅSTVEITHALLEN
Tertnes Håndball samler nå inn panteflasker i Åstveithallen. Støtt oss
gjerne med panten din
ÅRSFEST TERTNES ALLIANSE IDRETTSLAG 25.01.2020
Det er kjekt om Tertnes Håndball er godt
representert til årsfesten så hold av
kvelden!
Vi har reservert rom i klubbhuset for felles
vorspiel.
Boa kommer med mer info.
TERTNES HÅNDBALL 2 DIVISJON
Etter en kanonstart på sesongen med 6 strake seire går vi på 3 strake tap. Jentene reiser seg i siste
kamp og vinner mot TIF Viking og er nå på andre plass på tabellen. Ikke dårlig det 😊
Neste kamp er mot Hokksund i Slåtthaughallen 4. januar kl 15:00.
TERTNES ELITE MØTER FANA 5. JANUAR 2020
Tertnes Elite møte Fana i lokaloppgjør i Haukelandshallen søndag 5. januar.
Kom og hei på våre blåkledde «søstre» og ikke minst Linn som også er trener i
Tertnes Håndball. Linn er for øvrig toppscorer i serien med hele 65 mål – så
langt 😊.
GEBYRFRI OMBERAMMINGSPERIODE 14.DESEMBER - 6.JANUAR
Husk det er gratis å endre kamper i serien frem til 6. januar. Fint om trenere og lagledere ser
igjennom kampprogrammet og flytter kamper før den dato.
LISENS FOR SPILLERE FØDT 2007 MÅ BETALES SENEST 1. JANUAR 2020
Vi minner om at spillere født i 2007 må betale lisens senest 1. januar 2020 for å være spilleberettiget.
I tillegg til å gi spilleberettigelse fungerer lisensen som forsikring.
Håndball-lisensen 2019-20 for 13-åringer gjelder fra 1. januar til 31. august 2020. Vær oppmerksom
på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på
trening, og derfor er det viktig at den betales innen forfall.
(Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Man
betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år.)

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

