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Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag G2010 (G07) 
Antall Spillere 10 gutter 
Ledelse Hovedtrener Mariann Merz 

Ass.Trener(e) Anniken Ljøkelsøy 
Lagleder(e) Marit Hjelmen 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Lek og moro med ball.  

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Har et lag i serien og det er nok. Ikke bestandig at alle guttene 
har mulighet til å stille til kamp. (Ang. serien synes vi det er dumt 
at det er lagt opp til to kamper på en dag og at noen kamper er 
så sent som kl. 19.30) 
  
Vært med på «Fart og glød» helg. 
Har treninger i gymsal på Sverresborg ungdomsskole, tirsdager 
kl.18-19.  
   

Sosiale forhold God stemning på treninger og kamper.  
Lagets økonomi  
Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Lek og moro med ball. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Ønsker gjerne trening i Åsveihallen, vært veldig fint å fortsette 
med kl .18-19 på tirsdager. Det er dette tidspunktet som passer 
best med tanke på andre aktiviteter.  

 

 
 
 
 

Dato: 28.01.18 
 
 
Signatur lagleder: Marit Hjelmen 



 
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag Sverresborg Gutter 2009 

Antall Spillere Ca. 20 

Ledelse Hovedtrener Jeanette Jansby  

Ass.Trener(e) Morten Jensen 

Lagleder(e) Anne Marit Storler 

Hovedmålet for sesongen 

var 

Innføring i håndball, håndballglede 

Hovedresultatene for 

sesongen ble 

Har fått med en stor gruppe med gutter jevnt fordelt mellom 

Åsveien og Nyborg, og er godt fornøyd med at så mange gutter er 

med i gruppa. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 

cup’er, treningssamlinger, 

treninger, sosiale 

samlinger m.m. 

2 lag i serien. 

Deltok på Sverresborg cup i høst, vurderer cuper fortløpende. 

Sosiale forhold Lagene i serien har vært delt inn i rent Åsveien lag og rent Nyborg 

lag da dette har vært mest hensiktsmessig for trenerne. Felles 

trening i på Nyborg skole 1 time i uka.  

Lagets økonomi Hadde en dugnadsinnsats på Sverresborgcup som ga en litt 

inntjening + treningsavgift fra guttene som er lagt inn på min 

idrett. Ikke kontrollert hvor mange som har betalt. 

Målsettinger for neste 

sesong (sportslige, sosiale 

m.m.) 

Hovedmålsetting er fortsatt at håndball skal være gøy.  

 

For den sosiale delen vil det være lurt å jobbe med en mer 

blanding av spillere på tvers av skolekretsene for i fremtiden å 

jobbe mot et felleskap for ei stor gruppe. 

 

Både Jeanette og Morten blir med til neste år (for Jeanette sin del 

er det avhengig av at Aksel fortsetter med håndball).  

Fint med enda flere i treningsgruppa 

Ønsker for neste års hall- 

og gymsaltildeling 

Ønsker 1 trening i hall 

 

 
 

 
 

Dato: 01.02.18 

 
 

Signatur lagleder: ___Anne Marit Storler________________________ 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
 

Lag G2008 
Antall Spillere 20 før jul, 22 etter jul (12 fra Nyborg, 9 fra Åsveien, 1 fra Byåsen) 
Ledelse Hovedtrener Jan Tore (Jaffa) Volden 

Trener(e) Beate Dahl, Christina Hestad, Ellen Støen 
Lagleder(e) Lena Seternes, Kenneth Duffaut (økonomi) 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Utover det å jobbe i tråd med verdiene for barnehåndball, så har 
målet vært å prøve oss på stor bane i G10-serien. 
Flest mulig – lengst mulig – med Fart & Glød. Kamprop: #ubuntu 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Det har vært lærerikt å prøve seg i G10-serien, og vi ser stor 
utvikling på kast og mottak, basic ballbehandling og 
regelforståelse, pluss at guttene har blitt enda bedre i forsvar. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Laget trener i Åsveihallen på onsdager kl. 16-17. Iver og Ludvig 
fra G2002 har bidratt på noen treninger. Christina fullførte Trener 
1-kurs (alle 12 moduler) i vår. 
 
Vi har ett lag i G9-serien og ett lag i G10-serien. Noen av guttene 
har deltatt på G10-kamp med G2007, og det har gått veldig bra. 
Vi ser at det er litt for få 9-årskamper fremover. Alle fikser ikke 
10-årsnivået like godt, og alle har godt av å få «godfølelsen» som 
9-årskampene kan gi. Vi skal derfor delta på minst én 
minihåndballturnering til før sesongslutt. 
 
Vi bidro sterkt med planlegging og gjennomføring av 
Sverresborgcup 5. november, og stilte også med tre lag. 
Før jul hadde vi alternativ trening på Politihuset med kake 
etterpå. 
Vi samlet spillere og foreldre for å se EM-kampen Norge-Sverige i 
auditoriet på Nyborg, med pizza og loddtrekning med flotte 
premier. 

Sosiale forhold Vi har fått sju nye spillere denne sesongen (fem fra Nyborg og to 
fra Åsveien), og noen har tatt pause (i hovedsak fra Åsveien). 
Vi ønsker å få til flere sosiale aktiviteter før sesongslutt. 

Lagets økonomi Inntekter fra to Sverresborgcup-arrangementer i 2017 har gitt oss 
en bra overskudd som vil komme godt med inn mot neste sesong. 
Vi planlegger å bruke noe på sosiale arrangementer før 
sesongslutt. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Neste sesong satser vi på to lag i TE-serien og deltakelse på 
cup’er. Videre sportslig utvikling: Kast og mottak, ballbehandling, 
balltempo, skuddferdigheter, finter, pådrag viderespill. 
 
Vi håper at gutta vil fortsette å spille håndball og at flere foreldre 
får lyst til å bidra på trenersiden og i støtteapparatet forøvrig. 



	
Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Vi ønsker å fortsette med “gymsaltid” i Åsveihallen (på innerste 
bane) 

 
 
 
 
 
 
 

Dato: 01.02.2018 
 
 
Signatur lagleder: Lena Seternes 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag Sverresborg gutter 2007 
Antall Spillere 11 
Ledelse Hovedtrener Gøril Karlsen Holthe 

Ass.Trener(e) Iver Solhjem 
Peder Rugelsjøen 
Ludvig Holden 

Lagleder(e) Gøril Karlsen Holthe 
Kristin Worren Lereim 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Delta med ett lag i TE-serien. 
Rekruttere nye spillere? 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Deltok i serien med ett lag. 
Tre nye spillere. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Lag i TE-serien. 
Spiller -og foreldretrening på fredager på Sverresborg 
ungdomsskole. 
Vi hadde juleavslutning før jul med kveldsmat og quiz for spillere, 
foreldre og trenere. 

Sosiale forhold Spillere fra ulike skoler, skoleklasser og idrettslag.  
Lagets økonomi Årsresultat: 4295 kr.  

Har hatt kakesalg på hjemmekamper (inntekt ca. 1000 kr til 
sammen). 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Delta med 1 lag i TE-serien. 
Delta på noen cuper. 
Samarbeide med en annen klubb, feks National G08 eller SIF G08 
for å få større spillerstall. 
Avslutning til jul og til sommeren. 
 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Ønsker 2 treninger i uka, helst i Åsveihallen. 

 
 

 
 
 
 

Dato: 31.01.2018 
 
 
Signatur lagleder: Gøril Karlsen Holthe 



 
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 

Sesongen 2017/18 
 

Lag G12 
Antall Spillere 10 spillere totalt – 9 som stiller på kamper, 1 spiller er kun med 

på trening. 
 
Har to gutter nå som er innom og prøver seg på trening for å 
finne ut om dette er noe for dem. Veldig usikker på om vi greier 
beholde dem.  
 

Ledelse Hovedtrener Tor Magnus Haldaas 
Ass.Trener(e) Benjamin Bekken 
Lagleder(e) Trude Holan og Gunnhild Holberg 

Hovedmålet for sesongen 

var 
Jobbe med å få inn nye spillere, greie å opprettholde et 
håndballag for guttene i denne årsklassen.  
 

Hovedresultatene for 

sesongen ble 
Samme status på antall spillere.  
 
Guttene har tapt alle kampene selv om det er betraktelig flere mål 
som scores. Ifølge foreldre vurderes det av enkelte å slutte etter 
denne sesongen er ferdig, eventuelt flytte over til Byåsen for å 
være en del av en større gruppe på kamper. Mindre sårbar. 
Foreldre etterlyser hva som er målet videre med laget, greier 
ikke motivere guttene til å fortsette.  
 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 

cup’er, treningssamlinger, 

treninger, sosiale 

samlinger m.m. 

Vi har med ett lag i serien, må hele tiden trekke inn støttespillere 
fra J05 og delvis G06 for å ha tilstrekkelig med spillere til 
seriekampene.  
 
Vi har ikke meldt laget på cuper da det alltid er et puslespill for å 
få nok spillere til en enkel seriekamp.  
Reisecup til Molde er svært ønskelig å få til i år for denne 
gruppen. Avhenger muligens av å låne spillere fra Byåsen eller 
G06 da vi vet at noen av våre 9 spillere ikke vil prioritere å dra til 
Molde av ulike årsaker. 
 
Orkangersamlingen i høst ble en brukbar samling, men fikk 
dessverre ikke med oss Byåsen da dem har eget opplegg helgen 
før.  



 
 
 
 
Treninger: 
Tirsdager i Åsveihallen kl 16-17(vår halltid) 
Torsdager i Munkvollhallen kl 18-19 (Byåsens halltid).  
Begge disse treningene er sammen med Byåsen G05. 
Veldig negativt at våre gutter ikke har en egen trening der dem 
blir litt samspilt og får trene bare dem sammen. 
Treningssamarbeidet med Byåsen:  
Dette har fungert bra da vi blir mange nok på trening og har 
tilgang på to halltider i uken. Minuset er at det blir mange gutter 
på halv bane og det oppleves til tider som mye venting/ køståing 
på treningene.  
Byåsen har bra trenerressurs som vi har hatt god nytte av. 
Tirsdager har Tor Magnus hatt hele denne gruppen alene i 
Åsveihallen, mulig vi bør sette krav til Byåsen om å stille en 
voksenperson derfra. 
 
Vi opplever at er det tilgang på fotballtrening torsdager er det 
dårligere oppmøte fra enkelte av Sverresborg guttene.  
 
Mandager, onsdager og til dels torsdager er det fotballtreninger. 
Tirsdager og til dels torsdager er kjempefin treningstid på 
håndballen da det ikke krasjer med fotballen og brukbart 
oppmøte.   
Før høstens halltider må vi snakke med fotballen for å unngå 
konflikt.  
 

Sosiale forhold Det er ikke arrangert noen sosiale happeninger for gruppen 
denne sesongen utenom Orkangersamlingen. 
 
Vi håper å få til å reise på Rosecup som en avslutning på 
sesongen. Dette mener vi lagledere er litt avgjørende for hvordan 
laget holder seg videre til høsten. Får guttene en positiv 
opplevelse sammen i Molde så er det håp om at flere slike 
reisecuper er med på å gi dem motivasjon til å fortsette videre.  
 
 
 

 

 
 
 



 
Lagets økonomi Den største utgiften laget har er trenerutgiftene til Tor Magnus. 

Laget var med på dugnaden i Nidarøhallen, vakt i Åsveihallen og 
salg av Enjoy guider.  
 
Vi ga bort to vakter i Nidarøhallen da vi er så få spillere at det ble 
en for stor belastning for laget totalt sett før jul.  
 

Målsettinger for neste 

sesong (sportslige, sosiale 

m.m.) 

Målet er å jobbe for å beholde laget, beholde dem guttene som er 
med i dag og helst få med et par nye.  
Veldig usikker på om det er mulig da laget fortsatt er ustabilt og 
sårbart med få spillere og aldri vinner kamper.  
Det skal noe til for å holde motivasjonen oppe på spillere og 
motivere dem til å være med videre.  
 
Målsettingen til klubben må være å ha en bedre dialog med 
fotballen slik at vi unngår at treningstider kommer i konflikt. 
Skal være unødvendig for ungene å måtte velge mellom fotballen 
og håndballen allerede nå. På G12 står fotballen sterkt.  
 
Det er fortsatt altfor tidkrevende for lagledere slik det er i dag, 
lite går av seg selv og stress i forbindelse med hver en kamp for å 
få nok spillere. Hadde vi flere spillere ville dette gått mer av seg 
selv og man ville hatt mere tid til å fokusere på for eksempel 
trivselstiltak. Målet er og å lage en sosialkomite på neste 
foreldremøte. 
 

Ønsker for neste års hall- 

og gymsaltildeling 
G12 må få treningsdager som ikke krasjer med fotballtreningene,  
pt er det ikke fotball på tirsdager og torsdager. (Dette kan det 
være endringer på til høsten). 
 
Det må satses på G12 om dette laget ikke skal gå i oppløsning.  
Dem bør bli prioritert med en time egen halltid i Åsveihallen fra 
høsten av for å bli mere samspilte. Denne treningstiden må 
komme i tillegg til dem to treningene dem har sammen med 
Byåsen. 
 
 Denne gruppen starter på ungdomsskolen til høsten og det kan 
for flere tvinge seg frem noen valg om å satse på en av sine 
aktiviteter.  Da må vi gjøre det attraktivt med håndball og 
tilrettelegge om vi ikke skal miste det lille vi har greid å skape for 
denne gruppen.  
Gutter 12 bør få høy prioritering på halltid i denne runden! 



 
 
Fredager er det erfaringsmessig fryktelig dårlig oppmøte så 
håper å unngå den dagen. 

 
 
 

Dato: 30/01/2018 
 
 
 

Signatur lagleder: Gunnhild Holberg 





	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag G 2003 
Antall Spillere 13 
Ledelse Hovedtrener Trygve Leikvam 

Ass.Trener(e) Ragnhild Høyem, Fredrik Juberg Varan 
Lagleder(e) Hilde Apneseth 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Ha et tilbud til alle, fortsette god utvikling i spillergruppa 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Sesongen er ikke avsluttet, men har gjort det veldig bra så langt i 
Trønderenergiserien (burde muligens spilt på et høyere nivå i 
serien).  

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

 Har hatt treningssamarbeid med Byåsen G03 hele 
sesongen (2-3 felles treninger). Dette har vært helt 
avgjørende for å få det til å gå rundt. Har mange spillere 
som prioriterer andre idretter, og oppmøte på trening er 
derfor dårlig. I tillegg har trenersituasjonen vært 
utfordrende. Samarbeidet med Byåsen har gjort at vi har 
fått gjennomført på en god måte. 

 1 lag i Trønderenergi-serien. 3 av lagene i serien trakk seg 
før sesongstart noe som har gitt veldig få kamper (12). De 
beste har hospitert hos G02 i trening og kamper.  

 Deltok på Orkanger-samlingen i august.  
 Deltok på Melhus-cup 29.desember 
 Treffes til taco-kvelder av og til etter trening 

Sosiale forhold Godt sosialt miljø 
Lagets økonomi God 
Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Vi er helt avhengig av et samarbeid med andre neste sesong. Vi 
har for få (stabile) spillere til å gå på en ny sesong med dagens 
spillergruppe. Målet er å finne en løsning som gjør at alle 
fortsetter med håndball, og at alle får utvikle seg videre. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

3 dager i hall og 1 dag i gymsal. 

 
 
 
 

Dato:  29.01.2018 
 
 
Signatur lagleder: Hilde Apneseth 





 
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 

 
 

Lag G01 

Antall Spillere 23 

Ledelse Hovedtrener Melchior Andre Husebø 

Ass.Trener(e) Øystein Bangsund, Tore Westrum 

Lagleder(e) Line Solem, Hege Hestbek Nielsen (økonomi) 

 Andre ressurser Josip Pazin (trenerbistand) 

Hovedmålet for sesongen 

var 

I siste året som egen gruppe var målsetningen å holde gruppen 

samlet samt: 

1. Kvalifisere oss til Bring-serie. 

2. Oppnå gode resultater i regionserie. 

 

Hovedresultatene for 

sesongen ble 

Resultatene i siste del av sesongen 2016/2017: 

 Nummer 3 i G15-serien 

 Nummer 3 og 5 i G16-serien 

 Vinner av Trondheim Cup G16 

 

Resultatene så langt i sesongen 2017/2018: 

 Kvalifisert til Bring-spill 

 Vinner av toppserien til jul 

 

Vi har markert oss godt i regionssammenheng, og hatt med 3-4-

spillere på RLM og 5-6 spillere på fylkessamlinger.  



 
Aktiviteter (lag i TE-serien, 

cup’er, treningssamlinger, 

treninger, sosiale 

samlinger m.m. 

Serie 

Deltok i Trønderenergiserien 2016/2017 med 2 lag i G16-serie og 

1 lag i G15-serie.  

 

Deltar i Trønderenergiserien 2017/2018 med 1 lag i G16 

Toppserie / Bring + 1 lag i G16-serie.  

 

I tillegg bidrar vi med spillere til 3. divisjon herrer, 4. divisjon 

herrer og G18. 

 

Treninger 

Laget har hatt 3-4 halløkter og 1-2 styrkeøkter i uka etter 

sesongstart. I tillegg har utvalgte spillere fått hospitere på 

treninger med G00 og Kolstad Elite samt deltatt på felles talent-

treninger i høstsesongen. 

 

På slutten av 2017 startet vi også et treningssamarbeid med 

Byåsen Elite damer og har en økt i uka sammen med dem. 

 

Mange av guttene har 3T-kort gjennom Sverresborg sin avtale og 

bruker spesielt 3T Ilsvika til egentrening. Guttene gjennomførte 

også tre økter på 3T med instruktør i starten av sesongen. 

 

Vi har i desember og januar gjennomført ukentlige styrkeøkter på 

Trondheim Training Room med Allan Fallrø som instruktør. 

 

Treningsleir og cuper 

I juni 2017 dro 19 spillere sammen med en stor kontingent 

foreldre og søsken på treningsleir i Rovinj i Kroatia. Mens foreldre 

og søsken slappet av på stranda eller i badeanlegget, hadde 

guttene 2-3 økter hver dag med svært dyktige instruktører. 

Høydepunktet var seieren over det aldersbestemte landslaget til 

Sør-Korea.  

 

Laget deltok også med 22 spillere på felles treningssamling på 

Orkanger.  

 

Vi startet sesongen med deltakelse på Ski-cup i Ski utenfor Oslo. 

En kompakt cup med høyt sportslig nivå der vi fikk spille mot flere 

at de beste lagene i Oslo og omegn.  

 

Videre i sesongen er det planlagt deltakelse på Petter Wessel Cup. 

I tillegg skal vi delta på Trondheim cup.  

 

Annet 

Planlagt og avviklet Fart & Glød helg (klubbhelg) i Åsveihallen i 

November. Tilsvarende arrangement er planlagt i midten av mars 

I tillegg har vi Bring arrangement i Rosenborghallen. 

 



 
Foreldreaktiviteter 

 Ett foreldremøte i august. 

 Foreldrefest i Klubbhuset med over 25 foreldre til stede. 

 

Sosiale aktiviteter 

Det har vært gjennomført felles kveldsmat på Åsveien skole for 

spillerne 3-4 ganger. Vi har også gjennomført sosial kveld med 

bowling og Go-cart. 

 

Sosiale forhold Laget har fått tilført 2 spillere fra Bjugn samt en ny spiller fra 

Klæbu/Strindheim. 

 

Det skal i løpet av sesongen gjennomføres tre møter med mental 

trener Gro Eide. Dette har blant annet ført til lagets felles verdier: 

HERB: humor, engasjement, råskap og brorskap. Disse brukes 

aktivt i kamp, på bekledning og i sosiale medier. 

 

Laget har egne Snap- og instagram-kontoer som betjenes av 

spillerne.  

 Snap: svb-g01 

 Insta: sverresborghandball01 

Lagets økonomi Økonomien er god, og overskuddet ved årsskiftet var 148 000. 

Det har vært gjennomført mange dugnader med tanke på å holde 

egenandelene for Bring så lave som mulig nå i vårsesongen i 

tillegg til å dekke opp faste utgifter. 

 

Inntektsgivende aktiviteter 

 Julemarked  

 Salgsdugnad gratulasjonskort, underbukser og 

strømpebukser 

 Nidarødugnad 

 Enjoy-kort 

 Flytte-dugnader 

 Lagssponsorer 

 Dopapir-dugnad 

Målsettinger for neste 

sesong (sportslige, sosiale 

m.m.) 

Neste sesong slås G00 og G01 sammen til en felles gruppe. 

Målsetningen er å følge i G00 sine fotspor og kvalifisere oss til 

Lerøy G18 samt forsyne herrelaget med spillere.  

 

Vi ønsker å holde gruppa samlet for om mulig å kunne spille 

Lerøy-serie to år på rad og dermed fortsette utviklingen av gode 

herrespillere til høyere divisjoner. 

  

Ønsker for neste års hall- 

og gymsaltildeling 

G01 ønsker 3 halløkter + 2 styrkeøkter, primært i Åsveihallen, 

pga. mulighetene for sosiale tiltak tilknyttet treningene, samt at vi 

i inneværende sesong ikke har vært i Åsveihallen. 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
Dato: 31.01.2018 

 
 

Signatur lagleder: ____  ________________ 



 
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag G2000 

Antall Spillere 14 

Ledelse Hovedtrener Øyvind Trygge Moltubakk 

Ass.Trener(e) Benjamin Berge 

Lagleder(e) Jomar Frengen, Trude Fredheim, Irene 

Eilertsen(økonomi), Henning Dahle (Lerøy) 

Hovedmålet for sesongen 

var 

Sportslig var det en målsetting å kvalifisere laget til Lerøyserien. I 

regional G18 og 4.divisjon senior var målsettingen å få gitt alle 

god kamptrening. For øvrig er målet å ha en god utviklingsarena 

for alle uavhengig av nivå og et godt sosialt miljø sånn at flest 
mulig fortsetter med håndball. 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Laget er kvalifisert til Lerøy. Lokal spillarena i G18 holder et fint 
sportslig nivå og gir god matching, men har få kamper. I 

4.divisjon senior er motstandernivået for svakt, skaderisikoen høy  

og det sportslige utbytte blir lavt utover mengdetrening. Orøvrig 

lite frafall i gruppa fra forrige sesong; 1 spiller til Kolstad, 1 til 
senior og 2 som har slutta med håndball. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 

cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 

samlinger m.m. 

G18, 4.divisjon +Lerøy. Laget deltok på treningssamling i Kroatia i 

sommer, men har ingen konkrete planer nå fremover. Felles 
trening med seniorlaget fungerer fint. 

Sosiale forhold Godt sosialt fellesskap både internt på G00 og sammen med 

seniorlaget  

Lagets økonomi Laget drives i balanse med en buffer på 40-50.000. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 

m.m.) 

Målet må være at klubben får opp et lag i 2. divisjon sånn at disse 
spillerne får et spilltilbud på høyere seniornivå enn i år. Videre vil 

man satse på å få opp et Lerøy-lag sammen med G01. Viktig at 

man neste sesong får til et godt samarbeid og mellom senior, G00 

og G01.  

Ønsker for neste års hall- 

og gymsaltildeling 

Dette er for tidlig å si noe om. Her må det først tenkes hvordan 

trening og kamphverdag organiseres på tvers av senior, G00 og 
G01.  

 
 
 

 

 

Dato:  

 
 

Signatur lagleder: ___________________________ 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag Herrer 3 div 
Antall Spillere 16 stk. 2 – 3 spillere på skadelista kontinuerlig. 
Ledelse Hovedtrener Benjamin Berge 

Ass.Trener(e) Øyvind Trygge Moltubakk, Maria Berge, 
Jonas Andresen 

Lagleder(e) Torbjørn Nordgard, Hilde Lodgaard, Gunnar 
Leikvam 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Vinne 3. div, opprykk til 2. div 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Vant 3. div, men misset i kvalifiseringen til 2. div. 
For inneværende sesong ligger laget på 1. plass i 3 div, med 
samme poengsum som Spjelkavik. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Deltok i TE cupen med varierende resultater. 
Etter vårens tap i kvalifiseringen mistet laget 4-5 sentrale spillere. 

Dette er dels erstattet med egne spillere fra 17 års gruppa, 
i tillegg til en ny spiller fra Molde, samt en hjemvendt SIF -
spiller fra CSK. Det trenes sammen med G18, i tillegg til 
jevnlige økter med Tiller H2. Treningsvillige spillere. 

Sosiale forhold Utmerket miljø i spillergruppa, og godt hospiteringsklima til G00 
og G01 

Lagets økonomi Laget har god økonomi. Rause sponsorer og jevnlige dugnader er 
nødvendig for å holde budsjettet på ca 220.000.- 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Målet er å rykke opp til 2.div. Dersom det ikke lykkes i år, må 
laget restruktureres for å gi plass til nye unge spillere. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Pt trenes det 4 ganger i hall + en obligatorisk egentreningsøkt. 
Dette må videreføres også neste år.  

 
 
 
 
 
 
 

Dato: 21.01.2018 
 
 
Signatur lagleder: Gunnar Leikvam 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J2010 (f.2010) 
Antall Spillere 13 jenter 
Ledelse Hovedtrenere Hanne Bjørnevåg og Lena Seternes 

Ass.Trener(e) Foreldre 
Lagleder(e) Eivind van Marion og Anniken van Marion 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Bli kjent, trening og innføring i grunnleggende 
håndballferdigheter. Lek og moro. 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Har et lag i Trønder energi serien. Noen ganger 2 kamper på en 
dag. Løst ved å dele gruppa i to. Noen spiller begge kampene 
ettersom hvor mange som kan delta. Skal meldes på div cuper 
2018. 
  
Vært med på «Fart og glød» helg. 
Nisselueavslutning 2017 m/kake 
Har treninger i gymsal på Sverresborg ungdomsskole, torsdager 
kl.17-18 (februar 2018-høst 2018).  
Avholdt foreldremøte 4.januar 2018 
   

Sosiale forhold Fin gjeng som fungerer bra sammen. Alle fra Åsveien skole 
Lagets økonomi Årsresultatet er kr 2648,20 
Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Delta på minihåndballturnering (og cup), få til sosiale 
sammenkomster ved sesongslutt. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Trening torsdager på Sverresborg skole. I 2017 fra 1600-1700. 
Dette tidspunktet fungerte dårlig, da det er vanskelig tidsmessig 
for både foreldre og trenerapparat. Vi fikk fra 1.februar byttet 
treningstid til 1700-1800. Dette er gjort internt med Tae Kwan 
doe klubben som ikke hadde behov for tidspunktet. Denne avtalen 
gjelder fram til sommeren. Det er meget ønskelig å fortsette med 
dette i sesongen 2018-2019. Dette med tanke på de utfordringer 
som har vært med for tidlig treningstidspunkt. Senere trening vil 
sannsynligvis øke rekrutteringen til laget. 

 
 

 
 

Dato: 01.02.18 
 
 
Signatur lagleder: Eivind van Marion 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag Jenter 2009 
Antall Spillere 20 
Ledelse Hovedtrener Tonje Mandal, Hanne Bakksjø 

Ass.Trener(e) Hilde Prestvik, Morten Normann 
Lagleder(e) Bjørnulf Ellingsen 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Rekruttere flere spillere. Ha et attraktivt lag for jentene.  

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

7-8  nye spillere i høstsesongen og to nye trenere 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Våren 2017 trente vi en time i uka i Åsveihallen. Vi fikk ikke 
treningstid i Åsveihallen da ny sesong startet på høsten. 
Vi var klare til å begynne høstsesongen i august men fikk ikke 
begynt før oktober. 
Vi var så heldige å få en time av Nyborg IL til trening i gymsalen 
på Nyborg skole i høst så vi slapp å dra til Sverresborg skole. 
 
Deltok på Sverresborgcup 1 april i Munkvollhallen 
Avsluttet vårsesongen med Tillercup 29 april 
Vi var med å arrangere Sverresborgcup i Åsveihallen 5 november. 
Vi har hatt pizzakveld og kveldsmat sammen med foreldre og 
søsken. 
 
Vi har jenter med fra Åsveien, Nyborg og Ila skoler 
 

Sosiale forhold Sosialkontakter: Elin Ødegård, Unni Steen 
Lagets økonomi Vi skal ha en god økonomi men det er ukjent for oss hva som står 

på konto. Vi har en andel av overskuddet fra Sverresborgcup i 
høst. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Fortsatt ha det artig og utvikle laget ferdighetsmessig. Bør ha 
større treningsflate om vi skal fortsette å vokse. Vi deltar på 2 
cuper i vårsesongen og bør klare å delta på en til i høst utenom 
Sverresborgcup. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Vi ønsker oss 1,5 time sammenhengende treningstid i Åsveihallen.  

 
 
Dato: 03.02.2018 
 
 
Signatur lagleder: Bjørnulf Ellingsen 



 

 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 

Sesongen 2017/18 

 

Lag Jenter 2008 

Antall Spillere 11 jenter 

Ledelse Hovedtrener Kjersti Krog og Janny Helene Aasen 

Ass.Trener(e)  

Lagleder(e) Ingvild Solhjem 

Hovedmålet for sesongen 

var 

Gi jentene opplevelse av glede, trivsel, mestring med håndball, 

samt en god lagsfølelse. 

Rekruttere flere spillere på laget. 

Leikbasert trening med håndball. 

Erfaring med å spille kamper 

 

Hovedresultatene for 

sesongen ble 

Positive og fornøyde jenter. 

God oppslutning på alle treninger. 

God lagfølelse og positiv utvikling på håndballferdigheter. 

 

 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 

cup’er, treningssamlinger, 

treninger, sosiale 

samlinger m.m. 

Jentene trener 1 gang i uka på Sverresborg ungdomsskole. Dette 

er ikke ideelt med tanke på antall spillere og ingen mål (lite 

følelse av en håndballbane). Vi mistet også mange spillere fra 

Nyborg i år dessverre. Noen av spilleren har meldt tilbake om at 

treningstiden kræsjer med andre aktiviteter og er også ugunstig i 

forhold til tidspunkt. 

Antall spillere har økt utover sesongen, og vi har spillere fra 

Åsveien skole, ei fra Nyborg skole, 2 fra Ila skole og 1 fra 

Steinerskole med på laget. 

Laget har meldt på 2 lag i miniserien. Trenerne har rullert på 

lagene, alle jentene har fått like mange kamper. 

 

Siden vi har meldt på to lag i serien, og vi bare er 11 spillere blir 

det ganske mange kamper på hver spiller. Vi ble derfor enig med 

foreldrene om melde oss på cup når vi så at det var færre kamper 

en periode (Mars, april ) 

Vi deltok som arrangør-lag på Sverresborg-cup, og både foreldre 

og spillere syntes dette var en fin cup. 

Laget har gjennomført foreldremøte men det var dårlig 

oppslutning fra foreldrene. 

 

Laget har opprettet egen Facebook gruppe hvor informasjon blir 

gitt til foreldrene. Dette fungerer godt. 

 

Sosiale forhold Laget har hatt juleavslutning.  

Vi planlegger å være  heiagjeng på kamp i Trondheim Spektrum 

samt en sosial sesong avslutning. 

 



 

Lagets økonomi Ingen sponsorer, men fikk et overskudd fra Sverresborgcupen 

som bidrar til at vi har overskudd i klubbkassa. 

450 kr av aktivitetsavgifta hvert halvår går til klubbkassa, men 

med få spillere utgjør ikke dette så mye. 

Vi har tenkt at vi  betaler cuper, klubbpakke-billetter Byåsenkamp 

og trykking av spillertrøyer fra lagskassa. 

Håper at vi kan ta med oss et godt overskudd til neste sesong. 

Målsettinger for neste 

sesong (sportslige, sosiale 

m.m.) 

Opprettholde antall spillere. 

Utvikle håndballferdigheter, men fortsatt fokus på trivsel og 

mestring.  

Trening i hall vil gi jentene større håndball-forståelse. 

Opprettholde samme antall lag i serien slik at spillerne får flere 

kamper pr sesong. 

Delta på cuper. 

Sosiale arrangement utenom håndballtreninger for å styrke 

lagfølelsen. 

 

Ønsker for neste års hall- 

og gymsal tildeling 

Vi ønsker  treningstid i Åsveihallen neste år: tirsdager fra kl 18.00 

– 19.00 i Åsveihallen. 

Ønsker ikke trening fra kl 16.00 da dette er hektisk for trenerne 

som må avslutte tidlig fra jobb. 

 

 

 

 

Dato: 01/02/2018 

 

 

 

Signatur lagleder: _Ingvild A. Solhjem____________________ 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J2007 – (J10) 
Antall Spillere 22-24 
Ledelse Hovedtrener Line Bonsaksen Brolin 

Ass.Trener(e) Jorun Schei 
Lagleder(e) Henning Langlete 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Fokus på grunnleggende håndballferdigheter, fart i ball. Tøffe i 
forsvar. Jobber også mye med grunnleggende fysiske ferdigheter. 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

N/A – Ingen tabell i denne årsklassen 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Laget deltar med to lag i serien for økt kamptrening. Spillere 
rulleres likt slik at alle får ca like mange kamper. 10-11 spillere på 
laget har deltatt på klubbens treningssamling Orkanger i august. 
Deltar på reisecup til Molde med ca 18 spillere, og har 
gjennomført noen sosiale aktiviteter gjennom sesongen. 

Sosiale forhold Det er godt miljø blant spillerne, og stemningen både på trening 
og kamp er god. Fokus er å ha det gøy og morsomt med håndball 

Lagets økonomi God økonomi, ingen store utgifter på laget. 
Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Vi tar sikte på å få ny hovedtrener til laget neste år. Målsettingen 
er å engasjere en trener som kan ha litt langsiktig tanke bak 
laget, og følge det i flere år fremover. Trener vil da bli lønnet av 
laget. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Mest mulig treningstid i Åsveihallen, helst tidlig på kvelden (10-11 
åringer)  

 
 
 

Dato: 06/02/2018 
 
 
Signatur lagledere: Henning Gjønvik Langlete 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J2006 - (J11)  
Antall Spillere 21 
Ledelse Hovedtrener Anne Marit Storler 

Ass.Trener(e) Helle Samdal, Elin Ødegård, Elin Mæhre, 
Vibecke Melhuus 

Lagleder(e) Vibecke Melhuus 
Hovedmålet for sesongen 
var 

Hovedmålsettingen	var	at	håndball	skal	være	gøy.	Sportslig	skulle	vi	
arbeide	med	individuelle	ballferdigheter	(bl.a.	pasninger	og	skudd)	og	
fortsette	arbeidet	med	spillforståelse.	Få	internalisert	noen	bevegelser	og	
mønster	slik	at	de	slipper	å	tenke	så	mye.	Vi	synes	det	er	viktig	å	ikke	ha	
noen	tydelige	sportslige	resultatmål.	Lagånden	skulle	det	arbeides	med	og	
lagmoral	skulle	forsiktig	introduseres. 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Uviktig på dette nivået. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

3 påmeldte lag i J11 serien. Deltok på Åpningscupen, men måtte 
trekke et lag pga kollisjon med fotballen. Skal delta på 
Rosecupen. Deltok på Orkangersamlingen. Trener på ½ bane kl. 
16-17 i Åsveihallen på Torsdager. Har trent i D1 de få onsdagene 
det har latt seg gjøre. Det har blitt litt lite trening, men den 
enkelte spiller får godt over 20 kamper i løpet av sesongen. De 
aller fleste har også andre idretter som holder fysikken oppe. 
Mange av jentene deltar på håndballskolen i vinterferien. Har 
tilbud om å trene fallteknikk og enkel grunntrening med 
Judotrener noen ganger utover våren. Trenere har, og vil delta på 
trenerkvelder med V. Putans og Melhus. Arrangerte julebord for 
laget og så Norge tape for svenskene i VM. Har planer om en 
enkel sosial samling i feb/mars og avslutning på Rypetoppen. 
Planlegger foreldrefest ved serieslutt. 

Sosiale forhold 20	jenter	fra	Åsveien	skole	og	ei	fra	Hallset.	Jentene	kjenner	hverandre	
godt	og	det	sosiale	må	sies	å	fungere	godt,	med	relativt	lavt	konfliktnivå	til	
tweens	å	være.	Laginndelingen	til	kamper	og	cuper	varierer.	Vi	kjører	
bevisst	ikke	noen	faste	grupperinger	i	et	forsøk	på	å	øke	forståelsen	av	at	vi	
er	ett	lag. 

Lagets økonomi Har fått egen økonomiansvarlig med solid kompetanse. Det er en 
lettelse. Har	god	økonomi.	Utgiftene	går	stort	sett	til	dommerbetaling.	
Har	kun	kjøpt	gulvmarkører	i	tillegg	til	forbruksmateriell	som	isposer	og	
førstehjelpsutstyr.	Bruker	noe	på	sosiale	aktiviteter. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Hovedmålsettingen	er	fortsatt	at	håndball	skal	være	gøy.	Sportslig	må	vi	
fortsatt	arbeide	med	individuelle	ballferdigheter	(bl.a.	pasninger	og	skudd)	
og	fortsette	arbeidet	med	spillforståelse.	Øver	mye	på	spill	2	mot	1	og	3	
mot	3	i	håp	om	at	de	fleste	etter	hvert	ser	flere	muligheter	i	angrep.		



	
Lagånden	er	voksende	og	flere	ser	verdien	av	å	gjøre	andre	gode.	Sliter	litt	
med	at	enkeltspillere	tar	personlig	ansvar	når	det	går	imot,	så	forståelsen	
av	lag	må	vi	fortsette	å	fokusere	på.	Vi	synes	fremdeles	det	er	viktig	å	ikke	
ha	noen	tydelige	sportslige	resultatmål.	 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Vil svært gjerne ha 2 treninger i uka i HALL i nærområdet. 
Dersom D-hallen på Nidarø igjen er det ene alternativet, ønsker vi 
å ha tid på Sverresborg i tillegg som en tredje økt. 

 
 
 
 
 
 
 

Dato: 01.02.18 
 
 
Signatur lagleder: Vibecke Melhuus 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J05 
Antall Spillere 16 
Ledelse Hovedtrener Jorid Solem, Morten Jensen, Stian 

Tømmerdal 
Ass. trener(e)  
Lagleder(e) Hege Bjørke 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Jobbe med basisferdigheter, bygge god lagkultur og beholde den 
gode stemningen i laget.  I overgang til 7er-håndball med fokus 
på å utvikle angrepsspillet med strekferdigheter og gjennombrudd 
– øver på kryss, trekk og overganger. Gymsaløkt med fokus på 
fysisk trening. 
 
 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

God trivsel og stemning i laget og sportslig fremgang. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

TE-serien: Laget er påmeldt med 2 lag i serien som gir mange 
kamper og mye spilletid til alle spillerne. Noen av jentene har 
etter eget ønske også deltatt på kamper til G05. 
 
Cuper: Laget har deltatt i TE-cupen og vil delta på reisecup til 
Molde. 
 
Treningssamling: Laget deltok alle dager på Orkanger. 
 
Treninger:  
Laget har fått tildelt ½ bane en time i uka i Åsveihallen samt 
gymsaltid på Ila skole.  I tillegg er laget tildelt en time i Nidarø D1 
på onsdager, men dette er en treningstid som ikke fungerer og 
bør ikke tildeles som fast tid til noen lag.  Hittil denne sesongen 
har 60 % av treningene i Nidarø D1 vært avlyst pga. andre 
aktiviteter i hallen.  Dette er andre sesongen J05 står i denne 
situasjonen, og det sier seg selv at så ustabile treningsforhold har 
konsekvenser både i forhold til trivsel og sportslig utvikling. 
 
 

Sosiale forhold Målet er å arrangere to sosiale sammenkomster ila sesongen, 
hvorav vi har gjennomført juleavslutning i aula på Åsveien skole 
med taco, kaker og quiz mm. 
 

Lagets økonomi Laget har god økonomi og oversikt. 
 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 

Sportslig:  
Fortsette å jobbe med basisferdighetene, samt bevegelse og 



	
m.m.) tempo. Utvikle spilleforståelsen hos spillerne. En gymsaløkt, hvor 

vi har fokus på styrke og skadeforebyggende aktivitet, kombinert 
med lekpregede aktiviteter.  
 
Sosialt:  
Opprettholde det gode miljøet i gruppa, slik at alle trives og har 
forutsetninger for å utvikle seg sportslig og sosialt. Vurdere å 
melde på en ekstra cup (for eksempel beach håndballturnering) 
for å styrke det sosiale miljøet. 
 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Laget ønsker to treninger i hall og en trening i gymsal, hvorav det 
ønskes hel hall for en av treningene. Vi ønsker et fullverdig 
treningstilbud neste sesong, ref. omtale om Nidarø D1 under pkt. 
om aktiviteter. 

 

 
 
 
 
 
 

Dato: 01.01.18 
 
 
Signatur lagleder: Hege Bjørke 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J04 
Antall Spillere 16 
Ledelse Hovedtrener Tor Even Smevik 

Ass.Trener(e) Jonas Andresen 
Lagleder(e) Rannveig T. Storeng 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Fremgang individuelt og som lag. Videreutvikle lagsfølelsen. Jobbe 
videre med basisferdigheter i større fart.  
 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Vi brukte tid på å komme i gang  høst fordi mange spillere trener 
fotball og prioriterte disse treningene. Vi har også hatt noen 
skader som har gjort laget mer sårbare.  
Vi har trent sammen med et lag fra National. Dette har gjort at vi 
har vært flere spillere på trening noe som hever kvaliteten på 
treningene.  

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Vi har hatt to lag i Trønderenergiserien. Vi deltok på felles 
treningssamling på Orkanger og på Røros-cup i starten av 
sesongen. Vi hadde en sosial samling før jul alene og en etter jul 
sammen med guttene.  

Sosiale forhold Jentene holder sammen og det er i hovedsak god tone i laget. 
Uheldige episoder tas raskt tak i og vi har en god lagsfølelse.  

Lagets økonomi Økonomien har vært mer utfordrende denne sesongen med to 
eksterne trenere. Økonomien går likevel i balanse etter to egne 
dugnader i tillegg til Åsveihallen, Nidarø og Enjoy, samt to 
sponsorer.  

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Etter et års treningssamarbeid med National snakker vi nå om 
sammenslåing for neste sesong. Dersom vi slår oss sammen får vi 
en større treningsgruppe som vil være bra for videre utvikling.  

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Vi ønsker å trene tre ganger per uke – helst i hall.  

 
 

 
 
 
 

Dato: 15.01.2018 
 
Signatur lagleder: Rannveig Tellemand Storeng 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J03 
Antall Spillere 20 
Ledelse Hovedtrener Ida Aaserud 

Ass.Trener(e) Tiruil Lauglo (keepertrener) 
Lagleder(e) Anniken Aasen og Mari Takala 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Bygge selvtillit, treningsglede og mestringsfølelse.  

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Glade jenter som møter på alle treninger med stor begeistring for 
treneren. Stor sportslig utvikling med ny trener.  

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

2 lag i TE-serien, 2 lag i TE-cup, treningssamling i Rindal, 3 
treninger pr uke på halv bane, sosiale tiltak med jevne 
mellomrom, Fredrikstadcup i mai, Rosecup i april 

Sosiale forhold God stemning i laget. Ingen sosiale utfordringer. 
Lagets økonomi Økte utgifter ifm honorar til trener, men det går opp. Forsøker å 

spare til Partillecup i 2019.  
Litt vanskelig å følge med på den økonomiske situasjonen i laget, 
pga uoversiktlig rapportering fra regnskapsbyrå. Styret bør 
vurdere å få til en bedre rapportering som gir bedre oversikt til 
lagene. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Beholde alle 20 jentene også til neste sesong. Mange spiller fotball 
og spesielt i sesongoverganger kan det være utfordrende, men vi 
har god dialog med fotball om det.  

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Stor behov for å trene på hel bane med 20 jenter. Har vært helt 
håpløst med halv (og noen ganger 1/3) bane å trene på. Tempo 
og ankomstspill er noe som hører med i J14/15-årsklassen, noe vi 
ikke får trent på med halv bane og hele 20 spillere.  

 
 
 
 
 
 
 

Dato: 28. Januar 2018 
 
 
Signatur lagleder: Anniken Aasen 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J02 (J15) 
Antall Spillere 13 + 1 skadet 
Ledelse Hovedtrener Amund Eckhoff Gjeitnes 

Ass.Trener(e) Erle Haavlesrud Dahl 
Lagleder(e) Henning Langlete, Hege E. Fossland 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Omlegging til et mer offensivt forsvar med fokus på samarbeid og 
dueller. Offensivt har vi jobbet med balltempo og samarbeid med 
linjespiller. 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

I skrivende stund ligger laget på hhv 3 og 4 plass i de to seriene 
vi deltar i. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Laget deltar med to lag i serien for økt kamptrening. For mest 
mulig spilletid er det 1-2 spillere som står over hver kamp hvis 
det det ikke er forfall. Laget har deltatt på klubbens 
treningssamling Orkanger i august og Trønderenergicupen i 
september. Denne våren planlegger vi deltakelse på Berlin cup i 
påska, samt klubbens reisecuper i Molde. Av sosiale samlinger har 
vi i høst gjennomført kveldsmat etter mandagstreningene på 
rundgang hjemme hos spillerne.  

Sosiale forhold Det er godt miljø blant spillerne, og stemningen både på trening 
og kamp er god.  

Lagets økonomi I fjorårets sesong fikk laget økte kostnader til eksterne trenere, 
og reduserte inntekter da dugnadene med vakthold i Åsveihallen 
falt ut. Heldigvis fikk vi inntekter fra dugnad i veteran-NM, og 
med en økning i aktivitetsavgiften gikk vi i balanse. Med 
deltakelse i Berlin cup står en stor utgift foran oss, og laget har 
foreløpig ikke lykkes med å skaffe nok inntekter. Prognosen for 
årets sesong ser derfor ut til å bli med negativ balanse. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Vi har fått signaler om at dagens trenere flytter fra byen, så et 
mål før neste sesong er å skaffe nye trenere til laget. Da vil nye 
trenere være med å sette mål for sesongen. 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Mest mulig treningstid i Åsveihallen, gjerne tidligere på kvelden 
enn denne sesongen (avslutning kl 22:30 er for seint for 15-
åringer). 

 
 
 

Dato:  
 
 
Signatur lagledere: Hege Ertzaas Fossland / Henning Langlete 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J2001 - J16  
Antall Spillere 14 (pr. 01.02. har vi 3 langtidskadde) 
Ledelse Hovedtrener Monica Øvstetun Ibsen (Edvard Fuglem 

vikar 05.jan- ca 5.mars 2018) 
Ass.Trener(e) Martin Røsholt  
Lagleder(e) Monica Røstad og Anne Irene Enge 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Kvalifisere til toppserien. 
Plassering på øverste halvdel av tabellen av TE-serien 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Laget klarte ikke å kvalifisere seg til Toppserien. Sett i ettertid var 
det helt greit. To spillere gikk til andre klubber, og en spiller la 
opp. I skrivende stund ligger laget på 8. plass. Dette er noe under 
målsettingen. Laget har dessverre fått en del skader og har 
spillere som er ute for lengre tid av gangen. Dette gjorde at vi 
dessverre også måtte trekke et lag fra serien. Med en redusert 
spillergruppe der vi som regel kun har en eller to innbyttere ser vi 
at det er utfordrende å holde hele kampen. Vi følger fint med, og 
leder ofte kampene i starten. Vi håper at dette endrer seg når vi 
får skadete spillere tilbake. 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Laget deltok i TE-cup. Har et lag i TE-serien. Laget deltok også på 
Orkangersamlinga i august. Laget reiser sammen med J15 til 
Ostercup i Berlin i påsken. Vi har hatt en del sosiale aktiviteter 
som blant annet kveldsmat og andre sosiale kvelder gjennom 
sesongen. Dette oppleves som veldig positivt både av jentene, 
foreldrene, trenere og lagledere.  
 
Vi har også fått sponset klær i år av Trondheim kraft og BK 
mediehus. Dette har vi ikke hatt før, og vi merker at dette er med 
å styrke samholdet at alle er likt kledd. 

Sosiale forhold Miljøet på laget er godt. Det er en sammensveiset spillergruppe. 
Dette har etter lagledelsens oppfatning blitt bare bedre og bedre.  
 

Lagets økonomi Regnskapsrapporten pr. 31.12. viser et underskudd på ca kr. 
21.000,- Dette gir ikke det helt riktige bildet. Her er kostnader 
vedr. Berlinturen belastet, mens egenandelene som dekker denne 
ikke var kommet inn enda. Dette er nå innbetalt, og dermed har 
laget så langt et overskudd på ca 11.000,- Det er omtrent som 
forventet. 

Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Slik vi ser det så er det å beholde flest mulig av jentene i 
overgangen til J18 et av målene. Dernest er det alltid et ønske om 
å utvikle jentene til å bli bedre spillere, og at de skal ha glede av 
å drive med håndball.  

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Det er ønskelgi med 3økter i hall. Dette må samkjøres med 
dagens J18 og evt. 3 div slik det er gjort foregående sesonger. 

 
Dato: 04.02.2018 
  
Signatur lagleder Monica Røstad / Anne Irene Enge 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag J18 Bredde / KS3 
Antall Spillere 17 (18) 
Ledelse Hovedtrener Stefan Hassel-Uthaug 

Ass.Trener(e)  
Lagleder(e) Henning Langlete 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Å tilby et lag for breddehåndball, slik at spillere ikke slutter helt 
med håndball. 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

p.t 3. plass i 5. divisjon / 7. plass J18-serie 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

J18 Bredde er et resutat av at noen J00 - spillere ønsket å 
fortsette med håndball, men ikke i 2/3-divisjon. Mer fokus på å ha 
det sosialt og fortsette med håndball enn å satse mye på det. 
Samtidig var det spillere fra Byåsen som var i samme situasjon, 
og vi fikk også spillere fr Tiller.  
Påmeldt i 18-serie og 5. divisjon. Skal delta på glasscup i 
Drammen i slutten av april, da det er få/ingen påmeldte J18-lag i 
Molde på reisecup. Har arrangert foreldrekamper, spillermøter 
mm. 

Sosiale forhold Det er godt miljø blant spillerne, og stemningen både på trening 
og kamp er god. Fokus er å ha det gøy og morsomt med håndball, 
men også å «gi jernet» når det trengs. 

Lagets økonomi God økonomi, etpar sponsorer, skal arrangere loppemarked 
Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

Avhengig av tilsig fra J01 for laget, evt andre spillere fra andre 
klubber. Satser på å opprettholde tilbudet, og muligens spill i 4. 
divisjon 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Mest mulig treningstid i Åsveihallen.  

 
 
 

Dato: 06/02/2018 
 
 
Signatur lagledere: Henning Gjønvik Langlete 



	
 

Årsrapport Sverresborg IF Håndball 
Sesongen 2017/18 

 
Lag Damer 2 og 3 divisjon 
Antall Spillere 29 
Ledelse Hovedtrener Pål Cappelen 

Ass.Trener(e) Ingen 
Lagleder(e) Hanne Engen og Lasse Hansen 

Hovedmålet for sesongen 
var 

Beholde plassen i divisjonene 

Hovedresultatene for 
sesongen ble 

Ikke godt å si da den ikke er ferdig 

Aktiviteter (lag i TE-serien, 
cup’er, treningssamlinger, 
treninger, sosiale 
samlinger m.m. 

Treningshelger i Trondheim, 3t topphåndball weekend, div sosiale 
aktiviteter. 

Sosiale forhold Ok 
Lagets økonomi Under kontroll 
Målsettinger for neste 
sesong (sportslige, sosiale 
m.m.) 

uavklart 

Ønsker for neste års hall- 
og gymsaltildeling 

Tema er diskutert og belyst i sin helhet med sportslig ledelse. 
Deling av D2 og D3 i trenings situasjon.   

 
 
 
 
 
 
 

Dato: 07.02.2018 
 
 
Signatur lagleder: Pål Cappelen 


