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Flest mulig - lengst mulig - best mulig - med fart og glød!
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Vellykket Fart-og-Glød helg
Hundrevis av timer i nedlagt dugnadsarbeid, lite søvn og et fantastisk pågangsmot sørget nok engang for en
strålende helg i god Sverresborg-ånd. All honnør til G01 og primus motorer der som virkelig får til en festhelg for
håndballen. Nå planlegges det iherdig for neste arrangement!
Fortsettelse på side 2

Her ifra minihåndballen

Det spirer og gror

Nidarødugnaden

Et viktig satsningsområde for SIF er
rekruttering, og det er gledelig å se
engasjementet i de laveste årsklassene.

En kar har en gang sagt at “æ
synes itj æ gjør ainna enn å hiv
ut jultrær”,og slik kan det vel
også oppleves for mange når den
tradisjonelle Nidarødugnaden er i
gang igjen. Husk å kvittere ut for
deltakelse i permen, og merk at i år
skal målene også sikres!

Klubben har nå spillere (med få
unntak) helt ned til 2009- årgangen.
Det er viktig for hele klubben at disse blir tatt godt vare på, det danner
basis for all aktivitet - helt opp til
divisjons-spill. Nå vil SIF arrangere
minihåndballturnering!
Se mer på side 4.

Se Time-lapse på YouTube.
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Håndballfest i Munkvollhallen 28-29 november
Helgen, 28. - 29. november, arrangerte Sverresborg
Håndball Fart&Glød-helg i
Munkvollhallen. En håndballfest hvor man gjør ekstra stas på håndballbarn og
-ungdom.
Totalt ble det det avviklet 13 ordinære seriekamper og 12 minihåndball-kamper i Munkvollhallen i
løpet av helgen, i tillegg til
oppvisningskamper i Street-håndball.
Pynting av hall, speaker-/musikktjeneste og innløping med presentasjon av hver enkelt spiller i mørklagt
hall og spotlys skapte en fantastisk
stemning.
Både hjemme- og bortelag ble
ønsket velkommen med fersk
oppskåret frukt i garderobene.
Denne helgen ble det i tillegg arrangert publikumsavstemming med
kåring av banens beste spiller og
utdeling av bestemannspriser. Ekstra stas var det at Kolstads elitespillere Håkon Følstad,
Lasse Balstad, Mishels Liaba, Thor
Magnus Five og Kristoffer Østmo
var tilstede på lørdag og delte ut
premier til guttene og jentene som
var i aksjon på banen.
Noen hundre dugnadstimer betales i
form av stolte barn og rørte foreldre.
Primus motor og gjennomføringsansvarlige for Fart & Glød-helgene
har i flere år vært Sverresborg
Håndball v/Øystein Bangsund og
Tore Westrum.
Neste Fart & Glød-helg arrangeres i
Åsveihallen 13. - 14 februar 2016,
husk å sørge for hjemmekamp!
Minihåndball
Arrangementskomiteen ønsker
også at de yngste gruppen blir mer
synlige på fart-og-glød dagen, og
oppfordrer derfor alle de yngste til
å delta på dette arrangementet, slik
at vi får spilt jevngode kamper.

Se filmkavalkade fra dagene her:
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Halveis i sesongen for SIF håndball

Side 3

Har du
registrert deg?
Sverresborg IF sine medlemmer kan nå registrere
seg direkte digitalt. For at
medlemmene skal kunne
benytte seg av medlemsfordelene samt at salget
skal bli registrert på Sverresborg så må medlemmene registrere salget i
butikken med å fremvise
sitt digitale klubbkort.
Klikk på logo for å komme
direkte til siden for
registrering.

Etter 10 spilte kamper ligger Sverresborgs 2. divisjonslag på
7. plass i serien med 8 poeng. 6. desember møtte de Meldal i
Åsveihallen
Til jul er vi cirka halveis i seriespill,
og det er ingen tvil om at Sverresborg hevder seg godt i regionen.
Totalt er det oppmeldt 58 Sverresborg-lag i seriespill inklusive minihåndball-aktiviteten, noe som med
tydelighet viser bredden i SIF.
Begge kjønn er representert fra
mini-håndball til divisjons-spill.
På damesiden har SIF et 2. og 3.
divisjonslag samt et J18 lag.
I 2. divisjon ligger Sverresborg på
7. plass for tiden, i 3. divisjon på 6.
plass og de innehar 2. plassen i J18.
På herresiden er Sverresborg i
3. divisjon, og status her er at de
er på andre plass i sin serie nå ved
juletider.

Gutter 2000 er med i regionserien
for Gutter 16, og ligger nå på 8.
plass, mens de leder den lokale
serien i G15.
J99 og J00 slo seg sammen ved
sesongstart, og har tilsammen 3 lag
oppmeldt, hvorav 2 er i J16 og ett i
J15. I J16 ligger de hhv. på 1. og 4.
plass, mens J15 ligger på 4. plass.

Enjoy-kort
utdelt

G01 er oppmeldt både i G14 og
G15, og her leder de sin serie i G15,
mens de ligger på en 3. plass i G14.
J01 er et samarbeid med National,
og de spiller i samme serie.
Her ligger de på hhv 4. og 10. plass,
like før julefreden klokkes inn.
Vi ønsker lykke til i fortsettelsen!

Selv etter iherdig forsvars-spill, så ble Meldal for sterke. SIF tapte
20-22.

Enjoy-kortene skal nå være
distribuert til alle spillere, men det er p.t også
mulighet for å fylle på lagskontoer ytterligere ved å
selge flere kort. Ta kontakt
med oppmann som kan få
tak i flere kort.
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Alle har et ansvar!
Engasjement er viktig, ikke bare
blant spillere, men også blant tilhørere og trenere. Imidlertid kan
det fort gå “ei kule varmt” og der
er derfor viktig at de som står på
sidelinja viser sitt ansvar!

Ufin oppførsel fra sidelinja rettet
mot dommere aksepteres under
ingen omstendighet. Som deltaker på sidelinja har alle et ansvar,
og er i sin fulle rett til å snakke til,
bortvise eller vidererapportere ufin
oppførsel.

Fra dommerkoordinator regionalt
har følgende melding kommet:

Apper du?
Norges håndballforbund har utviklet
en egen app til telefon hvor det er
enkelt å holde følge med favorittlaget sitt, og også se tabeller og slikt.
App’en er tilgjengelig både for
Apple og Android, søk etter “Min
Håndball”.

“Hei alle dommere.
Det har dessverre i år vært en del
episoder med trenere og publikum
som har gitt dommere en dårlig
opplevelse i hallen. Vi aksepterer
overhode ikke dårlig oppførsel og
dette må vi slå hardt ned på. Ikke
nøl med å ta AFFÆRE SELV MOT
BENK MED BÅDE GULT KORT, 2
MIN OG RØDT. Skal vi få bort denne
oppførselen må vi alle gjøre felles
grep, og vi må være tydelige på
hvordan vi vil ha det.
Videre vil jeg umiddelbart ha tilbakemelding hvis dette skjer. Jeg
tar da dette inn i klubbenes styrer
hvor klubben må styrebehandle
dette og tilbakemelde hvilke

Vi minner også om at hjemmelag
skal stille med dommervert på sine
hjemmekamper, men det er ingen
unskyldning å ikke ta affære selv
om det ikker er dommervert
tilstede.
Føler du at en irettesettelse er på
sin plass, nøl ikke med å rapportere
til SIF-styret, eller oppmann.
Det er generelt mangel på dommere i håndballen, og det er derfor
nødvendig med en jevn rekruttering. Å ikke gi rom til de yngste
dommer- kandidatene er med på å
demotivere

Fremtidige dommere? Her fra C-hallen.
verdier deres aktivitet er tuftet på
og hvordan de har tenkt å løse dette
problemet.
I grove tilfeller vil jeg i tillegg sende
saken til NHF for videre behandling”
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Minihåndballturnering
Det arbeides iherdig med rekruttering, og ett av tiltakene som
settes igang er årrangere minihåndball-turnering i Åsveihallen.
Datoen er satt til 6. mars, og det
er ønskelig at ett lag (årskull 20062009) tar på seg hovedansvaret for
gjennomføringen av arrangementet.

Foruten mye moro og engasjement
vil dette også gi penger i lagskassa
for det laget som tar ansvaret.
Er dette noe ditt lag kan ha interesse av å gjennomføre, ta kontakt
med Mona Dahle enten på mail
<mona.dahle@prima-as.no> eller
på telefon 456 06 637
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Styret trenger deg!
Åramøtet i Sverresborg Håndball
avholdes den 10. mars. I år er det
flere som står på valg:
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- sportslig leder
Disse blir valgt for 2 år av gangen,
det vil si for sesongen 2016/2017
og 2017/2018.
Styreleder i SIF Håndball deltar
gjerne på foreldremøter fremover
for å orientere om vervene og hva
det innebærer.
På oppmannsmøtet i januar vil også
strategi/handlingsplanen for SIF bli
diskutert og fremlagt. Den vil bli
vedtatt på Årsmøtet.
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AKTIVITETSKALENDER HÅNDBALL
Desember 2015

Januar 2016

Februar 2016

03.12.2015 - 19:00 - Åsveihallen
Jentekoordineringsmøte

12.01.2016 - 19:00 - Åsveihallen
Dommersamling

13/14.02.2016 - Åsveihallen
Fart-og-glød helg!

06.12.2015 - 13:00 - Åsveihallen
2. divsjonskamp SIF-Meldal

14.01.2016 - 19:00 - Åsveihallen
Oppmannsforum

14.02.2016 - 13:00 - Åsveihallen
2. divsjonskamp SIF-Molde HK

14.12.2015 - G-Sport
Handledag for SIF - Se annonse

24.01.2016 - 13:00 - Åsveihallen
2. divsjonskamp SIF-Ålesund

24.12.2015 - 16:00 - Hjemme
Julaften.

Mars 2016
06.03.2016 - Åsveihallen
Minihånballturnering

April 2016

Mai 2016

Reisecup 2016.
Mer info kommer!

10.03.2016 - 19:00 - Åsveihallen
Årsmøte SIF Håndball
13.03.2016 - 15:00 - Åsveihallen
2. divsjonskamp SIF-Orkanger

Gullkorn fra tribunen/
sekretariatet:
“Ka e herre da jenta? Dokk skyt
jo som nånn kjærringa!”
- Neppe noe særlig positiv
tilbakemelding. Overhørt av
sekretariat, Kamp J15

SIF-Tidende utgis fire ganger i året; ved sesongstart, jul, midtvinters og
ved sesongslutt. Saker som ønskes inn i nyhetsbrevet kan sendes til
sif.tidende@gmail.com. Alle er velkomne med bidrag.
Ansvarlig redaktør er Styret i Sverresborg Håndball.
Redaksjonen for dette nummer avsluttet 11.12.2015

“Bortesupporterne mener å se
et forbedringspotensiale hos
dommerne. Naturlig nok.”
- Kamprapportering på fb,
hvor SIF var bortelag

