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3. STYRETS ÅRSBERETNING 2018 

 
Siggerud Idrettslags (SIL) håndballgruppe har som mål å være en viktig aktør i 
lokalsamfunnet på Siggerud. Styret er opptatt av at det legges til rette for størst mulig 
bredde i klubben, og at flest mulig barn og ungdom er aktive håndballspillere i Siggerud 
Håndball. Det sportslige nivået man legger opp til vil kunne variere sterkt fra årskull til 
årskull. Klubben vil derfor også kunne ha lag som holder et sportslig høyt nivå, og skal også 
kunne støtte disse.  
 
Denne beretningen tar for seg regnskapsåret 2018, men på det sportslige plan vil 
beretningen ta for seg siste del av sesongen 2017/18 og første del av 2018/19. 
 
 
Styret 
Styret har i inneværende periode bestått av: 
Leder:       Erik Enge (siste halvdel) 
Nestleder:      - 
Styremedlem/kasserer:   Torill Johansen 
Styremedlem/sportslig utvalg:  Krister Wiik 
Styremedlem/sportslig utvalg:  Kim Louise Soleng  
Styremedlem/dommerkontakt:  Kai Stenberg (siste halvdel) 
Styremedlem/sekretær:   Irene Waaler 
Styremedlem/kioskansvarlig:   Tomas Løvås-Vidal 
Styremedlem:     Camilla Andersen 
 
Sentrale roller utenfor styret: 
Regnskapsfører:     Marthe Opland 
 
 
SIGGERUD IL HÅNDBALL  
Håndballgruppa ville ikke eksistert mange dager uten frivillig innsats fra foreldre og andre 
håndballinteresserte. Nedenfor følger de utvalg/komiteer, og det arbeidet som er gjort for 
våre håndballspillere i Siggerud. 
 
Håndballstyret  
Styret velges av årsmøtet, og leder håndballgruppa mellom hvert årsmøte.  
Styret har bestått av 8 personer denne perioden. I tillegg har vi hatt to dedikerte 
medlemmer, Morten Bråthen og Arne Finstad, som ikke sitter i styret , men som har bidratt 
med ulike prosjekter og jobbet mye for oss i håndballgruppa.  
 
Styret behandler alle saker som omhandler håndballspørsmål i SIL. Styret er ansvarlig for den 
økonomiske driften av klubben og har innstillingsrett til årsmøtet om evt. behov for økte 
inntekter. Styret ledes av Håndballgruppens leder, som velges separat på årsmøtet hvert 2. 
år. Lederen er også automatisk medlem i hovedstyret og har deltatt på møter i SIL 
hovedstyret.  



 
Det har i perioden vært avholdt flere ordinære styremøter, og i tillegg til at det har vært 
gjennomført egne møter i utvalgene/komitéene. Vi har videre vært representert på møter 
med Ski kommune, Ski idrettsråd og NHF Region Øst. 
 
Styret har i 2018 fortsatt jobben med å etablere og forbedre den operasjonelle modellen for 
drift av klubben. For 2019 anbefaler det avtroppende styret at gruppa setter fokus på: 

• Vi skal se på om det er nødvendig med samarbeid med andre klubber for å kunne gi 
trygghet for et håndballtilbud på Siggerud. Oppegård IL har f.eks. henvendt seg til 
Siggerud og forespurt om vi kunne tenke oss et samarbeid for eldre jentelag, noe 
som dette året også har vært gjennomført ved en utlånsordning for jenter 02. Denne 
utlånsordningen skal evalueres dette året, gjennom en spørreundersøkelse blant 
jentene som har vært på utlån. Denne skal brukes som en indikator på i den grad vi 
skal gå for lignende samarbeid en annen gang.  

• Fordele hallvaktansvaret på lagene – hallvaktene har første halvdel av året i all 
hovedsak blitt ivaretatt av noen få av styremedlemmene. Dette har ført til 
utfordringer de ganger disse ikke har hatt mulighet til å stille opp som hallvakt. Siste 
halvdel har dette falt på lagene, hvor de selv har hatt ansvar for å skaffe vakter, samt 
hallansvarlig. Dette fungerer så bra at vi velger å fortsette med dette i 2019. 

• Innføring av elektronisk kamprapportering – vi har dette året hatt opplæring i 
elektronisk kampføring gjennom kurs for alle trenere, oppmenn, foreldre og andre 
tillitspersoner. Nettet i hallen er noe ustabilt, og vi har valgt å føre kampene manuelt 
i tillegg til elektronisk. Målet er at alle kampene kun skal føres elektronisk.  

 
Sportslig utvalg  
Sportslig utvalg (SU) har ansvaret for sportslig aktivitet og utvikling i Siggerud Håndball. Fra 
mai 2018 har SU bestått av Kim Louise Soleng og Krister Wiik. I samarbeid med styret og 
prosjektgruppen har SU jobbet med å etablere og ferdigstille trimrommet i hallen. I tillegg 
har SU stått for fordeling av treningstider og administrasjon av medlemslister i tillegg til å 
måtte bidra i styret ved behov. 
 
Sportsplan 
Grunnet drift av håndballen uten leder i store deler av 2018 har utvikling av en sportsplan 
for Siggerud IL Håndball dessverre måtte legges på is. Målet videre må være at vi  klarer å 
samle og utvikle de retningslinjer som skal sikre en konsistent og forutsigbar sportslig 
utvikling der sportsplanen gir råd og retningslinjer for den enkelte årgang, utviklingen 
mellom årganger og for enkelte kjerneområder uavhengig av årgang. Sportsplanen skal sikre 
at vi jobber med utvikling av spillere, trenere og dommere på en konsistent og målrettet 
måte. På alle plan trenger vi kompetanseoverføring slik at man kan dra nytte av tidligere 
erfaring og at vi har en felles plattform. I forbindelse med kompetanse har vi kartlagt hvilke 
av våre trenere har trenerkurs og vil forsøke å tilby trenerkurs i samarbeid med RØN lokalt 
her på Siggerud.  
 
Treningstider 
Fordeling av tildelt treningstid er alltid vanskelig. Egen treningsflate blir fort fylt opp og vi 
etterstreber en så god dialog med naboklubber som mulig i fordeling av timer – Langhus fikk 
tildelt flere timer i Siggerudhallen for 18/19 enn 16/17. Hovedmålet er at alle lag får minst 
en god treningstid i Siggerudhallen. Det er alltid en balanse da det er ulik størrelse på de 



enkelte årganger; hvor også eldre lag tilgodeses mer samt uttalte ønsker og behov 
(tidlig/sent/samarbeid osv) Man kan derfor ikke isolert telle antall treningstimer men se 
dette i sammenheng. Fremover må flere lag belage seg på at lørdag er også en treningsdag.  
 
Materialforvalter er underlagt SU. Vi har dette året ikke hatt materialforvalter, og rydding i 
hallen og innkjøp av utstyr har tilfalt deler av styret, samt andre dedikerte medlemmer. Vi 
har dette året som mål og rydde opp i oppbevaringsrommene, mye pga bygging av nytt 
treningsrom i 2019. Vi har fått midler til dette fra hovedlaget og Ski kommune, og etablering 
av treningsrommet forventes ferdigstilt i første halvdel av 2019. Rommet skal bygges i det  
 
Dommerkontakt 
Dommerkontakten er ansvarlig for å administrere klubbens dommerplikter over for RØN. 
Dette inkluderer å samarbeide med naboklubber for å avhjelpe hverandre med dømmingen 
når dette er nødvendig. Dommerkontakt deltar på regelmessige møter i forhold til dømming 
og utvikling av dommerkompetanse, med RØN. 
 
Dommerkontakten har tett kontakt med klubbens dommere og klubbens barnekamp- 
veileder.  

 
Her kommer noen ord fra årets dommerkontakt: 
 
Året 2018 er delt i 2 halve sesonger. Første halvdel hadde vi god hjelp av J02 før alle sluttet 
mer eller mindre som bkl’er i og med at de gikk over til Oppegård i løpet av sommeren. 
Sverre tok DK1 og har tatt nivået greit. 
Når det gjelder sesongen 2018/2019 første halvdel, så har vi følgende kvotedommere meldt 
inn: 
Henning Grefsgård, Joakim Kindberg, Niclas Andersson, Marius Kolstad, Sverre Sagmo, 
Sander E. Værang og Susanne Utgård. 
Henning og Joakim har bestemt seg for å slutte å dømme og jobber nå med å være utvikler 
for de yngste og veilede disse. Det er ikke vært så mange minirunder eller mye kamper før 
jul, så det har ikke vært den store aktiviteten. Men dette bedrer seg etter jul og da kommer 
det i rapporten for neste sesong. 
Det gøy å se hvordan mange av disse 03 jentene og 04 gutta tar på seg oppgaver. De 
dømmer 12 årskamper i Stil Arena for Langhus og de har tatt nivået veldig bra.  
Vi må får flere til å kunne ta Dommer1 kurs slik at vi får inn flere kvotedommere. Så må alle 
trenere få informasjon om at VM og EM ikke spilles i lokalehaller på alle nivåer. Det fort gjort 
for en trener å knekke en dommer. Det har vi sett flere eksempler av i året som er gått, og 
det er ikke bra. Her må BKL’er, utvikler og dommer gi beskjed slik at vi får tatt dette opp med 
region øst og DK i klubben det skjer. 
Ellers håper jeg vi klarer for neste sesong å fylle opp kvoten. 
 
Ved pennen 
Kai Stenberg 
Dommerkontakt Siggerud IL 
 
 
 
 



Kiosk 
Styret, sammen med kioskansvarlig, har som ansvar å drive kiosken på en god måte, slik at 
denne genererer viktige inntekter til drift av klubben. Kiosken drives på dugnad av lagene.  
 
På slutten av året begynte vi å ha kiosken oppe i hallen, for å også ha billettsalg her. Det gjør 
at vi trenger færre personer til vakter, da disse er slått sammen. Ny fast kiosk oppe er 
forventet etablert i første halvdel av 2019. 
 
Vi skal også dette året forandre på innkjøpsrutiner, ved at vi gjennom Meny får rimelige 
varer til innkjøpspris. Dette gjelder også brus. Dette letter ansvaret for den som har kiosken. 
Nye rutiner for denne bør etableres i 2019. 
 
Arrangementsutvalg  
Arrangementsutvalget har ansvaret for større arrangement i klubbens regi. Arrangementene 
gjennomføres med dugnadsinnsats fra foreldrene til barna og ungdommene i klubben. 
 
I 2018 har det vært stor aktivitet og viktige arrangementer som er gjennomført er: 
 

• Nattcupen (april) – ble i 2018 gjennomført på en svært god måte og vi hadde mye 
publikum. Både barn, ungdom og voksne satte stor pris på arrangementet som sin 
vane tro ble avsluttet med fyrverkeri.  

• Siggeruddagen/idrettens dag (august) – håndballen hadde en stand på idrettens dag, 
hvor vi hadde hardeste skudd. Det ble utdelt premier i ulike årsklasser. Dette året 
hadde vi ikke et arrangement på kvelden. 
 

Lagsaktivitet 
 
Lag og spillere 
Antall registrerte utøvere i håndballgruppen per dags dato er 206 stk. 
Antall påmeldte lag for 2018/19 i Regionserien var 14 aldersbestemte lag (vi teller med der 
det er flere lag pr. årsklasse).  
Vi har i tillegg håndballskole for 6- og 7-åringer og ett herrelag. 
Damelaget spilte i 6. divisjon men måtte trekke laget for 18/19. Herrelaget spiller i toppen av 
3. div. 
 
Fordeling alder i Håndballgruppen for 2017/2018: 
Håndballskolen: 32 (6-8år)  
Spillere 6-12 år: 127 
Spillere 13-19 år: 86 
 
I aldersbestemte klasser opp til 15 år, har vi på jentesiden lag i alle årsklasser unntatt 14 år. 
J16 laget til Siggerud er for 2018/19 på utlån til Oppegård IL. J2004 (j14) -års 
jentene spiller på 15-årslaget.  På guttesiden har vi lag i 9, 12,13,14 og 16 års klassen.  
 
Håndballskolen 
Håndballskolen er starten på SILs aktivitetstilbud for gutter og jenter som har lyst å drive 
med håndball, og dette er en viktig rekrutteringsarena for klubben. Klubben samarbeider 
med SFO og gjennomfører håndballskolen i SFO-tiden. 



Håndballskolen for 2. klasse er kommet godt i gang for 18/19 sesongen, og har 2 trenere 
som organiserer dette. Håndballskolen for 1. klassingene startet også opp med engasjerte 
foreldre som trenere. 
Begge lagene deltar på Loppetassen. 
 
CUP og TURNERINGER 
 
Fellescup i år – Storhamar-cup håndball 2018. 
Siggerud deltok i 2018 på Storhamar-cup. Vi har nå prøvd både Ål-cup, hvor vi anså det 
sportslige nivået som lavt, og Bø-cup, hvor det var lav deltakelse av guttelag. Begrunnelsen 
var det sportslige nivået, og et ønske om å prøve noe annet. Storhamar-cup blir også 
fellescup i 2019. 
 
Andre Cuper 
Lagene har vært aktive i år og vi har hatt flere lag med på cuper både nært og fjernt. Det er 
oppnådd flere gode sportslige prestasjoner. For nærmere detaljer, se lagsberetningene.  
 
Våre minste har deltatt i Loppetassen og Minirunder. 
 
MEDLEMSKONTINGENT, TRENINGSAVGIFT OG LAGSKOSTNADER 
Totalkostnaden for å spille håndball i SIL varierer ut fra aldersnivå. Dette foregår ved 
elektronisk betaling og registrering på Idrettslaget hjemmesider. Trenere følger dette opp 
med Excel- lister på lagsnivå, på å sikre kontroll på medlemsmassen i håndballgruppa. Dette 
kjøres sammen med de elektroniske tallene. Videre er medlemstallene våre viktig i forhold til 
idrettsstøtte. 
 
Vi håper at gleden de har med å delta i et sosialt miljø, utvikle sine ferdigheter, gleden ved å 
spille, score sitt første mål, få nye venner, fysisk trening etc, langt på vei oppveier kostnaden. 
Håndballen kommer alltid ut som en av de rimeligste sportsaktivitetene ved undersøkelse 
omkring kostnadene ved organisert trening for barn og ungdom, og vi tror og mener SIL 
Håndball holder et edruelig nivå og et godt tilbud. 
 
Medlemskontingent 
For i det hele tatt å kunne være med på de tilbudene klubben har må spilleren være medlem 
i Idrettslaget (Klubbmedlemskap). Klubbmedlemskapet følger kalenderåret og forfaller i 
januar. Ingen endring i medlemsavgift/kontingent fra foregående år. 
 
Treningsavgift  
Treningsavgiften dekker de variable kostnadene pr spiller i håndballgruppa, og går også med 
til å dekke inn lagsavgiftene i gruppen. Treningsavgift går også til å dekke trener- 
oppmannshonorar. Enkelte lag med trenere som ikke har barn på laget, kan etter søknad, få 
et noe høyere honorar. Flere av våre lag har opp mot 30 treningsuker i året, og er opp i 3 
økter i uken. 
 
 
Lagskostander  
Håndballgruppa dekker administrasjonskostnadene som påløper hvert enkelt lag, samt 
kostnader som påløper i forbindelse med kampene gjennom en sesong.  



Hovedkostnad her er påmeldingsavgiftene til regionspill og cupkostnader. I tillegg er det 
kontingent til NHF og Region Øst, halleie til Ski kommune, dekke utgiftene til dommere, samt 
påmelding til andre sentrale og regionale cuper. Hvert lag får dekket påmelding til to cuper 
hvert år. Klubben dekker også fellescupen som styret bestemmer for alle lag. 
 
SPONSORER TIL HÅNDBALLGRUPPEN 
Håndballgruppa har 3-4 gruppesponsorer. 
Håndballgruppas sponsorer for året har vært følgende:  
Hovedsponsor: Profil & Dekor AS  
Kiwanis, Siggerudveien Bil, H-I Elektro, Dr. Oetker 
Noen lag er sponset direkte – for å se hvem disse sponsorene er, vises det til sak 3 – lagenes 
åremeldinger.  
 
Vi oppfordrer alle som har anledning, til å støtte opp om Håndballgruppa økonomisk, og 
takker for all støtten vi har fått i 2018! 
  
Økonomi (resultatregnskap med balanse) 
 
Økonomien for året har vært sterk og vi har en sunn økonomi med god oversikt over 
kostnader og inntekter. 
 
Økende kostnader krever at vi må fortsette å være flinke til å skaffe inntekter, og ikke minst  
være villige og positive til å ta i et tak – det kan være loddsalg, dugnader og vakter i hallen. 
 
Viser for øvrig til resultatregnskap 2018. 
 
Til slutt vil styret takke for tilliten gjennom 2018.  
Vi ønsker alle våre håndballspillere og deres foresatte et fortsatt godt håndball år! 
 
Med hilsen Styret i SIL Håndball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. LAGENES ÅRSMELDINGER 
 

Håndballskolen 1.klasse 
 
Håndballskolen for 1.klasse startet opp 25 oktober, og vi var spente store som små da vi 

hadde vår første trening i hallen. Det kommer stadig nye spillere til laget. I skrivende stund 

består vi av 21 barn og tre voksne. Vi trenerne er relativt ferske innenfor hånballsporten, 

men har fokus på trivsel, inkludering og lek med ball. Vi har fått gode tips og råd fra de andre 

i klubben. I treningene frem mot jul har vi hatt ulike oppvarmingsleker og øvd på å få 

ballkontroll med forskjellige kasteøvelser. Vi har også hatt øvelser med skudd på mål og spilt 

kamp mot hverandre. Ekstra stas var det da vi i januar fikk være med på vår første 

Loppetassen cup i Askimhallen. 16 barn storkoste seg og var stolte over å ha fått en 

skinnende, ny medalje. Vi driver nå og forbereder oss til Loppetassen Gull i februar, og 

gleder oss til å lære oss enda mer i året som kommer. 

Hilsen ledere/trenere: 

Veronica Holm, Anne Linn Struksnæs og Karine Bergane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Håndballskolen 2.klasse(barn født i 2011). 
 
Vi har fra begynnelsen av 2018 vært flere trenere i håndballen. 
Vi tok over etter jenter født i 2002.  
Beatrice Vromant-Berg, Anders Vromant-Berg, Line Staxrud Eriksen, og meg selv (Maria 
Christell Mysen) startet som trenere i Mars 2018. 
Beatrice og Anders sluttet sommeren 2018, og på høsten 2018 kom Helene Bjaaland og 
Gelayoul Salamelahi på banen. Vi har et godt samarbeid innad i trenergruppen. 
Vi har hele veien hatt mange medlemmer.  
Tallet har ligget på rundt 18-20. 
Vi har deltatt i alle Loppetassen rundene, og bamsecup i 2018.  
Vi har holdt (og fått tilskudd til både sommer -og juleavslutning). 10 mykballer til håndball 
skolen er mottatt, og brukt mye. 
Håndballen har vært veldig populært blant barna, i følge tilbakemeldinger vi trenere har fått 
fra flere foreldre.  
På treningene har vi blant annet hatt fokus på at alle skal føle seg sett, hørt, og at håndball 
er et lagspill der alle trekk på banen teller like mye. Vi har hatt fokus på å gi mye ros, og 
oppmuntring. At håndball skal være gøy! 
I det siste har fokuset vært at alle kjenner sine plasser på banen, og oppmuntre alle til å 
skyte på mål, og rose for «veldig bra forsøk!» selv om ballen ikke går i mål. 
 
Mvh 
 
Maria C. Mysen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Årsmelding J08 
 

 

 
Jenter 10 startet 2018 sesongen med 17 herlige jenter og har avsluttet året med 16 av dem. 
Vi har trent hele sesongen, 2 ganger i uka med unntak av sommerferie og juleferie, og 
jentene har vist en formidabel utvikling gjennom sesongen. 
Treningene har bestått av fortsatt å ha det moro, men med mer fokus på basis kunnskaper 
og kontroll på mottak og pasning av ball og håndballforståelsen. Noen trekk har vi klart å 
lure inn og jentene lærer så fort at det er morsomt å være trenere for dem. 
Vi startet sesongen med en vennecup i Flateby der vi møtte våre «argeste» motstandere i 
serien J våre kjære nabolag. Det ble en flott start på serien og jentene fikk kjenne på nerver 
og følelsen av å spille håndball igjen etter juleferien.  
I serien frem til sommerferien har vi hatt 2 lag og har spilt jevne og ujevne kamper som har 
gitt oss god motstand og noe å bryne oss på. Etter sommerferien har vi hatt 1 lag med i J10 
serien og et mix lag sammen med J11 i J11 serien. Denne kombinasjonen har vært gull verdt 
for jentene og vi har sett en flott mix av personlige utviklinger. 
Utover serien har vi deltatt i Storhamarcupen, dette var årets høydepunkt i form av 
overnattingscup men også å møte spennende lag. Alle fikk en god opplevelse og samholdet 
på laget med alle 17 jentene var helt fantastisk. Noen skader og gleder ble det, men mest av 
alt masse moro og gøy for jentene – dette skal repeteres i 2019J 

 



Vi var selvsagt med i Siggerud sin egen nattcup og dette året gikk jentene av med seieren for 
beste kostyme, prisen ble benyttet med en sosial kveld på Peppes Pizza. 

 
Som avslutning på året hadde vi en super gjeng med 16 jenter hjemme hos trener’n Liza. 
Quiz, pizza, pannekaker, film og godteri var agenda – og mest av alt det sosiale med 
mobilene trygt plassert i en flott eske for kvelden. 

 
 
Med en så flott gjeng av Siggerud jenter og ikke minst deres foreldre er det bare å glede seg 
til hele 2019 og «to» nye sesongerJ 
 
Hilsen de voksne på Siggerud J10 
Liza, Ann Louise og Tone 

 
 
 
 



 
 
Årsmelding 2018 for jenter 2009 
 
Jenter 2009 trener mandager kl. 15:00 – 16:00, og onsdager kl. 16:00 – 17:00.   
Vi har i høst fått to nye spillere på laget, så vi er per i dag 14 jenter.  
Jentene uttrykker stor håndballglede, og er ivrige 
både på treninger og kamper.                                                                         
 
Vi startet 2018 med de tre siste minirundene på liten 
bane.  
 
I april var vi med på Nattcup, hvor jentene var utkledd 
som jåledamer. 
 
Årets høydepunkt var Storhamarcup i slutten av mai. 
12 spente jenter møtte opp til bussturen og det som 
skulle vise seg å bli en kjempefin tur. 
Vi hadde en supersosial helg hvor vi spilte 5 kamper, og fikk heiet på andre Siggerud lag. 
 
Etter sommerferien startet vi med å være med på Skicup. Dette ble jentenes første kamper 
på stor bane, noe de har sett frem til og gledet seg til. Jentene er veldig lærevillige, og vil 
gjerne spille så mye som mulig.  Det er full speed på hele laget, både når de går i angrep og 
når de skal tilbake i forsvar.  
Vi rullerer på alle plasser, og nesten alle jentene ønsker fortsatt å stå i mål.  
 
Vi har i høst vært med i regionserien og spilt 16 kamper, fordelt på 4 helger. 
 
Det er en utrolig grei gjeng med jenter, og en helt topp foreldregruppe.  
 
Anette Tenvann og Tanja Eliassen 



 
 

 
Årsmelding for 2017/2018 for jenter født 2007 

 
Jenter 2007 består nå av 11 spillere 2 trenere og oppmann.  Selv om det de er få, er de fleste 
motiverte og 4 av spillerne valgte å melde seg på follocamp som gikk i august. 
Av 11 spiller er 4 nye, noe som gjør at det er stort nivå forskjell på laget.  For at alle skal få 
utfordringer og føle mestring, melte vi et lag på nivå 2 og et samarbeidslag med jenter 08 på 
nivå 3.  Meningen med dette var at de nye og de som ikke føler seg komfortabelt på nivå 2 
skulle føle mestring.   Vi fikk beskjed om at nivå 3 var for nybegynner. Dette er ikke vår 
erfaring nå. Vi har møtt lag som bare har melt lag på nivå 3, noe som resulterer i store tap. 
Allikevel ha mange jenter følt mer mestring, ved å spille på dette nivået.   
På tirsdager har vi hatt et godt samarbeid med jenter 08 og jentene har trent sammen.  
Vi har deltatt på Storhamarcup som var svær vellykket i forhold til motivasjon og felleskap. 
Resultater kan vi ikke skryte av, men det var heller ikke forventet med mange nye. Vi har 
selvfølgelig melt opp igjen til Storhamarcup i 2019. 
Oppegård jentene inviterte våre jenter til felles trening. Denne dagen var både lærerikt for 
jentene og trenerne. Vi har også fått jenter fra 03 laget til å trene jentene våre.  Alle jentene 
deltok på trening og mange av jentene spurte om de kunne trene dem igjen. Ellers har 
jenten hatt en bowling dag med pizza som avslutning på håndballsesongen.  
 
Fokus i år: Skudd/kasteteknikk, samhold, finter, utgruppert forsvar, telling i forsvar og innløp 
av vingene.  
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmelding for Siggerud Jenter 12 år(06) 
Vi har dette året hatt de samme 13 jentene med hele året.  
 
Vi har i år spilt med laget i nivå 1. Det er 
langt fra alle jentene som har det 
nivået inne, men de som har det ville 
ha vært for gode for nivå 2, så vi mente 
det ville gi mest tilbake for jentene å ta 
utfordringen på nivå 1. Vi havnet på 
nedre del av tabellen, men hadde 3 lag 
bak oss, så vi føler at det var rett 
beslutning. Tilbakemeldingen fra 
jentene har også pekt i den retning. Det 
som har vist seg er at de spiller på sitt 
beste når de møte gode motstanderlag! 
 
Utover seriespill, så var vi i år med på 
Storhamarcup. Der gjorde de en veldig god figur og kom seg helt til en semifinale blant 45 
deltagende lag👍 
Vi meldte på, og fikk plass i temaserien (2018/19) i regi av regionen. Tema har vært offensivt 
forsvar (3-2-1), overganger og siste runde i 2019 blir strekspill/overganger. Kai har i 
anledning temaserien vært med på 3 temasamlinger (4 timer) i forkant av hver runde. Det 
har vært bra samlinger med gode inputs! I runde 2 var jentene blant de 5 beste lagene i 
temaserien (48 deltagende lag).  
Jentene har generelt hatt en bra utvikling, der vi ser at de som i fjor var kommet lengst, 
kanskje har stagnert litt, men at flere av de andre har hatt en veldig god utvikling. Det er 
veldig god trivsel og stemning i spillergruppa. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet blant 
jentene.  
 



Oppmøtet på treningene er god og stabil. Vi fokuserer fremdeles mest på grunnteknisk 
trening, men har begynt på noe taktisk angrepstrening.  På slutten av året har vi også hatt 
med oss 3 av jentene fra 07 laget på treningene. 
Disse glir godt inn i gruppa og det virker som om de trives veldig godt med litt større 
utfordringer😊. Spillerne roterer ennå på flere plasser på banen, både på trening og i 
kamper, nå unntatt keeperplassen, der to av jentene bytter på denne rollen. Vi tilstreber (og 
får til) mer eller mindre lik spilletid for alle spillerne i kamper.  
 
Tone Torgersen er fremdeles med i trenerteamet og har 3 kvarter med alternativ fysisk 
trening med fokus på skadeforebyggende trening. Vi har til denne treningen benyttet 
tribuner i vinterhalvåret. Tone har også hatt med jentene med på falltrening (bryting). Vi 
investerte også i en time med skadeforebyggende arbeid, trening med strikker. Det har nok 
vært blandet oppfølging i spillergruppa med egentrening på dette, men Tone bruker disse 
noen ganger på sine treninger. 
 
Vi hadde med 2 keepere på keepersamling i regi av regionen i desember. Espen var med som 
vår trener på denne samlingen. 
Hilsen trenere Kai Oliversen, Tone Torgersen, Espen og Bente Ulverud. 

Årsmelding  – Siggerud Jenter 05 

 
Vi startet sesongen med 11 stk jenter som trener hver Tirsdag og Torsdag.  Nytt av året er at 
de trener  sammen med gutter 05. 
Vi har meldt på 1 stk lag nivå 2. 
 
Høstsesongen 2018 ble preget av spillere som sluttet og dertil dårlige resultater.Men etter 
en snuoperasjon og gamle spillere som vendte tilbake igjen, ser vårsesongen mye lysere ut.  
 
Niclas Andersson og John Marius Lunde har i denne sesongen hatt hovedtrener ansvar for 
jentene og guttene, dette har fungert fint.  
 
Vi har fått god støtte fra jenter 06 for å kunne avvikle kamper da vi ved flere anledninger 
ikke var spillere nok.  
 
Vi fokuserer mye på at vi er et lag/team og at vi skal gjøre hverandre gode. Sure oppstøt og 
kommentarer under kamp og trening slår vi hardt ned på, dvs at de må gå av banen under 
kamp! 
Vi har en egen Facebook gruppe hvor informasjon og annet blir gitt, dette fungerer fint. 
 Vi opplever at samhold og fellesskap mellom jentene og guttene fungerer fint på trening.  
Vi har også fått med en helt super foreldregruppe som stiller opp både sosialt og i forkant av 
dugnader og fester. 
 
 
Spillere:      Trenere 
Anneline Nygård Lie     Niclas Anderson 
Annicken Olsen Rønningen    John Marius Lunde    
Emmeline Utengen      
Dina Finstad      Oppmann/lagleder  



Melisa Ulker.                                                                    Morten Bråthen 
Maja Ringstad.                                                                                                           
Maria Eliassen Langnes 
Emine Thiedemann 
Tiril Nilsrud 
Sara Bråthen 
Frida Romestrand Halvorsen (06 spiller) 
 
 
Vi må også takke våre sponsorer: Erik Andersen Bryn Bilskadesenteret og Ulker Frukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenter 15 – jenter født i 2003 og 2004. 
 
Våren 2018 var vi 14 spillere og deltok i seriespill med et lag i nivå 1 og et lag i nivå 2. 
Dina og Maria fra J05 har i hele år vært med på treninger og kamper hos oss. 
Vi deltok på Nattcupen hvor alle jentene var utkledd i regnbuens farger. 
Vi deltok også på Yngres Cup på Elverum hvor vi spilte oss til B-finale som vi dessverre tapte 
på sudden. Vi har vært med både på Flyballturnering og Beach-håndball, noe jentene likte 
veldig godt. Vi spilte oss helt til bronsefinale i Beachturneringen. Denne formen for håndball 
fenger jentene og gir god utvikling fordi alle er tvunget til å bidra når det er så få på banen av 
gangen. Vi avsluttet forrige sesong med fellescupen på Storhamar og før vi tok en lang 
sommerferie spilte vi paintball sammen på Klemetsrud. 
 
Ved oppstart av ny sesong i august hadde vi fått på plass et nytt trenerteam. Krister Wiik og 
Mina Guldbrandsen tok over ansvaret for den sportslige utviklingen av laget. Kim Soleng og 
jeg ble med videre som hjelpere, mens Annett og Therese takket av etter mange år med 
laget.  
 
I høst har vi deltatt i seriespill med to lag i nivå 2. Det blir mye kamper med en så liten 
spillerstall, men jentene ønsker mye spilletid. De har vist god utvikling og spiller nå håndball 
med langt høyere tempo enn tidligere. Målvaktene våre har også tatt store steg og Ida er 
plukket ut til å være med på regionens målvaktprosjekt. Matilde SV deltar på SPU for J14. 
 



Vi avsluttet høstsesongen med «teambuilding» på Klubbhuset med lunsj, konkurranser, 
videofremvisning fra kamper, middag, kos og hygge. 

 
 
 
Laget har i 2018 bestått av følgende spillere; Ida Lønseth-Sageng, Embla Nordheim, Lise 
Soleng, Vilde Andersen, Njala Duits, Alice Borg Kwaaitaal, Hedda Vestengen Bjørø, Matilde 
Sveen, Zuzanna Gil, Matilde Eliassen Sørlie, Martine Holterfelt Venemark, Martine Holand 
Hansen, Maja Graven Nørbech, Isabella Vidal, samt Dina Finstad og Maria Eliassen fra J05. 
 

 



 

 
En herlig jentegjeng med svært godt samhold og som vi er veldig stolte av!  
 
På vegne av J15- teamet 
Arnhild H.Venemark (Oppmann) 

Årsmelding Gutter 13, f.-05 
 
Våren 2018 var utfordrene da vi hadde for få spillere for 2 lag. Vi hadde kun 12 spillere som 
hadde betalt lisens, og med 2 av disse igjen som ikke fikk vært med mer enn ca annenhver 
helg. Vi  kom oss gjennom med å få låne fra G06 og også ett par spiller fra G07. Etter 
sesongen flyttet en og en annen gikk over til kun fotball. Etter sommerene har vi vært 11 
spillere. 
Det er en fin og ivrig gjeng som ønsker å spille håndball og synes det er gøy. 
Vi har vært på 2 cuper i år. Vi var på Storhamarcup og på guttecupen. Vi var ikke nok spillere 
som kunne være med på julecupen, men vi har 5 spillere som spiller på et blandet 
Siggerud/Langhus lag.  
Vi har hatt noen fellestreninger med Langhus G05. Guttene har syntes dette har vært veldig 
bra, og vi ønsker å fortsette med dette samarbeidet. Vi har lite halltid med kun 2 timer på 
halv bane, noe vi mener er utrolig dårlig for et G05 lag. 
Vi har denne sesongen 1 påmeldt lag i nivå 2. Vi har hatt flere seiere, men også ett par tap. 
Men vi endte på toppen av tabellen nå før jul. 
Vi er 4 voksne rundt dette laget. Linda som oppmann, Trude, Nichlas og Jon Marius som 
trenere. Gutta har flere lag, så det er Trude som er den «stabile» her. 
Gutter som er med på laget: 
Lukas, William, Marius, Mats, Oliver, Paal Theodor, Ulrik, Robin F, Eskil, Liam og Adrian 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmelding Gutter 14 (2004) 
 
Spillere denne sesongen har vært: 
Kenneth Waaler, Erlend Romestrand Halvorsen, Aron Philip Holstad, Jonathan Kaare-Skau, 
Mathias Vonen Kystad, Mathias Olsen Rønningen, Casper Skrettingland, Kristian Hagen 
Dyrlie, Carsten Bakke Jørstad, Joakim Engnes Værang og Joachim Lind. 
 
Dette er en gjeng gutter med mye glede, innsats og humør på trening og kamp. 
 
Vi trener 3 ganger i uken, mandager, onsdager og fredager. 
Guttene har vært flinke til å møte på treningen og gjør stadig store fremskritt dette året. 
 
I mai var vi på Storhamar cup som var en super opplevelse for gutta, trenerne og foreldre. 
Vi spilte fire innledende kamper der det ble 3 seiere og 1 tap.  
Stolte men slitne gutter, trenere og foreldre etter en super helg på Hamar både sosialt og 
sportslig.  
 
Denne sesongen spiller vi på nivå 1 og spilt halvparten av kampene i serien med noen tap og 
noen seiere. Vi skal spille B1 sluttspill etter nyttår. 
 



Vi avslutter sesongen med Storhamar cup sammen med andre Siggerud lag på våren 2019. 
 
Håper alle fortsetter å spille håndball også neste sesong, for dere er en fin og sammensveiset 
gjeng med veldig mye humør og innsatsvilje. 
 
En stor takk til ivrige foreldre som stiller opp og heier på guttene. 
 
 
Hilsen Ragnar Værang og Morten Lind 

 
 

Årsmelding herrelaget 
 
Sesongen 2017/18  ende med 5. plass i 3. div, som er nyopprykket lag var det over 
forventningene. Treningene fortsatte i år som i fjord lagt inn i juli måned , med et fantastisk 
oppmøte. Vi har i år hatt gleden av å få med oss Gutter 02.. Sesongen 2018/19 startet 
fantastisk, oppkjøringsturneringen i Fredrikshavn.(Sinatra Cup) er vel ikke det som har satt 
standaren for det sportslige. Selv om gutta gikk helt til finalen, men der ble det tap. Ikke for 
et bedre lag selvfølgelig, men det var tydelig hjemme dømming her!  
Serien har startet forrykende og gutta ligger helt på topp i 3.div med 7 seiere og 2 tap. 
Denne fantastiske gjengen får stadig nye tilskudd. De hjemvendte sønnene trener 2 ganger 
pr uke og satser på at vårsesongen 2019 blir like bra som høsten har startet . Ta med familie 
og venner og se på de hardt kjempende gutta på nyåret  
 
Årets spillerstall Niclas Anderson, Morten Hagen Blokkdal, Kristian Schea Bergersen, 
Christoffer Sannerud, Alexander Thorkildsen, Kristoffer Jacobsen, Tim Engh, Joakim 
Kindberg,  Jesper Almark, Adreas Arntsberg, Henning W Grefsgård, Joakim Alrek Hauglie, 
Frederic Thorkildsen, Tomas Johansen, Andreas F. Sørensen, Mats Gonella, Stian A Thun, Ole 
Nichlas Thorkildsen, Jesper Lægreid, Fredrik Løwstrøm Nyenget, John Marius Lunde  og 
Dagfinn Thorkildsen 
Trenere har vært Ole Jan Johansen og Dagfinn Thorkildsen 



 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Regnskap 2018 
Se eget vedlegg 
 
6. Budsjett 2018: 
Se eget vedlegg  
 
7. Innkomne forslag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. VALG FOR 2019 
 

SE EGET VEDLEGG 


