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2. STYRETS ÅRSBERETNING 2017 
 
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 2017, men på det sportslige plan vil beretningen 
ta for seg siste del av sesongen 2016/17 og første del av 2017/18. 
 
Styret 
Styret har i inneværende periode bestått av: 
Leder:       Cato Haugland 
Nestleder:      Erik Enge 
Styremedlem/kasserer/arr.ansvarlig: Torill Johansen 
Styremedlem/sportslig utvalg:  Arne Finstad 
Styremedlem/sportslig utvalg:  Kim Louise Soleng 
Styremedlem/arrangementsutvalg:   Morten Bråthen 
Styremedlem/arrangementsutvalg:  Isabell Hansen 
Styremedlem/dommerkontakt:  Kai Stenberg 
Styremedlem/sekretær:   Irene Waaler 
Styremedlem/kioskutvalg:   Tomas Løvås-Vidal 
Styremedlem:     Linda Engnes 
 
Sentrale roller utenfor styret: 
Regnskapsfører:     Marthe Opland 
Materialforvalter:    Terje Andersen 
 
 
SIGGERUD IL HÅNDBALL  
Håndballgruppen 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 håndballgruppen mellom hvert årsmøte.  
Styret har bestått av 11 personer denne perioden.  
 
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 ca. ett ordinært styremøte per måned. I tillegg til at det har 
vært gjennomført egne møter i utvalgene/komitéene og trener-/oppmannsmøter. Klubben 
har også vært representert på møter med Ski kommune og Ski idrettsråd.   
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Styret har i 2017 fortsatt jobben med å etablere og forbedre den operasjonelle modellen for 
drift av klubben. For 2018 anbefaler det avtroppende styret at klubben setter fokus på: 

 Utvikling av sportslig plan for klubben. Denne planen bør blant annet inneholde: 
o Rammer for hvordan klubben ønsker at lagene på Siggerud skal spille. 
o Retningslinjer og plan for hvordan klubben skal skaffe og videreutvikle trenere 
o Klubbens holdning til hvordan vi skal se på nivådeling av lag for de ulike 

alderstrinnene. 
 Gjennomføre en analyse for å se på spillergrunnlaget for å drive klubben de neste 5 

til 7 årene. Barnekullene på Siggerud varierer mye i størrelse. Det kan se ut som om at 
kullene som starter på skolen fremover, er forholdsvis små. Dette vil kunne skape en 
utfordring i forhold til å drive lagidrett på Siggerud.  

 Basert på resultatene av analysen beskrevet over, 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. I tillegg har vi vellykket samarbeid med Driv 
IL. I forbindelse med evt. samarbeid, er det viktig å forme dette på en måte der vi ikke 
mister halltid på Siggerud, da det er viktig å tilby et lokalt fritidstilbud til barn og 
ungdom. 

 Fordele hallvaktansvaret på lagene – i 2017 har hallvaktene i forbindelse med 
avvikling av kamper i Siggerudhallen, 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. Det anbefales at det nye styret, så snart som 
mulig, utarbeider et mer robust opplegg der hallvaktene fordeles på lagene i klubben. 

 Innføring av elektronisk kamprapportering – de siste årene har RØN jobbet med 
innføring av elektronisk kamprapportering. I sesongen 2017/2018 har det vært krav 
om elektronisk kamprapportering for herrelaget vårt i 3. divisjon. Kravet om 
elektronisk kamprapportering er nå utvidet til å gjelde for alle lag fra og med 12 år. Det 
er viktig at det jobbes med opplæring av elektronisk kamp rapportering, slik at klubben 
har tilstrekkelig kapasitet på dette.   

 
Sportslig utvalg  
Sportslig utvalg skal bistå og sikre at klubbens grunnleggende sportslige mål ivaretas. Gjennom 
håndballgruppens sportsplan gir SU retningslinjer og verktøy som skal sikre en konsistent og 
helhetlig utvikling av håndballspillere i SIL. SU har også hovedansvar for  
fordeling av halltiden tildelt fra Ski Kommune. 
 
SU fastsetter klubbens sportslige mål og er bindeleddet med trenerne. SU foreslår klubbens 
kursopplegg og tilbyr trenerne å delta på kurs for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 
trenergruppa.  
 
Materialforvalter er underlagt SU. Materialforvalter, Terje Andersen, flytter fra Siggerud og 
har trukket seg. Det må derfor jobbes med å få en ny materialforvalter på plass. I tillegg til å 
sørge for at klubben har nødvendig treningsutstyr og at dette er i tilfredsstillende stand, må 
materialforvalter i lag med trenerne etablere rutiner som sørger for at rommene med 
treningsmateriell i hallen er ryddige. 
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SU har også i 2017 sett på muligheten for å etablere et treningsrom i Siggerudhallen. Klubben 
fikk positive signaler fra Ski kommune om at vi kunne få lov å omdisponere garasjen til 
treningsrom. Senere har Ski kommune dessverre kommet tilbake og meldt i fra om at dette 
likevel ikke lar seg gjøre. Endringer i strategien for vedlikehold av kommunens areal krever at 
de har tilgjengelig garasje på Siggerud. 
  
Det anbefales derfor at det nye styret jobber videre med en mindre ressurs krevende løsning. 
Et alternativ kan for være å se på om noen av bodene under tribunen kan omdisponeres og 
tilpasses til et treningsrom. Klubben har allerede kjøpt inn noen treningsapparater som er 
lagret i garasjen i Siggerudhallen. 
 
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 barnekampveileder. 
 
Dommerkontakten har i 2017 gjort en meget god jobb. Det er etablert et godt og strukturert 
regime for fordeling av kamper og oppfølging av dommerne. I tillegg er det etablert svært godt 
samarbeid med andre naboklubber som har gitt alle parter god fleksibilitet.  
 
Kioskutvalg 
Utvalget 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. Vi innførte på slutten av 
2016 betalingsterminaler i kiosken og i billettsalget.  
 
Kiosken har i 2017 blitt drevet på en meget god måte og kioskomsetningen har økt med nesten 
50%. Noe av økningen skyldes omsetning i forbindelse med Siggeruddagen. 
 
Vi har i forbindelse med spesielle arrangementer, f.eks. Loppetassen og Minirunder, valgt å ha 
kiosksalg på tribunen i hallen. Det kreves litt ekstra dugnadsinnsats for å rigge kiosken. Erfaring 
med å ha kiosk på tribunen er godt salg og mer fornøyde foreldre, da de kan få sett litt av 
kampene som barna spiller. 
 
Arrangementsutvalg  
Arrangementsutvalget har ansvaret for større arrangement i klubbens regi. Arrangementene 
gjennomføres med dugnadsinnsats fra foreldrene til barna og ungdommene i klubben. 
 
I 2017 har det vært stor aktivitet og viktige arrangementer som er gjennomført er: 
 

 Nattcupen (april) – ble i 2017 gjennomført på en svært god måte og vi hadde 
rekordstort publikum. Både barn, ungdom og voksne satte stor pris på arrangementet 
som sin vane tro ble avsluttet med fyrverkeri. Den eneste negative erfaringen vi hadde 
med årets Nattcup, var at det ble skrevet ut parkeringsbøter til biler som stod langs 
gangveien ved parkeringsplassen til Siggerudhallen. 
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 Siggeruddagen/idrettens dag (august) – Håndballen påtok seg etter forespørsel fra 
hovedlaget, ansvaret for å arrangere Siggeruddagen og å stå for kiosk under idrettens 
dag. Siggeruddagen ble en stor suksess både ved at folk satte pris på arrangementet 
og ved at dette bidro til inntekt for klubben. Dog, er det viktig å være klar over at et 
slik arrangement, krever svært mye arbeid både til forberedelse, gjennomføring og 
nedrigging/rydding. Det er derfor viktig at vi ved et evt. tilsvarende arrangement 
senere, fordeler belastningen på flere personer enn det vi gjorde i år.   

 Minirunde (desember) – klubben gjennomførte i desember minirunde for 9-åringer. Vi 
hadde god deltagelse og arrangementet ble gjennomført på en god måte. RØN 
utnevnte Siggerud IL Håndball til rundens arrangør. 

 
 
LAGSAKTIVITET 
 
Lag og spillere 
Antall utøvere i håndballgruppen er p.d.d. 239 stk. 
Antall påmeldte lag i Regionserien er 16 aldersbestemte lag (vi teller med der det er flere lag 
per årsklasse). Vi har i tillegg håndballskole for 6- og 7-åringer og ett dame– og ett herrelag. 
Damelaget spiller i 6. divisjon og herrelaget i 3. divisjon.  
 
Fordeling alder i Håndballgruppen for 2016/2017:  
Håndballskolen: 32 
Spillere 8-12 år: 111  
Spillere 13-18 år: 61 
Spillere over 18 år: 35 
 
I aldersbestemte klasser opp til 15 år, har vi på jentesiden lag i alle årsklasser unntatt 13 år. 
Driv IL J15 år besluttet før sesongen 2017/2018 å melde overgang til Siggerud IL. 13-års 
jentene spiller på 14-årslaget. På guttesiden mangler vi lag for 14, 10 og 9 år. 15-årslaget er 
det eldste laget. Dette laget har også i år vært et samarbeidslag med Driv IL. Før sesongen 
2017/2018 valgte gutter født i 2001 å melde overgang til Ski.  
 
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 17/18 sesongen, og har to trenere som 
organiserer dette. Håndballskolen for 1. klassingene startet opp i oktober. Trenere fra jenter 
15-år og 14-år hjelper til som trenere for disse.  
 
Begge lagene deltar på Loppetassen.   
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CUP OG TURNERINGER 
 
Fellescup i år – Bø Sommarland cup 2017 
Siggerud deltok i 2017 på Bø Sommarland cup, som ble fellescupen på bekostning av Ål-cup. 
Begrunnelsen var det sportslige tilbudet og et ønske om å prøve noe annet. Cupen hadde 
lavere deltakelse på guttesiden enn forventet. Basert på dette er det bestemt at fellescupen i 
2018 blir Storhamar-cup.  
 
Siggerud klarte seg godt i Bø Sommarland cup og det ble det gull for J14 og J15, mens J13 og 
G12 kom til semifinalen.  
 
Nattcup Siggerud  
Tradisjon tro ble Nattcupen også i år arrangert i Siggerudhallen som avslutning for klubben. Vi 
takker alle sponsorer og frivillige for hjelpen til å gjennomføre og alle lag og foreldre for god 
deltagelse med super innstilling! 
 
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 både i Loppetassen 2017, samt Minirunden. 
  
Treningstider  
Fordeling av treningstid er alltid vanskelig og det er mange hensyn som må tas. Dette betyr at 
lagene ikke kan forvente å få oppfylt alle ønskene sine. Et mål er at alle lag får minimum 1,5 
time i Siggerudhallen. Om man får hel eller halv bane kommer blant annet an på hvor mange 
spillere man er. De eldste lagene har behov for mest treningstid. Treningstiden vil derfor 
normalt økes etter hvert som blir eldre innenfor aldersbestemte trinn. Siggerud IL Håndball 
ble i første runde i år, tildelt mindre halltid enn i fjor, av Ski idrettsråd. Dette fikk vi heldigvis 
rettet på etter at vi, basert på en dybdeanalyse, kunne vise at Siggerud var behandlet feil i 
tildelingen fra Ski idrettsråd.  
 
Siggerudhallen blir fort fylt opp. Langhus fikk i år 6,5 timer halltid i Siggerudhallen, men de har 
etter hvert sagt fra seg 1,5 time på mandager. Dette og det gode samarbeidet vi har med SFO, 
har gjort at kabalen også gikk tilfredsstillende opp i år. 
 
Gutter 15 år er et samarbeidslag med Driv IL. Laget trener derfor én dag i uka i Mjærhallen.  
 
 
MEDLEMSAVGIFT, TRENINGSAVGIFT OG LAGSAVGIFT 
Totalkostnaden for å spille håndball i SIL varierer ut fra aldersnivå. Dette foregår ved 
elektronisk betaling og registrering på Idrettslaget hjemmesider. Det er fortsatt en noe 
kronglete prosess, men går bedre nå enn i fjor. Trenere følger dette opp med Excel- lister på 
lagsnivå, på å sikre kontroll på medlemsmassen i håndballgruppen. Dette kjøres sammen med 
de elektroniske tallene. Videre er medlemstallene våre viktig i forhold til idrettsstøtte. 
Det er fremdeles enkelte som ikke har betalt avgiften, og det jobbes nå med å kreve inn dette. 
 
Vi håper at gleden de har med å delta i et sosialt miljø, utvikle sine ferdigheter, gleden ved å 
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spille, score sitt første mål, få nye venner, fysisk trening, osv., 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. 
 
Medlemsavgift 
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  
Denne avgiften dekker de variable kostnadene pr spiller i håndballgruppa, og går også med til 
å dekke inn lagsavgiftene gruppen betaler. I tillegg dekker den også symbolsk godtgjøring til 
trenere. Flere av våre lag har opp mot 30 treningsuker i året, og er opp i 3 økter i uken. 
 
Det ble på årsmøtet i februar 2017 vedtatt en økning av treningsavgiften for sesongen 
2017/2018 for de fleste spillerne. Økningen varierte noe i forhold til alder.   
 
Lagskostander  
Håndballgruppa dekker administrasjonskostnadene som påløper hvert enkelt lag, samt 
kostnader som påløper i forbindelse med kampene gjennom en sesong. Hovedkostnad her er 
påmeldingsavgiften til regionspill og cupkostnader. I tillegg er det kontingent til NHF og Region 
Øst, halleie til Ski kommune, 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 
Håndballgruppen har sju gruppesponsorer. 
Håndballgruppas sponsorer for året har vært følgende:  
Hovedsponsor: Profil & Dekor AS  
Kiwanis, Mr. Coffee, Siggerudveien Bil, Follo Energi, H-I Elektro, Dr.Oekter 
Noen lag er sponset direkte – for å se hvem disse sponsorene er, vises det til lagenes 
årsmeldinger.  
 
Energi 1 tildelte også klubben kr. 25.000,- i støtte.  
 
Vi oppfordrer alle som har anledning, til å støtte opp om Håndballgruppen økonomisk, og 
takker for all støtten vi har fått i 2017! 
  
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 2017. 
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Til slutt vil Håndballstyret takke for tilliten gjennom 2017 og ønske alle våre håndballspillere, 
deres foresatte, trenere og dommere et fortsatt godt håndballår! 
 

3. ÅRSRAPPORT FRA DOMMERANSVARLIG 
 
Da nærmer 2017 seg slutten og dommeransvarlig kommer med nok en rapport. De ble våren 
2017 utdannet 8 nye Barnekampledere (tidligere dommere). Vi meldte også Marius Kolstad 
opp til dommer 1 kurs hos Driv IL, slik at han fikk nye utfordringer. Vi har også på forespørsel 
arrangert et dommer 1 kurs med 8 deltagere fra andre klubber, men dessverre ingen fra vår 
klubb denne gangen. Dette kurset gikk over 4 kvelder. Takk til de lagene som kjørte 
treningskamper for de som var på kurs. 
 
Det er blitt dømt ca 400 kamper dette året fra våre dommere og BKL’ere. Det planlegges for 
våre eldste BKL’ere kommer til å få tilbud om Dommer1 kurs dersom de ønsker dette. Jeg 
synes det har vært bra utvikling på disse BKL’ere og de har fått mye skryt. 
 
For neste sesong har vi noen utfordringer som vi må ta tak i. Det ene er at vi trenger å få på 
plass en barnekampveileder som kan være der for våre yngste å følge de opp. Dette for at Jack 
Dinesen som har hatt denne rollen i dag har flyttet fra Siggerud og på grunn av helse 
utfordringer ikke har fungert optimalt i denne rollen.  
 
Det er i løpet av høsten blitt annonsert at vi ønsker å utdanne flere BKL’ere. Så langt har vi fått 
melding om 8 barn som ønsker dette. Det vil da komme kurs for disse utover våren 2018. 
 
Ved pennen 
Kai Stenberg 
Dommeransvarlig Siggerud IL 
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4. LAGENES ÅRSMELDINGER 
 

Årsmelding 2017 for jenter 2009 
 
Jenter 2009 trener mandager kl. 15:30 – 16:30.   
Vi er per i dag 12 ivrige jenter. De er motiverte på treningene, og viser stor håndballglede. 
 
Før sommerferien var vi med på Loppetassen; bronserunden, sølvrunden og gullrunden. 
 
I tillegg var vi med på nattcupen, hvor jentene var utkledd som tyver. 
 
Etter sommerferien har vi spilt 3 minirunder. Den første runden stilte vi med ett lag, mens de 
to neste rundene stilte vi med to lag. Jentene er glad i å få mest mulig spilletid. 
 
Vi har fokus på lagbygging. Jentene er ivrige og konsentrerte, både i forsvar og i angrep. 
De er greie mot hverandre, og flinke til å spille ballen slik at alle får skyte, og alle scorer mål 
.  
 
Vi deler hall med gutter 09. Guttene og jentene er ivrige og starter på egenhånd aktiviteter 
som scorer’n står m.m, mens vi voksne setter opp mål.   
Innimellom har vi også spilt kamp mot gutta på stor bane, og det har vært veldig populært. 
 
Som avslutning før jul var jenter 09 og gutter 09 på Egon og spiste pizza. 
 
 
Anette Tenvann og Tanja Eliassen 
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Årsmelding 2017 for Gutter 8 år 
 

                                
 
Tidlig i vår besto laget av 11 gutter. Det startet med 2 trenere, men nå er det bare 1 trener på 
laget. Tok veldig lang tid i starten og få kommet i gang og det var mye tulling og usportslige 
ting på treningene. Dette gjorde at flere spillere sluttet til sommeren. Veldig trist. Det ble 
bedre så fort vi fikk kommet i gang. Laget består nå av 6, 7 gutter. Vi trener på halv bane, 
deler med jenter 8 år.  
Vi har vært med på loppetassen bronse, sølv, og gull. Hadde det veldig gøy. Nattcupen, da var 
vi Ninjaer.  
Etter sommeren ble vi eldre og begynte med minirunder, vært med på mini runde 1, 2 og 3. 
Veldig gøy.  
Vi hadde en hyggelig juleavslutning 4. desember med jentene på Egon og spiste pizza.  
Treningen er mye mer gøy nå og barna er flinke. De begynner å bli veldig gode på mange 
pasninger og at alle skal få skyte i kamp.  Morsom gjeng med godt humør. 
  
Hovedtrener Kristine Farstad. 
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Jenter 09 år (født 2008) - 4. klasse 
 
 
Treningsdag: Ons og fre 
Tid: 16:00 -17:00 
Trenere: Liza og Thorbjørn 
Barn: 17 
Vårt flotte lag består av: 
Hennie Michelle Oliversen - Martine Kolstad - Julie Gjermstad - Sarah Mansell 
Nora Opland Kaasa - Ida Elise Vingebakke Dahlen - Lotte Bakken Pedersen 
Tamara Gullichsen - Kayla Fredrikke Seim - Vilde Solem Gleditsch 
Sara Sagsveen - Celine Hildre - Pernille Lund - Sandra Torgersen 
Aurora Baumberger - Vilde Midling Olsson - Kamilla Skiaker 
 
Laget 
Jeg har jobbet mye (alle disse årene egentlig) for å skape respekt, samhold, positivitet i laget. 
Dette har jeg gjort ved å blande spillerne under trening, lært jentene noen zumba danser, hatt 
sommeravslutning hjemme hos meg, ordnet julegaver, planlagt nattcupen hos meg, snakket 
med jentene om hvordan vi skal behandle hverandre, snakke til ikke om, ikke kjefte eller 
skrike, og at misforståelser skjer ofte. Vi har en kjempefin jentegjeng, de bryr seg om 
hverandre, respekterer og skaper lagspill! 
 
Trening: 
I år har vi hatt to treninger i uken, og dette ser vi hjelper på utviklingen hos jentene. Vi har 
fortsatt ulike nivåer på laget, men det kan ha en sammenheng med at noen «vil mer» enn 
andre. Vi prøver også å ha litt styrkeøvelser og noen aktivitetsleker som de selv får velge. Vi 
synes at det er viktig å motivere jentene og gjøre litt annet enn bare håndball, det styrker 
samholdet og vi ønsker ikke at spillerne skal slutte fordi de synes det blir for kjedelig. 
Jentene har mer håndball forståelse enn i fjor, og mange brikker falt på plass da jeg fikk vite 
at barn ikke har ferdig utviklet sidesynet, før de er 10-12 år. 
 
Fra 15 til 17: 
I år har vi fått inn to nye spillere, som aldri har spilt håndball før. Dette synes vi er gøy! 
 
Cuper: 
Vi har meldt oss på alle minirundene og regionserien. Ulempen er at jentene blir litt forvirret 
over reglene når vi spiller på liten og på stor bane o.l. Men de lærer heldigvis fort. Vi har også 
meldt oss på StorHamar cupen, noe vi gru-gleder oss til! 
 
Foreldre: 
Vi har en god tone med alle foreldrene. Og de er flinke til å gi beskjed om barnet ikke 
kommer på trening. Når dem ikke gir beskjed, tar jeg kontakt. Jeg tar opp saker direkte med 
foreldrene hvis barnet ikke er motivert o.l. For meg er det viktig å se hvert enkelt barn og vise 
forståelse. 
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Jenter 10 år (født.2007) 
 
Dette er en liten stabil gjeng på kun 7 jenter. Heldigvis virker disse jentene motiverte!! Det er 
selvfølgelig sårbart når de er kun 7 stk. så ved sykdom har vi lånt fra J09(f.2008) eller vært 
uten innbyttere. Det har vært veldig enkelt å få hjelp fra jenter J09. Spillerne vi har lånt har 
vært tøffe og klart seg fint! Det at de kun er 7 stk. gjør også at samholdet er blitt bedre og det 
virker også som treningsånden og lysten på 
håndball har blitt sterkere hos de fleste av 
jentene. Jentene har også vært så heldig å få 
en ekstra trener. Mona Haugen har trent 
jentene på fredager og hjulpet til på 
onsdager.  
 
Det siste året har jentene vært med på 
Kolbotn Cup og til neste år skal de for 
første gang være med på en 
overnattingscup (Storhamarcup), der 
samtlige jenter har melt seg på. Foreldrene 
og trenere håper at dette vil øke motivasjonen ytterligere.  
 
For å gjøre håndball enda mer ettertraktet har 2 av foreldrene fått ansvar for det sosiale. Siri 
Syversen har skaffet en høyttaler som vi kan låne. En ide fra et lag vi spilte mot, har vi brukt 
høyttaleren til oppvarming sammen med motstanderen lag før kamp. Kjempe artig er det! Det 
skaper et godt felleskap også med motstanderens lag og vi vil absolutt gjøre dette flere 
ganger.  
 
En ekstra hyggelig bonus er jentene har begynt å vinne. Dette er spesielt hyggelig da de tapte 
nesten alt sist sesong. Alle spillerne har også klart å lage mål! Vi hadde bestemt oss for å 
melde oss på nivå 3 denne sesongen, men ble heldigvis overtalt på oppmann/trener møte for 
ikke å gjøre dette. Vi melte oss på nivå 2 og har vunne 6 kamper, en uavgjort og 3 knepne tap.  
Fokus på teningene: samhold, skuddtrening (spesielt mot hjørnene) mestringsfølelse og 
kroppskontakt. 
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Årsmelding for G06 2017 
 

Gutter 06 består nå av 16 gutter. De aller fleste av guttene er 06 gutter, men vi har vært så 
heldige å få med oss 3 07 gutter, siden deres lag dessverre måtte oppløses. Guttene våre har 
tatt i mot de nye guttene på en forbilledlig måte og integrert dem både sosialt og spillemessig. 
 
Vi deltar i seriespill og også i år har vi meldt på to lag, et på nivå en og et på nivå to. På begge 
nivåene har vi møtt hardere motstand enn vi har vært vant med tidligere, men guttene takler 
også det å tape kamper. Spillemessig har vi i år fortsatt å jobbe med pådrag og å spille 
hverandre gode. Guttene har begynt å få yndlingsposisjoner, og med to lag har alle guttene 
fått spille mye på foretrukken posisjon. 
 
Et av høydepunktene i år har definitivt vært Bø Sommarland cup. Dette var guttenes første 
overnattingscup, og det var selvsagt veldig spennende for guttene. De hadde det sosialt og 
spillemessig helt topp og foreldrene støttet som vanlig opp og tilbrakte helgen sammen med 
guttene i Bø. 
 
Vi har en veldig engasjert foreldregruppe, som stiller opp på treninger, kamper og dugnader. 
De er til god støtte for liten og stor på laget. Vi gleder oss til resten av sesongen med den fine 
gjengen vår. 
 
Også i 2017 har Rune Ørndal og Ulf Grefsgård vært trenere. Anita Pieper er oppmann og May 
Britt Bråthen er ansvarlig for det sosiale. Vi har i tillegg fått hjelp av Joakim Kindberg på 
trenersiden. 

 
 
Mvh 
Trener teamet for G2006 
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Årsmelding for Siggerud Jenter-06 
                         Siggerud, 8.1.2018 
 

 
Vi har i år vært 13 spillere. 
 
Vi har meldt på ett lag i serien, da vi ikke fant grunnlag (nok spillere) til 2 lag. Det er regel på 
at vi kun kan føre opp 10 spillere pr kamp i 6-erserien, men vi har hatt flere kamper der vi har 
ført opp flere enn 10. Vi har avklart dette fra gang til gang, og har ennå ikke fått noe nei, eller 
negative tilbakemeldinger på dette. Spillergruppa er klar over at det kan skje at ikke alle (om 
det er med mer enn 10) kanskje ikke får spille en kamp. 
 
Jentene har en veldig bra utvikling, og det er veldig god trivsel og stemning i spillergruppa. 
Vi har hatt mange seirer i serien. Vi var i 2017 med på «felles klubbcup» til Bø. I tillegg så 
var i før oppstart av serien med på Nordtrandscup. 
 
Oppmøtet på treningene er god og stabil. Vi fokuserer mest på grunnteknisk trening, men har 
begynt på noe taktisk angrepstrening.  Vi har ofte med spillere også fra guttelaget i samme 
årsklasse. Noe som også noen av jentene også får lov til på guttetreningene.  Spillerne roterer 
ennå på alle plasser på banen, både på trening og i kamper. Vi tilstreber (og får til) lik spilletid 
for alle spillerne i kamper.  
 
Vi har i år også vært så heldige at vi har fått med oss Tone Torgersen med i trenerteamet. 
Tone har hver torsdag 3 kvarter med alternativ fysisk trening med fokus på 
skadeforebyggende trening. Vi har til denne treningen benyttet tribuner i vinterhalvåret. 
 
Trenere er Kai Oliversen, Tone Torgersen, Espen og Bente Ulverud. 
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Årsmelding Gutter-12   
31.12.2017 

 
Vi mistet noen spillere første halvår og var 12 spillere før sommeren. Flere har kommet 
tilbake nå etter sommeren. Vi er nå 17 spillere, noe vi synes er kjempegøy. Håper vi beholder 
alle sammen. 
Det er en fin og ivrig gjeng som har mye å gi. 
Vi har vært med på 3 cuper i år, Bø-cup, Skicupen og Julecupen. Før sommeren hadde vi 1 
lag påmeldt i serie i nivå 1. Etter sommeren har vi hatt 2 lag, 1 i nivå 1 og 1 i nivå 2. Store 
forskjeller på lagene i begge nivåer og her blir det både seiere og tap. Vi har nå 2 faste 
keepere, men har 1 til som står innimellom.  
Vi er 2-4 voksne rundt dette laget nå, Trude og Linda, pluss at Ole Jan ofte har 
tirsdagstreningene og har da noen ganger med barnebarnet sitt. 
 
Gutter som er med på laget: 
Lukas Johan Moberget, Marius Nygaard-Kristensen, Liam Alexander Seim, William Mordal 
Stæhli, Oliver Fuglevik, Mats Sagmo, Eskil Sjetne Bærø, Mathias Lønseth Sageng, Adrian 
Bilet, Paal Theodor Bratsberg, Robin Isak Johnsen, Ulrik Ruud, Tom Sumstad, Dan Sundby-
Iversen, Leon Krukhaug Haugen, Felix Johansen-Jevtic og Robin Fixdal. 
 
Hilsen fra Trude og Linda 
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ÅRSMELDING Sesongen 2016/2017 – Siggerud Jenter 05 
14 stk jenter som stort sett møter opp til trening hver Mandag og 
Torsdag.  
Vi har meldt på 1 stk lag på til serien og ALLE får spille.  
 
Etter en litt rotete 2016/2017 sesong hvor hovedtreneren flyttet og 
dermed sluttet og litt frafall av jenter så er vi nå blitt en stabil gjeng på 14 
stk.  
 
Niclas Andersson og John Marius Lunde har i denne sesongen hatt 
hovedtrener ansvar for jentene og dette har fungert strålende. Jentene 
digger disse unge trenerne og er flittige på herrelagskamper for å heie på 
sine trenere.  
Vi fikk også 2 stk spillere fra Norby da de la ned sitt lag før sesongstart og har en 06 spiller 
med på hospitering.  
 
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!  
Jentene er en entusiastisk og livsglad gjeng som elsker å VINNE, noe jentene også gjør en 
del, (de ligger på 2. plass på tabellen ved årsskifte). 
  
Vi har en egen Facebook gruppe hvor informasjon og annet blir gitt, dette fungerer fint.  
Vi opplever samhold og fellesskap mellom jentene og vi har også inkludert Gutter 05 en del.  
Vi har også fått med en helt super foreldregruppe som stiller opp både sosialt og i forkant av 
dugnader og fester, og som bidrar til at vi får gjennomført den «Sosiale planen» vår.  
 
Spillere    Trenere  
Anneline Nygård Lie    Niclas Anderson  
Annicken Olsen Rønningen   John Marius Lunde  
Erica Karstensen Waruka  
Rebecka Skogly Holen   Oppmann/lagleder  
Emmeline Utengen    Morten Bråthen  
Melisa Ulker  
Dina Finstad     Arrangement ansvarlig  
Marlene Ersnes    Hilde Finstad  
Maja Ringstad  
Maria Eliassen Langnes  
Emine Thiedemann  
Tiril Nilsrud  
Sara Bråthen  
Frida Romestrand Halvorsen (06 spiller)  
 
Vi må også takke våre sponsorer: Erik Arnesen Bryn Bilskadesenteret og Ulker Frukt for 
støtte til nye borte og hjemmedrakter. 
 
  



Side 17 
 

Årsmelding Gutter 13 (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 har gjort store fremskritt dette året. 
 
I Juni var vi på Bø Sommarland cup som var en super opplevelse for gutta, trenerne og 
foreldre. 
Pga få guttelag påmeldt ble G13 og G14 slått sammen til en pulje. Gutta gjorde en 
kjempeinnsats mot noen eldre lag der vi dessverre tapte semifinalen. 
Stolte men slitne gutter, trenere og foreldre etter en super helg i Bø både sosialt og sportslig.  
 
Denne sesongen spiller vi på nivå 1 og spilt halvparten av kampene i serien med noen tap og 
noen seiere. 
 
Helgen 01-03.12.17 spilte vi Oslo cup og gjorde en bra innsats med 1 tap og 2 seire i 
innledende. Vi tapte kvartfinalen i A-sluttspillet men var fornøyde med vår innsats i cupen. 
 
Vi avslutter 2017 med julecup på Langhus. 
 
Vi avslutter sesongen med Storhamar cup sammen med andre Siggerud lag på våren 2018. 
 
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 
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Jenter 13 – jenter født 2004. 
 
Våren 2017 var vi 9 spillere og det ble mye spilletid på hver. Vi spilte seriespill nivå 1 og 
klarte oss bra. 
 
Vi deltok på Nattcupen hvor alle jentene kledde seg ut som hippier. 
 
Vi deltok også på 1.mai cup på Eidsvoll. Det var få påmeldte lag i turneringen, så vi møtte 
hovedsakelig lag som var et år eldre.  
 
Grunnet liten spillerstall og ønske om et større miljø, ble det besluttet å slå oss sammen med 
J03 fra høsten 2017. Vi startet med felles treninger fra april/mai.  
 
Lørdag 6.mai gikk J04 og G04 på lang tur til Tonekollen i strålende sommervær. Etter endt 
tur hadde vi fest med overnatting på klubbhuset! 
 
Vi avsluttet forrige sesong med fellescupen i Bø i Telemark. Dette var siste gang vi spilte i 
egen årsklasse. Veldig hyggelig tur hvor vi koste oss masse. Vi ble dessverre slått ut i 
semifinalen etter å ha vunnet alle kampene frem til og med kvartfinalen med god margin.  
 
Det er alltid en glede å være sammen med disse jentene.  
 
Spillere: Isabella, Matilde, Martine, Maja, Eilen, Zuzanna, Martine, Martine og Matilde 
 

 

Trenere; Annett Eliassen og Arnhild H.Venemark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 19 
 

 

ÅRSMELDING JENTER-03 (Våren 2017) 
 
Jenter 2003 var i slutten siste halvdel av 16/17 sesongen fortsatt en del av et sammensatt lag 
med 2002 jentene og spilte da i J14 serien. Vi spilte både seriespill, de fleste på nivå 2, men 
noen bidro også på nivå 1 og vi var i tillegg med på temaserien. Alle fikk føle på både tap og 
seier men det gikk overraskende bra å spille et år opp. 
 
Oppmøte på trening var som det stort sett har vært for 03 gjengen med 100% oppmøte på 
mange og det er vi stolte av. Vi trente sammen med 02 tre ganger i uken nesten helt frem mot 
sommerferien. Petra Ørndal opprettholdt fysisk trening med fokus på skadeforebygging..  
 
Vi var med på 4 cuper på vårparten; Kolbotn Cup and klubbens fellescup Bø Cup. I Bø Cup 
spilte 03 jentene egen årsklasse og gikk helt til topps her – stolt av jentene som står på og 
holder helt inn til tross for liten spillerstall! Jentene var også med på Ringerikscupen som ble 
arrangert som en overraskelsestur – her spilte vi med flere blanda lag. Det ene laget sikret seg 
en 2 plass. Jentene var også sammen med på Partille Cup i Gøteborg der vi avsluttet året og 
samarbeidet. 
 
 
Jentene som har vært med i år fra 03 er: 
Alice Kwaaitaal, Vilde Andersen, Hedda Bjørø, Njàla Duits, Embla Nordheim, Lise Soleng, 
Thea Marie Utgård.  
 

 
 
Trenerteam frem til sommeren 
Therese Bjørø, Kim Louise Soleng, Per Ove Bævre, Rune Ørndal, Petra Ørndal, Arne Finstad, 
Bente Uvdal 
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Sesongen 17/18 
Men fare for å gjenta seg selv - det eneste som er konstant er endring sies det og håndballen er 
ingen unntak i så måte. Før ny sesong startet så fikk Jenter-02 tilskudd av mange spillere fra 
et oppløst Driv lag og ble plutselig et veldig stort lag. På samme tid var Siggerud Jenter-04 
blitt færre spillere og for å kunne gi et best mulig tilbud til flest mulig slo vi oss sammen med 
Jenter-04 og begynte allerede å trene noe sammen før sommerferien. 
Se felles melding for siste halvdel av 2017. 
 

 
 
 

ÅRSMELDING JENTER -04 og -03 (Høsten 2017) 
 
Starten på 2017/2018 kom godt og tidlig i gang etter sommerferien.   
  
Slik situasjonen var med antall spillere og bekymringen for hvor lenge vi klarte å opprettholde 
et bredt nok håndballtilbud på Siggerud var det naturlig i år å vurdere et J03/J04 samarbeid. 
Dette var allerede på plass for sommerferien. Vi valgte å melde på 2 lag i J14 – nivå 1 og nivå 
2 samt Regionscupen.  
 
Jentene er nå til sammen 15 ivrige jenter der vi har fast 7 J04 og 8 J03. 
Vi har også valgt å gi noen av jentene mulighet til å utvikle seg videre spillemessig og disse 
deltar på j14 SPU denne sesongen. I tillegg til J03 og J04 har vi også to J05 spillere som er 
fast hospitanter hos oss på treninger og har også spilt noe nivå2 kamper for oss – vi hadde 
ikke klart oss uten disse to denne høsten så all ære til to tøffinger som spiller to år opp! 
 
Vi jobber også med skape tilhørighet som et felles lag med like bortelagsdrakter og jakker til 
alle jentene. 
 
Nivå 2 laget der kjernen har bestått av J04 jenter med rullerende støtte fra J03 har hatt en 
veldig fin start på sesongen og klart seg veldig bra i en årsklasse opp – det er gøy å se! Nivå 1 
laget der kjernen har bestått da av J03 jenter med god støtte fra flere J04 har fått brynet seg på 
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øverste nivå. Det har vært en tøff høst på nivå 1 og vi er i B sluttspill nå der vi vil møte jevn 
og god motstand for vårsesongen.  
 
Planer for våren etter seriespill er Elverum Yngres Cup og Storhamar Cup.  
 
Som det naturlig er når to lag blir slått sammen så blir det utfordringer og spesielt med liten 
spillerstall, men totalt sett kan vi se på unnagjort høstsesong som overveiende positiv. Vi har 
fortsatt en herlig og positiv jentegjeng. Utsiktene for resten av sesongen ser bra ut.   
 
Vi har denne sesongen også fått sponsorer til laget og takker for det.  
Lags sponsor: Fish Tech AS, ABB 
 
 
Jentene på J03/J04 
Alice Kwaaitaal, Vilde Andersen, Hedda Bjørø, Njàla Duits, Embla Nordheim, Lise Soleng, 
Ida Louise Lønseth-Sageng, Leyla Vromant-Berg, Martine Holterfelt Venemark, Matilde 
Eliassen Sørlie, Maja Graven Nørbech, Martine Holand Hansen, Zuzanna Gil, Matilde Sveen, 
Isabella Vidal 
 
Thea Marie Utgård og Eilen Waaler spiller primært for J02, men har spilt kamper for oss og 
er også med sosialt når det passer.  
 
 
Trenerteamet 
Therese Bjørø, Kim Louise Soleng, Arnhild Holterfelt Venemark og Annett Eliassen, Vi 
takker også Ole Jan Johansen og Sander Værang for å tatt utfordringen og hatt treninger for 
oss med fokus på tema 
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ÅRSMELDING 2017 SIGGERUD HÅNDBALL G02. 
 
G02 er nå 18 spillere. Sesongstart stilte vi med ett lag på nivå 1 og ett på nivå 2.  Før seriestart 
deltok vi i  Skicup og Hummelcup på Nordstrand.  
 
Vi stilte med ett lag i Petter Wessel cup hvor de gjorde det veldig bra  
 
De er en god og sammen sveiset gjeng. Vi har to spillere fra G04, som spiller i de fleste nivå2 
kampene våre og det går veldig bra. 
 
Vi dro med 2 like lag til Eleverum cup, hvor det ene laget kom helt til finalen .  
Vi stilte også med ett lag i Storhamar cup, som var en fin og stor cup. 
Avsluttet året i Oslo cup. 
  
De ligger midt på treet i Nivå2 serien. Nivå 1 serien ligger de langt nede foreløpig, så her 
jobber vi med å få inn flere mål, da forsvaret er bra. Vi tror de vil gjøre det bedre i B sluttspill 
fra januar 2018. 
 
 På treninger har vi fokus på kondisjon, styrke, egen utvikling i samråd med spillerne, lagspill, 
samhold og miljøet i gruppen. Vi trener 4 x pr. uke, hvor 1 trening kun er kondisjon ute.  
Trenerteam: Krister, Agusta, Ole Jørgen og Sissel   
 
Planlegging før kamp i PW 
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Årsmelding Siggerud J02 

 
Siste del av 2016/2017 sesongen besto laget av Jenter 03 og Jenter 02. Vi hadde 2 lag, Nivå 1 
og Nivå 2. Jentene gikk godt sammen og hadde er bra utvikling.  
Vi hadde 3 treningsøkter i uken med bra oppmøte.  
Jentene bidro på håndballskolen, noe som har vært svært vellykket.  
 
I sesongen 2017/2018 gikk Jenter 03 ut av samarbeidet og Jenter 02 fikk 9 spillere fra Driv. 
Da hadde vi allerede fått 1 fra Ski og utover høsten kom ytterligere 2 spillere fra Langhus. 
Totalt i dag består Jenter 02 av 24 spillere hvorav 1 er fra 2001, 2 er fra 2003 og 1 er fra 2004.  
Vi har 2 lag i Jenter 15 serien – nivå 1 og nivå 2, og 1 lag i jenter 16 serien – nivå 2.  
Jentene har 3 treninger i uken og oppmøte på trening er bra.  
Samholdet blant jentene er veldig bra – en super gjeng.  
Foreldregruppene Siggerud-Driv fant fort tonen og er en stor positiv gjeng. 
 
Vi har vært med på x cuper:                              Planer for våren:                                                                             
PW cup              PW-cup 
Bø i sommarland            Storhamar cup  
Partille cup              Markaska cup 
Ski cup  
Hummelcup  
Ringerike cup  
Indre Østfold Reiselivscup  
Vi hadde trenings cup i desember, 
for nivå 1 lag, hvor 7 lag var invitert.  
Nok et vellykket arrangement  
hvor Siggerudjentene gikk av med seieren. 
 
Trenerteam/oppmann:  
Rune Ørndal, Arne Finstad, Niclas Andersson, Petra Ørndal og Bente Fossum Ulverud  
 
Vi har fått inn fire sponsorer som har betalt trøyer til jentene og bidratt økonomisk til 
treningscupen. Dette er Rosenholm bilverksted, Blinq, Syvaldsen Entreprenør AS og 
Natteravnene.  

Vi er veldig fornøyd med året. 
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                                                                Gutter 2001 
                                                                ÅRSMELDING 2017 
 

 
 
 

 
2017 ble gutter 2001 sin siste sesongen i Siggerud Håndball og det gjenstår å takke for mange flotte 
år.  
Etter at treningsmiljøet bestod av for få spillere for å opprettholde og legge til rette for videre sportslig 
utvikling valgte vi å melde overgang til Ski Håndball. Dette var selvfølgelig et vemodig og et tøft 
valg, derfor var det spesielt hyggelig å krone det siste året ved å bli regionsmestere.  
 
Spillere med registerte kamper i 2017 er:  
Simen Petersen, Filip Ringen Smordalen, Ådne Askmann, Håkon Rikheim, Andreas Astorri, Sander 
Værang, Erik Arnesen, Sondre Halvorsen, Simen Skaug, Jonas Stenersen, Marius Bergseng 
Gulbrandsen, Mads Petersen, Philip G. Stubberud, Mathias Gabrielsen og Marius T. Pedersen  
 
 
Takk til alle spillere, foreldre og SIGGERUD HÅNDBALL!  
Hilsen Sissel Askmann, Geir Pedersen, Lars Hamborg og Mads Gulbrandsen 
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Herrelaget 2017 
 
Sesongen 2016/17 ende med 3. plass i serien, og opprykk til 3.div etter 
11 seiere, 2 uavgjort og 3 tap. Treningene fortsatte langt inn i sommer 
månedene, med et fantastisk oppmøte av egne spiller og tidligere solgte 
spiller til Follo/Halden/Uisi.  
Sesongen 2017/18 startet fantastisk(tydelig at sommertrening gir 
resultater) kanskje ikke minst oppkjøringsturneringen i 
Fredrikshavn.(Sinatra Cup) Vi lå på toppen av tabellen til noen dager 
ut i november. Da kom det et par smeller. Til nå har vi 5 seiere, 1 
uavgjort og 3 tap. 
 
Vi har kronet sesongen med 2 kamper i STIL Arena mot Follo HK 
rullestol, har dessverre blitt 2 knepne tap. En morsom opplevelse og vi håper på flere kamper. 
 
Dette er en fantastisk gjeng å være sammen med både på og utenfor banen, og de er virkelig noen 
gode forbilder for de yngre i klubben.  
Vi startet sesongen med 13 sikre spillere som ville være med å kjempei 3.div. I dag er vi 23 spillere 
og kun 4 av disse har ikke spilt kamper for aldersbestemte på Siggerud. De hjemvendte sønnene 
trener 2 ganger pr uke og satser på at vårsesongen 2018 blir like bra som forrige sesong, der det kun 
ble et tap.  
 
Ta med familie og venner og se på de hardt kjempende gutta på nyåret 
 
Årets spillerstall 
Niclas Aderson, Håvard Olsen, Kristian Schea Bergersen, Christoffer Sannerud, Alexander 
Thorkildsen, Jesper Almark, Adreas Arntsberg, Henning W Grefsgård, Joakim Alrek Hauglie, 
Frederic Thorkildsen, Marius Enger, Andreas F. Sørensen, Geir T. Wavik, Mats Gonella, Stian A 
Thun, Ole Nichlas Thorkildsen, Jesper Lægreid, Fredrik Løwstrøm Nyenget, John Marius Lunde, 
Mads Aulin Gulbrandsen, Adrian Håvelsrud og Dagfinn Thorkildsen 

 
 
Sees i hallen, sportslig hilsen 
Dagfinn (Trener/oppmann/superreserve) 

Rullestol kamp mot Follo HK rullestol 
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Årsmelding for damelaget 2017 
 

 
 
Damelaget har rekruttert mange nye spillere i stallen sin i løpet av sesongen. Noen valgte å gå 
til Langhus, ei til Oppegård og noen har sluttet. Dette er trist, men sånn er det. Noen har valgt 
å komme tilbake, etter å ha hatt litt opphold fra håndballen. Bl.a. keeperen vår, og det er helt 
fantastisk. Noen velger å bare være med på trening og ikke spille kamper. To av spillerne våre 
er gravide, så tradisjonen opprettholdes. Og noen er skadet av ulike årsaker. Disse flotte 
damene hjelper til i sekreteriatet under hjemmekampene. Det hender også at foreldre eller 
venner hjelper til med denne oppgaven. Dette setter vi stor pris på 
 
Vi er ca. 20 spillere som trener på torsdager. Gjennomsnittsalderen har sunket på damelaget, 
men den er fortsatt sprikende fra 16-46 år. Miljøet og samholdet blant spillerne er veldig bra 
og vi koser oss sammen sosialt på og utenom håndballbanen. Vi spiller håndball fordi vi syns 
det er morsomt og humøret er alltid på topp. Vi har vunnet noen kamper og tapt flere. 
 
Sinatra-cup som nå heter BDO-cup har vært et sosialt påfyll til samholdet i laget, men det fikk 
vi dessverre ikke til i år. Satser på å delta neste sesong. Sommeravslutningen ble arrangert 
sammen med herrelaget, og det er alltid like hyggelig. Julebordet fikk vi dessverre ikke til i år. 
 
Vi syns det har vært stor stas og ha hatt med oss keeperen fra –jenter 02 som er født i -01, og 
ser frem til å ha med oss flere spillere fra -02 når de fyller 16 år 
 
Støtteapparatet har vært: 
Første halvdelen av sesongen Kristin Juul og Ine Dinesen bidro til trenervervet. Den andre 
halvdelen av sesongen har Mette Martnes og Marianne V. Henriksen vært trenere. Linda Irene 
Engnes har vært oppdame hele sesongen.  
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5. REGNSKAP FOR 2017 

 
 

 
 

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 195.006,84 og balansen viser at vi har kr. 
642.142,70 på bok. 
 
Siggerud IL mangler p.t. revisorer og det anbefales at regnskapet godkjennes forutsatt at 
revisor ikke finner større avvik. Hovedlaget jobber med å få på plass revisor. 
 
 

 

Kto.nr. Inntekter 2017 Budsjett 2017
3920 Treningsavg. 184 700,00kr       219 000,00kr   

3960/3970 Cupinnbetalinger 161 041,00kr       180 000,00kr   
3971 Kursinntekter 4 200,00kr           -kr                  
3100 Kiosksalg 196 157,67kr       115 000,00kr   
3990 Dugnader/arrangement 134 131,00kr       75 000,00kr     
3130 Billettinntekter 205 712,50kr       130 000,00kr   
3999 Tilskudd* 148 903,00kr       173 566,00kr   
3120 Sponsorinntekter 84 000,00kr         25 000,00kr     
8040 Renteinntekter 219,35kr               400,00kr           
3400 Off.avg/solgte varer 39 526,00kr         30 000,00kr     
3930 Dommerinntekter andre -kr                     -kr                  
3440 Offentlige tilskutt/tjenester -kr                     -kr                  
3121 Overføring fra lagskassa til Driv 3 564,72kr           -kr                  

1 162 155,24kr   947 966,00kr  

* Kr. 74.316 er tildelinger til klubben fra hovedlaget for 2016 som først ble overført i 
januar 2017. 

Kto.nr Utgifter 2017 Budsjett 2017
4600 Cup/seriekostnader 426 280,68kr    350 000,00kr    
3920 Trener- og styrehonorar 119 225,00kr    129 000,00kr    
5510 Egne dommere** 34 550,00kr      79 535,00kr      
5511 Andre dommere 75 534,70kr      10 000,00kr      
6300 Halleie 40 220,00kr      30 000,00kr      
6570 Kjøp/salg utstyr 40 350,15kr      71 250,00kr      
6800 Kontorrekvisita 3 100,00kr        8 500,00kr        
6860 Kurs 14 763,33kr      30 000,00kr      
6870 Sos. Aktiviteter 23 109,17kr      25 000,00kr      
5890 Adm 14 218,50kr      8 500,00kr        
7410 Kont. Regionserien 72 984,00kr      140 000,00kr    
7770 Gebyrer 7 263,95kr        750,00kr           
4310 Kostnader dugnad 11 712,00kr      -kr                  
4630 Overgangsgebyr 515,00kr           -kr                  
4640 Gebyr omberamming 8 500,00kr        -kr                  
4620 Gaver/Premier 1 084,00kr        -kr                  
4300 Kioskutgifter 73 607,92kr      53 000,00kr      
6940 Porto 130,00kr           500,00kr           

967 148,40kr   936 035,00kr   
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5. BUDSJETT FOR 2018 
 

 
 
Budsjettet legger opp til et underskudd på kr. 15.700 for 2018. 
 
Hovedforutsetninger for budsjettet: 
1. Nye treningssatser ref. sak 7.1 er lagt til grunn. 
2. Nye tilskudd til trenere ref. sak 7.2 er lagt til grunn. 
3. Det er lagt til grunn at dommerkontakt og barnekampleder lønnes med kr. 10.000,- per 

år ref. sak 7.3. 
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7. INNKOMNE FORSLAG 
 

7.1 Forslag til nye treningsavgifter 
Styret ønsker å foreslå at treningsavgiftene i klubben for 2018 settes til: 
 

 
 
Bakgrunnen for forslaget, er at vi ser at det er behov for å kjøpe inn mer kostbar 
trenerkompetanse til lagene. Det har i 2017 vært utfordrende å finne trenere med god 
kompetanse og riktig erfaring til å trene flere av lagene. Ved å øke treningsavgiften vil lagene 
få større fleksibilitet til å kjøpe inn trenerhjelp.   
 
Selv etter økning av treningsavgiftene, vil Siggerud IL Håndball ligge noe lavt sammenlignet 
med naboklubber som f.eks. Oppegård og Langhus. 
 
Oppegårds treningsavgift for sesongen 2017/2018 er satt til: 

 Håndballskole 6-åringer: kr. 850,- 
 Medlemmer til og med 11 år: kr. 1800,- 
 Medlemmer fra og med 12 år: kr. 2500,- 

 
Langhus’ treningsavgifter for sesongen 2017/2018 er satt til: 

 J/G 8 år kr. 1.300,- 
 J/G 9 år kr. 1.500,- 
 J/G 10-11 år kr. 1.700,- 
 J/G 12 år kr. 2.250,- 
 J/G 13-14 år kr. 2.600,- 
 J/G 15-16 år kr. 2.800,- 
 J/G 17-18 år kr. 2.300,- 
 Senior kr. 1.800,- 
 J/G 33 kr. 1.400,- 

 
7.2 Forslag til nye tilskudd til trenere og oppmenn for 2018 
Som nevnt så er det utfordrende å få tak i frivillige trenere med god kompetanse og erfaring 
til å bidra i klubben innenfor noen av lagene våre. Styret ønsker derfor å foreslå at tilskuddene 
til trenerne økes for noen av alderstrinnene. Tilskuddet til oppmennene foreslås uendret. 
Følgende satser foreslås for 2018. 

Treningsavg. 2018 Endring fra 2017 Kommentar

-kr                         -kr                    Håndballskolen

850,00kr                    100,00kr              8, 9 og 10 år

1 000,00kr                 150,00kr              11 og 12 år

1 300,00kr                 300,00kr              13, 14 og 15 år

2 000,00kr                 500,00kr              16 til 19 år

2 000,00kr                 200,00kr              Seniorspillere
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Lag som kvalifiserer seg til hovedrunden i Bring-serien gis et ytterliggere tilskudd på kr. 
10.000,- som utbetales til lagets lagskasse. Pengene skal brukes til å tilrettelegge for Bring-
satsingen.  
 
Utbetaling av godtgjørelse må tilpasses Skatteetatens regelverk, slik at klubben unngår ekstra 
administrative byrder og kostnader til for eksempel lønnsrapportering og innbetaling av 
arbeidsgiversavgift (http://www.skatteetaten.no/no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-
og-bransjer/friv-org-tro-liv/skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=221722) 
 
Det foreslås også at lagene kan kjøpe inn dyrere trenere, eller gi større tilskudd til oppmann, 
dersom laget ser dette som nødvendig. I slike tilfeller vil laget selv måtte dekke avviket mellom 
tilskuddet fra klubben og kostnaden til treneren gjennom lagskassen, forutsatt at kravet i 
avsnittet over oppfylles. 
 
Alle treneransettelser og lønnsnivå skal avklares og godkjennes av klubbens styre. Styrets 
leder skal signere ansettelsesavtalen.  
 
Forslaget vurderes å kreve godkjennelse også i Siggerud ILs årsmøte, før det endelig kan 
besluttes. 
  

 
7.3 Forslag om å lønne dommerkontakt og barnekampleder i 2018 
Klubben er avhengige av å ha dommerkontakt og barnekampleder for å kunne tilby 
håndballspill i Regionserien.  Både Kai Stenberg (dommerkontakt) og Jack Dinesen 
(barnekampleder) trekker seg fra rollene sine. 
 
Flere personer har vært forespurt om å ta over rollene, uten at vi pr. 4.2.18 har klart å finne 
noen som er villige til å ta disse. Vi mener at en god alternativ løsning kan være å engasjere 
noen av de eldste ungdommene i klubben til å ta slike roller. Utfordringen med dette er at 
flere av disse jobber ved siden av studier, eller deltar som dommere med lønn for å dømme 
kamper i Regionserien. 
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Styret foreslår at klubben prøver å legge til rette for å få med ungdommer i ledelsen av 
klubben ved at det gis en ramme på kr. 10.000,- for å kunne lønne hver av rollene 
dommerkontakt og barnekampleder dersom studenter engasjeres i disse rollen. 
 
 

7.4 Forslag om nye retningslinjer for drakter og basis materiell 
Styret ønsker å foreslå nye retningslinjer for drakter og basis materiell:  
 
Klubben vil fra og med 2018/19 skaffe hjemmedrakter (inkludert keeperdrakter) til alle lag.  
 
Ingen drakter, for barn opp til 12 år, skal ha spillernavn. Oppmenn på lagene må sørge for å 
holde draktsettene fulltallige ved å hente inn trøyer fra de som slutter. 
 
Alle hjemmedrakter skal være rød av merket Hummel og ha Siggerud-logo på brystet. 
  
Spillerne dekker selv shorts og strømper. Det skal være røde shorts og hvite strømper. Vi 
oppfordrer også til kjøp av treningsdress/lagdress. Dette er viktig med tanke på lagfølelse og 
samhold. Dette er supre gaveønsker. 
  
All annen felles bekledning (overtrekksdress/treningsdress, bager osv.) må organiseres og 
kjøpes inn av lagene selv, med eller uten støtte fra lagskassa. Trøyer (evt bortedrakter eller 
treningstopper) skal ha klubblogo på brystet. Disse kan også ha spillernavn på om det er 
ønskelig. Treningsdress skal være lagsdressen spesifisert av SIL. Ellers står lagene fritt til å 
velge annen leverandør om det er ønskelig, men spillerdraktene lagene får fra klubben skal 
brukes som hjemmedrakter.  
  
Ingen lag kan gjøre avtale om reklame/logo på bekledning uten at dette på forhånd er klarert 
med klubben. Hele laget må få tilbud om slike sponsede produkter. 
 
Innkjøp av produkter må oppfylle evt. innkjøpsavtaler som klubben har inngått. 
 
Alle lånedrakter samles inn ved slutten av sesongen sammen med annet felles utstyr.  
 
GJENNOMFØRING I PRAKSIS: 

Barn  
Opp til og med J/G 12 år vil klubben ha draktsett som byttes inn og går i arv - dette er 
lånedrakter. 
 
Dette er den perioden barna vokser mest, og derfor trenger man å bytte drakter relativt ofte. 
Spillerne kan i utgangspunktet bytte drakter ca annethvert år. 
 
Dersom drakten mistes, må spilleren selv dekke ny drakt. 
  
Ungdom – fra J/G 13 
Her blir draktene gitt til spillerne til odel og eie. Vi samler i utgangspunktet ikke inn 
igjen drakter om noen slutter. De byttes ut med ca 2-3 års mellomrom. Her blir draktene brukt 
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og vasket såpass mye at de blir utslitt. Det er også ganske liten utskiftning av spillere (ikke 
mange nye). 
  
Hvert lag skal ha drakter med nummer som ikke overlapper. Dette grunnet sammenslåing av 
årsklasser og hospitering opp en årsklasse. Dette kan til første omgang løses med å gi 
annenhver årsklasse nummer fra 1-25 og 25-50. 
 
Draktene kan ha spillernavn påtrykt dersom laget ønsker dette. Kostnader til trykk av navn må 
dekkes av laget.  
  
Senior  
Klubben har som mål at seniorlagene skal være selvfinansierte. Lagene kjøper derfor selv inn 
drakter.  
 
Klubbens krav til drakter gjelder også for seniorlagene, for eksempel at hjemmedraktene skal 
være av merke Hummel, røde, påtrykt klubblogo på bryst, etc. Klubbens regler for godkjenning 
av reklame på draktene gjelder. 
 
Generelt  
Det bør alltid foreligge noen reservedrakter i hvert sett slik at de som hospiterer opp på laget 
over kan låne en reservedrakt om nummeret de har også forekommer på laget over. 
   
Det finnes følgende størrelser i drakter (4 for barn og 4 for voksen): Barn: 128 (8 år), 140 (10 
år), 152 (12 år), 164 (14 år), Voksen: S, M, L, XL 

KLÆR TIL TRENERE 
Klubben gir alle trenere en ”trenergenser”. Denne skal reflektere hjemmedrakten – rød med 
Siggerud-logo.  Annen felles bekledning utover dette, må organisere og kjøpes inn av trenerne 
selv, med eller uten avtalt støtte av lagskassa.  

BALLER 
Klubben skaffer ballsett til lagene opp til og med 12 år.  Dette er baller som trenerne tar vare 
på og oppbevares i klubbens bod i Siggerudhallen.  Baller som forsvinner i løpet av sesongen 
må laget selv supplere / dekke.  Levetiden på en ball er ca 2 år. 
 
Fra J/G 13 må spiller selv ha ball.  
  
ANNET UTSTYR 
Alle lag får utlevert førstehjelpskrin samt vester til et lag i starten av sesongen. 
Førstehjelpskrinet fylles etter behov. Is og tape finnes i hallen. Dette utstyret skal leveres 
komplett ved slutten av sesongen. Utstyr som forsvinner i løpet av sesongen må laget 
supplere/dekke selv. 
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8. VALG FOR 2018 

 
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG FOR 2018 SIL HÅNDBALL:  
  
  
Funksjon: Innstilling: Erstatter: 
   
Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Styremedlem(dommeransvarlig) 

<Ingen kandidat> 
<Ingen kandidat> 
Torill Johansen 
<Ingen kandidat> 

Cato Haugland 
Erik Enge 
Gjenvalg 
Kai Stenberg 

Styremedlem Finn Espen Lønseth-Sageng Morten Bråthen 
Styremedlem Erik Enge Isabell Hansen  
Styremedlem Camilla Andersen* Per Arne Finstad 
Styremedlem - SU Krister Wiik Linda Engnes 

 
* Trer inn i rollen fra august 2018. 
 
Andre nøkkelroller utenfor styret: 

 Marte Opland har sagt seg villig til å være regnskapsfører ett år til. 
 Styret må skaffe ny materialforvalter. 

  
Valgkomiteen har bestått av: 

 Mariann Langleite 
 Anita Yvonne Rønning Bach 
 Morten Bråthen 


