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1.0 INNLEDNING 
 
 
2017 er fullført og det er tid for oppsummering av året som gikk. Vi kan nok en gang legge bak oss et 
år med høy aktivitet i alle grupper. På tross av dette ser vi også at det blir vanskeligere å holde på 
aktive utøvere over tid. Vi har stor tilgang på utøvere i de lavere aldersklassene, men opplever et for 
stort frafall av aktive medlemmer gjennom ungdomsårene. 
Vi har gjennom året fått på plass daglig leder og med dette sikret at klubben er rustet til å møte alle 
de kravene som ligger til oss både internt og fra eksterne. Året 2017 har vist at dette var et riktig og 
nødvendig grep for klubben.  
 
Vi har mange som legger ned mye frivillig arbeid i klubben og det setter vi utrolig stor pris på. Det er 
en absolutt nødvendighet for å kunne legge til rette for all aktivitet. Det er viktig å huske på at disse 
frivillige timene ikke kan erstattes med penger.   
 
I året 2017 har vi fra hovedstyrets side byttet medlemsnett, vi har fått på plass gode rutiner rundt 
regnskap og administrasjon og vi har byttet IT leverandør samt at vi har i mye større grad evnet å 
bidra mot de enkelte gruppene med en daglig leder på plass.  
 
Arbeidet med nytt klubbhus har vært en krevende prosess mot våre samarbeidspartnere. Det gjøres 
mye jobb for å få byggekostnadene ned mot de rammene som er gitt. Dette er forhold som ligger 
utenfor klubbens påvirkning, og vi har gjennom året aktivt jobbet for å få fart i prosessen da dette er 
et viktig bidrag i den videre utviklingen av klubben. 
  
IL Skrim har fortsatt god driftsøkonomi selv om det er forbundet utfordringer med å 
balansere utgiftene for alle våre anlegg og administrasjon. Driften går i balanse og likviditeten er 
solid. 
 
Våre samarbeidspartnere og sponsorer støtter fortsatt opp om våre prosjekter og tiltak. 
Uten denne støtten hadde det ikke vært mulig å få til en så god drift og høyt aktivitetsnivå som vi har.  
 
De største oppgavene for IL Skrim fremover handler først og fremt om å fortsette å klare å engasjere 
frivilligheten samt at vi klarer å få flere aktive utøvere til å holde på lengre. Det er i dag alt for stort 
frafall.  
 
Til slutt rettes en stor takk til alle som bidrar gjennom små og store innsatser gjennom året både som 
aktive, ledere, trenere, foreldre, publikummere, samarbeidspartnere og alle de som uten direkte 
tilknytning til den aktive idretten som sørger for at vi kan opprettholde et veldig høyt og godt nivå på 
vårt tilbud til våre medlemmer.  
 
Med Skrimhilsen 
Trond Stabekk 
Styreleder IL Skrim 
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1.1 IL Skrim 
Leder:    Trond Stabekk 
Nestleder:   Knut Ivar Dybdal 
Sekretær/Økonomi  Kjersti Rød 
Kommunikasjon/Web:   Jeanette Ramsbacher   
Medlemsregistrering:  Hanne Lindh    
Marked:     Pål Høiby 
Regnskapsfører:   Bergstaden regnskap AS 
Allidrett:    (Ubesatt) 
Ungdomsrepresentant:  Joao Victor Nicacio Pereira 
Styremedlem:   Frank E Sætrang 
Skrimreserven:   Bjørn Moen (Observatørstatus) 
 

1.2 Kontrollkomite                                                                        
Leder:     Øystein Skottun Lyngdal 

 Medlem:   Asmund Henriksen 
 Medlem:   Vegar Johansen 
 Medlem:   Anne Guro Lunde 

 

1.3 Bueskyttergruppa 
Merete Linde-Nielsen  Leder 
Therese Møllerup Lystad  Nestleder 
Odd Pedersen   Kasserer/Økonomiansvarlig 
Mari Nordin Hustveit  Styremedlem 
Erin Haugen   Styremedlem 
Henning Skau    (erstatter Per Arne Nilsen) – Styremedlem 
 

 

1.4 Skigruppa 
Kjetil Grongstad:   Leder 
Per Håvard Hjukse:  Nestleder 
Stine Normann:   Sekretær 
Inger Waal Lande:  Kasserer 
Monica F. Brunvatne:  Kasserer 
Vegard Spiten:   Sportslig leder 
Kristin Lauvlid:   Styremedlem 
Dag Espen Tegdal:  Styremedlem 
Audun Sloreby:   Styremedlem 

 

1.5 Håndballgruppa 
Magne Roland:   Formann 
Ståle Løkken:   Nestleder 
Ingunn Fjerdingstad:  Kasserer 
Anita Moen Heisholt:  Leder sportslig utvalg 
Tommy Hvidtsten:  Arrangement 
Ann Rigmor Smørgrav:  Anlegg 
Christoffer Røsvik Leande: Marked  
Tonje Eline Finnebråten 
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1.6  Fotballgruppa 
Leder:    Runar Landsverk  
Nestleder:   Anders Hovde 
Kasserer:   Sigmund Smøttebråten 
Sekretær:   Silje G Bondal 
Sportsligleder:   Morten Henriksen 
Dommerkoordinator:  Rune Kjørstad 
Jentekontakt:   Laila Nielsen 
Fairplay kontakt:  Chris Tokt 
Materialforvalter:  Monica Engerud  
Markedsansvarlig:  Jeanette T R Ramsbacher 
Informasjonsansvarlig:  Jan Friborg 
Styremedlem:   Mats Eirik Hansen 
Styremedlem:   Elisabeth Figenschou Vik 

 

1.7  Badmintongruppa 
Leder:     Marius Bakken  
Kasserer/Nestleder:   Arne Førlie  
Styremedlem:   Vegard Andersen  
Medlemsregister:  Hilde Kalleberg  
Trener:    Riad Alothman 

 

1.8 Valgkomiteen:   
Leder:    Trine Lind 
Medlem:   Simen Myhra 
Medlem:   Merete Linde Nielsen 
 

2  REPRESENTASJON 
Kongsberg Idrettsråd:    Per Olve Tobiassen, Marius Bakken 

 Styremedlem Buskerud Skikrets:  Anders Embergsrud 
 Skrim Kongsberg Elite    Daglig leder 
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3      MEDLEMSINFORMASJON 
 

Medlemsutvikling: 
 
Per 31.12.08  1235 medlemmer 
Per 31.12.09  1213 medlemmer 
Per 31.12 10  1406 medlemmer 
Per 31.12.11  1523 medlemmer 
Per 31.12.12  1645 medlemmer 
Per 31.12.13  1832 medlemmer 
Per 31.12.14  2137 medlemmer 
Per 21.12 15  2250 medlemmer 
Per 21.12.16  2106 medlemmer 
Per 31.12.17  2294 medlemmer 

 
 

 Kvinner  Menn Sum 
Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 >26  0-5 6-12 13-19 20-25 >26  

2010 41 213 113 27 284  48 222 88 14 356 1406 

2011 54 207 107 36 321  43 236 96 20 403 1523 

2012 61 250 100 40 340  46 261 103 46 398 1645 

2013 74 237 115 38 395  56 303 114 20 480 1832 

2014 70 290 143 48 461  55 362 131 32 545 2137 
2015 59 316 141 38 501  54 408 131 35 577 2250 

2016 40 305 126 65 496  49 354 118 49 570 2106 

2017 32 352 134 51 518  38 405 145 39 580 2294 

 

 
ÅR Antall 

medlemmer 

Per 31.12.2007 1068 

Per 31.12.2008 1235 

Per 31.12.2009 1213 

Per 31.12.2010 1406 

Per 31.12.2011 1523 

Per 31.12.2012 1645 

Per 31.12.2013 1832 

Per 31.12.2014 2137 

Per 31.12.2015 2250 

Per 31.12.2016 2106 
Per 31.12.2017 2294 
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Fordeling pr gruppe: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedgruppa 656 652 868 955 1021 890 1148 

Bueskytterne 19 24 30 33 37 31 26 

Håndball 311 316 315 354 400 401 407 

Fotball 288 295 338 394 388 378 373 

Ski 249 358 247 362 241 243 210 

Badminton   35 39 54 48 51 

Allidrett     50 36 0 

Reserven     59 79 79 

 

Flere medlemmer driver med flere idretter og det er positiv allsidighet! 
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4 HEDRING 
 
IL Skrim har følgende æresbevisninger. 

 Innsatspremie 

 Hederstegn 

 Æresmedlem 
 

Utmerkelsene deles ut årlig, på årsfesten eller årsmøtet. Følgende ble hedret under  
Årsmøtet 2017. 

Innsatspremie: 
 

Navn Gruppe 

Bjørnar Garaas Håndball 

Anita Heisholt Håndball 

Bjørn Moen Reserven 

Magne Roland Håndball 

4.1.1 Hederstegn 
 

 

 

 

  

Kristin Jensen Håndball 

Kent Harald Kulleseid Håndball 

Jeanette Carlsen Fotball 
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5 ØKONOMI 
 

5.1 Budsjett og regnskap 
 
 
 
Se eget vedlegg for budsjett 2018 og regnskap 2017  
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6 SPORTSLIG UTVIKLING, ARRANGEMENTER OG RESULTATER 

6.1 Skrim- Reserven 
 
Organisasjon.  
Det er 79 personer, hvorav 28 damer. Organisasjonen er lite formell, det er en leder, nestleder og 
kasserer, henholdsvis Odd Bjørn S. Moen, Øivind Ristvedt og Jan Fjeldheim. Damene har egne møter 
med leder Marit Flogeland, nestl. Hilde Nærø. Skrimreserven består av en gruppe pensjonister som 
er helt frikoblet fra gruppene i IL Skrim, men du må være medlem av  IL Skrim. Det er det sosiale som 
står i sentrum, men de utfører dugnadsarbeider både for IL Skrim og i lokalsamfunnet for øvrig. 
Skrimreserven har sine egne statutter som beskriver hensikt og bestemmelser.  
 
Oppdrag / oppgaver gjennom året.(Noen av dem):  
Avvikling av skoleskirenn for Kongsgårdmoen skole, SFO i hele Kongsberg, samt skidag for 
barnehager, skidag for Berg skole, hvor alle får premier fremskaffet av Skrimreserven. Elevene ved 
Kongsgårdmoen skole får boller og saft av sanitetsdamene etter endt dyst i løypa. Totalt ca.750 barn.  
Kioskdrift på Skistua i Skigruppas regi under større kveldsrenn samt på søndager hvor det er kafé.  
Reserven er også sterkt engasjert i håndball Elite og bredde. Med flere personer engasjert med 
smørbrødsmøring til 3 dagers hådballskole. Når det gjelder Elite er vi engasjert i kioskesalg/billettsalg 
og parkering under kamper i Kongsberg hallen. Fotballen får også hjelp av reserven. 1 dag 
fotballskole, med matsmøring. 2 dager Kiwicup med matsmøring.  
Skrimreserven bidrar sterkt rundt den daglige drift og vedlikeholds ansvar for Skistadion’s bygg og 
anlegg sommer som vinter. Reservens medlemmer har i år bidratt med hjelp til utskifting av en del 
gamle lamper i lysløypa. Rulleskiløypa blir daglig, under beitesesongen rengjort for kumøkk. Lysløype 
trasen har eget sommervedlikehold.  
Medlemmer av damegruppa har i tillegg til mye annet også tatt initiativ til å vaske 
vinduer/persienner, gardiner, skaper i skistua og maling utvendig.   
Kjøring og preparering av løyper, samt reparasjoner og vedlikehold av Tråkkemaskin og ATV, tar 
Bjørn Ivar og Vidar Dalshagen seg av.  
Snøproduksjon og vedlikehold av tilhørende anlegg, samt kursing/opplæring. Ca 30 personer 
involveres i produksjonen som går døgnkontinuerlig, til tilstrekkelig mengde snø er produsert eller 
værforhold tilsier stopp i prod. Skigruppa har ansvar for produksjon i helgedagene, mens reserven 
har vaktene i ukedagene. 
 
Sosiale aktiviteter Skrimreserven ble spurt av Kirkens Bymisjon om vi kunne tenke oss å bidra under 
Frivillighetskonserten i Kongsberg kirke med en kort appell om frivillighet. Det svarte vi ja til og 
samlet så mange som mulig av medlemmene, i våre blå trøyer, og fylte godt over tre benkerader. 
Leder for Skrimreserven holdt en kort Appell. 
Sansehagen på Solstad Pleie og Aldersheim ryddes og stelles vår og høst samt at utemøbler blir 
stablet vekk og tas frem igjen på våren. Vi har også en trillegruppe som administreres i samråd med 
leder på Solstad, som tar de som ønsker det ut på en kort trilletur,eller bare sitte i sansehagen og 
prate med brukerne. Et tiltak som er godt mottatt.  

• Kommunen iverksatte ”strøsandprosjekt” rettet mot personer på 70+ hvor reserven 
distribuerte sandbøtter rundt i kommunen til de som har satt seg på liste på 
hjelpemiddelsentralen.  

• Skigruppa spanderte også i år bespisning på årets sommeravslutning, et veldig 
populært tiltak. Dette som en takk for det vi hadde bidratt med i sesongen.  

Damegruppa har fortsatt sin populære mandagstur som går til mange forskjellige steder nær og fjern, 
1-2 t gåtur sommer som vinter, som avsluttes med niste og kaffe og skravla går.  
Året ble avsluttet med vårt årlige rakafisklag.  
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Summerte dugnadstimer: 

Aktivitet Sum timer 

Timer: Rengjøring/rulleskiløype,løypekjøring /vedlikehold 660 

Lampeskifting lysløypa 75 

Parkering Skrimloppa 23 

Håndball Elite/ Kiosk-Parkering 593 

Håndball bredde/Smørbrødsmøring 36 

Håndballskole/fotballskole/smørbrødsmøring 36 

Skoler / Barnehager, skileik 453 

Sandkj.for kommunen 30 

Åpen kiosk skistua vintersesongen 157 

Snøproduksjon 456 

Skistua / Beising av benker/vask tidtakerbu. 22 

Vedlikehold, pumper,kanoner. Bestille deler. 123 

Vaktmester 150 

Sum totalt 2814 

 
                                                   
Odd Bjørn S. Moen                                                                                       Marit Flogeland  
Leder Skrimreserven                                                                          Leder Skrimreserven Damer   
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6.2 Bueskyttergruppa 
 
Per i dag har Skrim Bueskyttere rundt 24 medlemmer. 
Antallet har gått noe ned de siste årene. Dette skyldes blant annet at mange har flyttet fra 
Kongsberg, eller meldt seg helt ut av klubben. 
Vinterstid trener vi inne 2 ganger i uken, i Konsgberghallen, og på vår -og sommer sesongen, trener vi 
på Sølvverksletta, Saggrenda.  
 
Aktiviteter for Bueskytter gruppa 2017: 
Vi har gjennomført «Prøve-på-kvelder» og nybegynnerkurs; 1 på våren, og 1 på høsten. Vi har hatt 
mange som har vært innom og prøvd, og noen av dem har blitt medlemmer hos oss, og er tilstede på 
våre treninger. Vi setter så stor pris på alle våre nye medlemmer! 
Før inne sesongen startet, fikk vi også flytte vår lille bod, som stod på Heistadmoen. Et stort takk til 
vår leder i IL Skrim, for god hjelp med flytting av den. 
I løpet av året, har et par medlemmer av klubben tatt trener- og aktivitetsleder kurs, mai 2017. Pr i 
dag har vi 4stk aktivitetsledere og 2 stk trenere i klubben. 
I en liten periode deltok ikke IL Skrim Bueskytter klubb så aktivt i konkurranser, men vi har fått på 
«konkurranse-gleden» igjen! 
Erik Linde-Nielsen, tok sølv i NM-innendørs, i Lillestrøm i 2017. 

 
 
Senest dro vi en gjeng på 7 stk til Larvik. En super innsats til alle som deltok fra Skrim, spesielt til våre 
yngste klubb medlemmer, Johannes Pernu og Brage Nordin Hustveit, som fikk med seg hver sin pokal 
hjem til Kongsberg. 
Den 10.3. drar vi nesten samme gjeng til Tønsberg Bueskytter klubb, for og «øve oss» til NM! 
15-18 mars er det NM i skive i Ålesund. Her stiller også IL Skrim Bueskyttere opp med 10 deltagere.  
Vi gleder oss enormt! 
 
Bueskyttergruppas økonomi: 
 
Klubbens økonomi har vært stabil i 2017. 
 Vi har ikke kjøpt inn så mye material til klubben dette året, men brukt penger på nybegynnerkurs, 
betalt trener utdannelse, sommeravslutning, juleavslutning   og flytting av boden fra Heistadmoen. 
Nytt budsjett har blitt lagt fram til hovedstyre, og vi har gjort den mer oversiktlig. Økonomien holder 
seg jevn, også dette året! 
 
I 2017 har IL Skrim Bueskytter-styret bestått av: 
Merete Linde-Nielsen – Leder 
Therese Møllerup Lystad – Nestleder 
Odd Pedersen – Kasserer/Økonomiansvarlig 
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Mari Nordin Hustveit – Styremedlem 
Erin Haugen – Styremedlem 
Henning Skau (erstatte av Per Arne Nilsen) – Styremedlem 
 
 
Forslag til nytt styre i 2018: 
 
Mari Nordin Hustveit -Leder 
Erin Haugen – Styremedlem 
Odd Pedersen – Kasserer/ Økonomiansvarlig 
Panu Pernu – Styremedlem 
Nils Bjørnar Ødelien – Styremedlem 
 
Notat: 
I Samsnakk og diskusjon med IL Skrims leder, kom vi fram til at dersom leder ikke har mulighet til og 
delta på hovedstyremøte, blir styret i bueskytter gruppen enige seg imellom, hvem som stiller på 
møte. Pr i dag, har ikke nytt styre noen nestleder. 
 
Jeg anser at vi er en god og stabil klubb, og det gleder meg at vi også har fått nye medlemmer i løpet 
av 2017. Interesse for konkurranser har som nevnt økt, og det er fint å se at vi får med de yngre 
medlemmene også. 
 
Merete Linde-Nielsen 
Leder Skrim Bueskyttere 
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6.3 Badmintongruppa 
 
 ÅRSRAPPORT 2017 IL SKRIM BADMINTON  
  
Styrets sammensetning 2017:  
Leder:        Marius Bakken  
Kasserer:      Arne Førlie  
Medlemsnett       Hilde Kalleberg  
Styremedlem      Vegard Andersen  
  
Trenere:      Riad / Rahaf Alothman  
        Vanitha Manikandan  
  
Styrets arbeid:  
Det er avholdt styremøter med jevne mellomrom gjennom sesongen.  
Styrets medlemmer organiserer treningstider og turneringer, samt innkjøp av utstyr. Styret stiller 
med representant på hovedstyremøtene.  
  
Aktivitet:  
Vi har pr. utgangen av 2017 registrert ca. 50 medlemmer i IL Skrim Badminton fordelt på 35 voksne 
og 15 barn.  
  
IL SKRIM Badminton har også i år hatt god aktivitet gjennom hele året. Vi har et oppmøte på 
treningene hvor vi balanserer helt på grensen av maks kapasitet, og i vinter måtte vi innføre 
venteliste for nye medlemmer i en periode.  
   
Majoriteten blant de aktive er fortsatt fra det indiske og det kinesiske miljøet her på Kongsberg. Det 
er veldig tydelig at Badminton er et tilbud som favner et miljø hvor det kanskje er ekstra viktig med 
aktivisering, ikke bare blant voksne, men også blant unger og blant kvinner.   
 I løpet av dette året har også flere av våre medlemmer deltatt på turneringer rundt om på Østlandet.  
 
Vi er nå representert i de aller fleste turneringene som arrangeres i distriktet, både i single og i 
double.  Sist vår arrangerte vi et Buskerudmesterskap i badminton, hvor Eiker Badmintonklubb og 
Drammen Badminton var invitert. Denne turneringen ble veldig godt mottatt og vi vil også i år satse 
på å arrangere en tilsvarende vårturnering.  
 
Vi har et godt trenertilbud i klubben. Riad og Rahaf Alothman står for trening av de mer erfarne 
spillerne, mens Vanitha Manikandan aktiverer de aller minste. Også flere av de andre spillerne med 
erfaring, samt foreldre, trår til ved behov.   
  
Økonomi:  
Badmintongruppa har fortsatt en sunn økonomi med relativt små inntekter og utgifter.  
  
Konklusjon:  

• Badmintongruppa har en stabil og fin medlemsmasse  
• Badminton er fortsatt et kjærkomment tilbud blant det utenlandske miljøet, spesielt India og 
Kina  
• Styret vil jobbe videre med å videreutvikle klubben med bl.a. trenerskolering, deltagelse i 
turneringer og samarbeid med andre klubber  

  
Kongsberg 06.02.2017  
Leder IL Skrim Badminton: Marius Bakken  
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7.4  Skigruppa 
 
Skigruppa har tilbud til barn og unge som vil utvikle skiferdigheter. For å organisere  
aktiviteten har vi delt det opp på følgende måte. 
  
·         Opp til 8 år: Skiskole 
·         9-15 år og seniorer:  4 treningsgrupper, inndelt etter alder: 
·         Blå gruppe:   9 og 10 år 
·         Grønn gruppe:   11 og 12 år 
·         Rød gruppe:   13 og 14 år 
·         Sort gruppe:   15 år og oppover 
·         Orange gruppe:   11 år til 14 år 
 
Generelt 
Skiskolen og Blå gruppe trener kun på mandager, mens resten trener både på mandager og 
torsdager. Sort gruppe har eget treningsprogram hvor det anbefales å trene på enda flere  
dager. For sesongen 2017 har motiverte utøvere fra grønn gruppe og eldre også fått  
tilbud om ekstra teknikktrening på onsdager, som ledes av Ståle, Anders og Fred.  
Dette har vi holdt på med i 2-3 sesonger nå og er et bra supplement til de ordinære treningene. 
  
Oransje gruppe ble opprettet som et valgfritt tilbud for utøvere fra Grønn eller Rød gruppe.  Med 
dette alternativet har vi i lykkes med et bredde-tilbud. 
Oransje gruppe trener fast hver torsdag. Man trenger ikke melde seg på, og utøvere kan fritt velge 
fra gang til gang. Treningsplanen står på samme side som grønn og rød sine planer, dette for å lettere 
se hva som er på programmet. 
Treningen er allsidige med et bredt program, fra ren teknikk, kondisjon til utholdenhet og ski-
beherskelse. Dette tiltaket er noe vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på. Det at vi lyttet til 
utøverne og raskt satte i gang ett tiltak for å være en allsidig skigruppe. 
 
På mandager etter treningen tilbyr vi kveldsmat i form av påsmurte brødskiver, frukt og saft i skistua. 
Vi ser at dette er positivt for trivselen og fungerer som et viktig samlingspunkt for både utøvere og 
foreldre/foresatte. Skigruppa har nå 179 betalende utøver. 
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Vi er nest største skiklubb i Buskerud. Størsteparten av våre utøvere er 13 år og yngre. Skigruppa 
håper å beholde disse utøverne lengst mulig. Vi tror at trivsel og følelse av tilhørighet kanskje er  
den viktigste faktoren for å få til dette. Skigruppa setter derfor i gang et opplegg denne  
våren som involverer foreldre, trenere og utøvere fra 2005 og eldre.  
 
Vi har de siste årene hatt et treningstilbud for de voksne også. Voksentreningen er et tilbud til 
foreldre og foresatte som ønsker og har mulighet til å trene når barna er på trening! Her tar vi for oss 
temaer som teknikk, smøretips, læring om utstyr osv. Det er sosialt og i avpasset tempo! Utøvere fra 
rød gruppe og eldre bidrar som hjelpetrenere i denne gruppa. Det er artig å se ungdommen lære de 
voksne å gå på ski! 
 
IL Skrim Ski Ungdom 13+ 
Skigruppa har ikke bare som mål å ivareta bredden, men også ha et tilbud for de som ønsker å mere 
aktivitet gjennom sesongen, både sommer og vinter. 
Vi startet opp IL Skrim Ski Ungdom 13+ 1.mai 2017. Dette er et tilbud til de som vil litt mer, og hvor vi 
også underbygger både topp og bredde. 
I opplegget brukte vi ekstern trener, Audun Svartdal, for å undervise utøverne og utdanne egne 
trenere. Vi sitter igjen med gode tilbakemeldinger fra utøverne på et bra opplegg etter første sesong 
med denne gruppa. Vi vil fortsette opplegget i 2018! 
 
 
Nye dresser 
Web ansvarlig og Intersport fikk i oppdrag av styret å ta frem en ny kleskolleksjon der utøverne selv 
er med i prosessen. 
Prosessen har var slik at det ble utarbeidet flere alternativer. Forslagene/ alternativene ble 
presentert for en representativ gruppe utøvere. 
Basert på tilbakemeldinger fra gruppa blir vedlagt kolleksjon foreslått som kleskolleksjon for IL Skrim 
Ski fra og med denne sesongen (sesongen 2017/2018 startet 1.mai) 
Denne gangen var det enstemmig Bjørn Dæhli som ble valgt av utøverne selv.  
Det var en god prosess der alle ‘’pekte’’ i samme retning og alle var enige om hvilken kleskolleksjon 
som var den beste/kuleste/hotteste. 

År Antall Gruppe Antall per gruppe

1999 2

2000 0

2001 2

2002 1

2003 8

2004 14

2005 8

2006 12

2007 14

2008 23

2009 22

2010 26 Lyseblå 26

2011 14

2012 17

2013 1

Voksen 15 Voksen 15

Totalt 179 179

Skiskole 32

Blå 45

Grønn 26

Rød 22

Sort 13

Orange gruppe for 

de som ønsker

Antall betalende medlemmer februar 2018
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Kolleksjonen består av både vinter- og sommerbekledning. 
 
 
 
Skirenn 
For sesongen 2016/2017 arrangerer vi en del skirenn: 

· Rulleskirenn i september 
· Kongsbergkarusellen (i samarbeid med de andre klubbene i Kongsberg), 1 renn 
· Kongsberg Skifestival, 1 renn 
· Sparebank 1-karusell, 3 renn 
· Klubbmesterskap 
· Kongsberg Skifestival, som er et samarbeidsprosjekt med Bever`n. Det er fjerde gang vi har 

dette samarbeidsprosjektet. 
Denne sesongen har vi utelukkende hatt gode tilbakemeldinger på de rennen vi arrangerer, 
rennledere gjør en kjempejobb med å organisere dette sammen med dugnadsansvarlig. 
  
Deltagelse skirenn 
Det er mange fra IL Skrim Ski som er med på skirenn, både lokalt og rundt i kretsen. Det kan variere 
fra 10 til 30 deltagere.  
På alle renn vi er med på har vi alltid en ‘’skrimmer’’ på seierspallen, vi markerer oss på en positiv 
måte rundt i distriktene. 
  
Arrangement 
IL Skrim Ski søkte om Hovedlandsrenn 2019. Det var flere søkere til dette arrangementet.  
Skiforbundet valgte å tildele HL2019 til Gålå. Skigruppa har per i dag ikke noen konkrete planer ang. 
søknader om større skirenn. 
På lang sikt ønsker IL Skrim Ski å arrangere NM 2024 i forbindelse med at Kongsberg fyller 400 år.  
  
Andre aktiviteter 

· Miljøsamling i Kongsberg i oktober i Skrim Idrettspark 
· Treningssamling på Danebu i November 
· Foreldretrening på mandager 
· Andre turer/aktiviteter som er for en eller flere av treningsgruppene 
· Rulleskitrening gjennom sommeren 
· Rolige langturer på barmark på søndager i diverse områder, bla. Bletoppen, Knutetoppen 

Det er mye aktivitet på Heistadmoen Skistadion – snørik vinter!! 
 Skigruppa er representert i Buskerud skikrets v/Anders Embergsrud. 
  
Foreldregruppa er engasjert i snø-produksjonen i samarbeid med Skrimreserven. 
Vi har denne sesongen produsert en noe snø, men vi ser også en del tekniske problemer. Snø- 
produksjonsanlegget begynner å eldes, trenger fornying!!  
 
Anlegg 

· Oppgradering/ vedlikehold lysløype. Vi går gradvis over til LED-lamper.  
Sommeren 2017 byttet vi 17 lamper 

· Generelt vedlikehold av snøproduksjonsanlegg 
· Årlig sommervedikehold på tråkkemaskin 
· Installert nye PC’er i tidtagerbu 
· Investert i 200 stk. løype-skillere 
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Annet 

· Skrimreserven har som tidligere år tatt på seg ansvaret for drift av kafeteriaen når  
· vi arrangerer skirenn, samt søndags åpent i skisesongen. 
· Vi har ei oversiktlig dugnadsliste som fungerer. 
· Styret i skigruppa avholder møte en gang i måneden. Bruker årshjulet aktivt på 

styremøtene 
· Leder i skigruppa stiller på hovedstyremøtet i Skrim IL  
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6.5 Håndballgruppa 
 
Styret i Skrim Håndball bredde 2017/2018 bestod av følgende medlemmer 
 
Magne Roland, formann 
Ståle Løkken, nestleder 
Ingunn Fjerdingstad, kasserer 
Anita Moen Heisholt, leder sportslig utvalg 
Tommy Hvidtsten, arrangement 
Ann Rigmor Smørgrav, anlegg 
Christoffer Røsvik Leander, marked  
Tonje Eline Finnebråten 
 
Det har vært et meget interessant og spennende år for håndballgruppa. Mange gjør mye for at 
nærmere 400 håndballnysgjerrige barn får trent og spilt kamper. Det legges ned utallige timer med 
frivillig arbeid for at de som vil kan spille håndball. Styret har i år hatt noen utfordringer som vi 
mener selv vi har kommet godt i mål med. Vi har avholdt styremøter som planlagt og vi har fokusert 
på det som har vært viktig for Skrim håndball, nemlig at så mange som mulig skal få mulighet til å 
trene håndball og spille kamper. Vi har også kommet i mål med budsjettet for denne sesongen. Det 
er per i dag en sunn drift i håndball bredde. Vi gleder oss til neste sesong. SPORTSLIG UTVALG 
 
Sportslig utvalg besto i 2017 av følgende medlemmer med følgende arbeidsoppgaver: 
 
Anita Moen Heisholt Sportslig leder (fom. juni) og omberammingsansvarlig 
Silje Dammen  Dommerkontakt + barnekampansvarlig sammen med T. Lind 
Trine Lind  Kontraktsansvarlig + barnekampansvarlig 
Inger-Johanne Frogh Koordinator yngre lag, tom. 12 år 
Trine Magnus Koordinator eldre lag, fom. 13 år tom divisjonslag(ene), 

treningstider/fordeling av hallflater og skolekontakt 
Audun N. Haukeli Trenerkontakt, prosjektarbeid rekruttering gutter og integrering 
Trude Haug  Utstyrsansvarlig trening, skadeforebyggende utstyr, kampantrekk o.l. 
Elin Willoch  Lisensansvarlig og div. enkeltoppgaver (var sportslig leder tom. mai) 
Skrim Elite  Kan variere, repr. fra Skrim Elite (observatørstatus) 
 
Utvalget avholdt i 2017 ca. ett møte per måned for samlet utvalg. I tillegg ble det arrangert trener- og 
lagledermøte(r) for alle og for enkelte lag for seg. Sportslig utvalg deltok/var representert også på 
enkelte foreldremøter, i møter med kommune og skoleverk. Ellers foregår mye av vår virksomhet og 
saksbehandling i enkeltmøter med trenere og lagledere, i tillegg til at mye løses ved telefonsamtaler, 
mailkorrespondanse og svar på spørsmål ved bruk av Facebook. 
Ved inngangen til sesongen 2017/18 hadde vi trenere og lagledere på plass til samtlige lag. Det har 
denne sesongen lykkes oss å få med trenere fra Skrim Elite, herunder keepertrener som har vært 
rundt på besøk i de fleste aldersbestemte lag som er i seriespill. Dette er vi veldig glad for og håper at 
det positive samarbeidet med Elite vil fortsette i fremtiden. 
Fordeling av treningstider var en stor utfordring til denne sesongen, da det er færre hallflater til 
fordeling på flere lag enn noen gang. Kreative løsninger ble tatt i bruk, som f.eks. samtrening og 
morgentrening, noe som har fungert veldig bra. Det ble også gjennomgått og satt opp retningslinjer 
for hva som må tas hensyn til ved fordeling av halltider. 
Sportslig utvalg har mange og interessante arbeidsoppgaver, og består av en gjeng med positive 
frivillige voksne som bruker av sin fritid til beste for håndballen med mottoet "FLEST MULIG – 
LENGST MULIG, med håndball i fokus". 
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G2010 
For G10 startet året sesong etter høstferien, da de fleste av gutta spiller fotball i sommersesongen. Vi 
har i år fått med oss en del nye gutter , men har dessverre også mistet noen. Vi er nå 18 aktive 
gutter. Disse er i hovedsak fra skolene Raumyr og Åsen, men vi har også noen fra Madsebakken. G11 
trente (og spilte cuper) med oss frem til slutten januar 2018.  
Vi har fokus på å samle laget rundt følelsen av å være et lag, som deles opp under cupene. Vi er stort 
sett fulltallige på treningene, der er de ivrige og lærevillige. 
Vi har hittil vært på 4 turneringer i regi av håndballforbundet, i tillegg til Reistad cup. Vi vil også stille 
på de resterende turneringene i regi av håndballforbundet. Vi stiller stort sett med 4 lag på 
turneringene, på denne måten får alle spillerne mye spilletid. Vi ser en bra framgang på de 
individuelle ferdighetene til gutta, men også på spilleforståelse og samspill i laget.  
 
Støtteapparatet til laget består av 2 trenere og 2 lagledere, i tillegg til flott foreldregruppe som stiller 
opp som kamptrenere og hjelp på trening. Vi har med oss en trener og begge laglederne fra forrige 
sesong.  
Vi hadde foreldremøte i starten av sesongen. 
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J2010 
For J10 startet året sesong med et brak med turnering i Skrimhallen tre uker før første ordinære 
trening. En turnering vi sågar var med på å arrangere. Dette ble en suksess både arrangementsmessig 
og sportslig, med solid oppmøte og fire Skrimlag med i turneringen. Første ordinære trening var 12. 
oktober, og da var de ferske jentene fra J11 med sammen med oss. Ettersom vi ved oppstarten var 
nærmere 30 jenter måtte J11 ganske fort få sin egen treningstid. Vi har utover sesongen hatt et jevnt 
tilsig av jenter og teller nå godt over 30 jenter på laget. På treningene har vi hatt økt fokus på disiplin 
og på å følge med, noe som har gjort treningene betraktelig lettere både for jentene og for trenere. 
Vi har fått oss to lagbamser som går på rundgang blant jentene og som er med å støtter lagene under 
kampene.  Vi har i løpet av sesongen 2017/2018 deltatt på 8 aktivitetsturneringer, og vi ser en flott 
framgang både på de individelle ferdigetene til jentene, samspillet og samholdet i laget. Vi stiller med 
fire lag i alle turneringene og ser at det funker fint med tanke på at alle skal få godt med spilletid. 
 
Vi mangler lagbilde, med dette viser et knippe av jentene som er med på laget vårt, samt lagbamsene 
våre. 

 
 
 

G2009 
Gutter 8 år født i 2009 er 15 spillere. Disse kommer kun fra Madsebakken og Gamlegrendåsen. 
Guttene er en gjeng ivrige håndballspillere. I år har vi prøvd å være enda mer bevisste på hva 
håndball er, og at det er en lagsport. Med fokus på pådrag og viderespill samt avstand til forsvaret. Vi 
har også fokus på egne trivselsregler som guttene har vært med på å finne opp selv. Da vi roser og 
fremsnakker hverandre. 
Sesongen startet med en del frafall fra i fjor, men heldigvis kom en del av disse tilbake igjen. Samt at 
vi har fått tre nye spillere. 
Vi spiller miniturnering en lørdag i måneden og da stiller vi alltid i øvet. Det er kjempe gøy og følge 
med på guttene i kamper, de er veldig ivrig, og begynner og få mye mer håndball og spilleforståelse. 
Trener: 
Jannike Junge Strand & Kristin Myhre 
Lagleder: 
Maiken Fusche Jenssen 
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J2009 

Trenere: Else Marit Risebro og Anniken Klevstad Gulliksen 
Lagledere: Helen Lippert Eidem og Hanne Thorberg 
Jenter 2009 er nå en gjeng på 20 spillere og de møter på trening en gang i uka. De har alle vært veldig 
positive til å spille kamper i de ulike miniturneringene. Laget har som oftest endt opp med 3-4 lag på 
de turneringene de har deltatt i. Jentene har deltatt på miniturneringer cirka en gang i måneden hele 
sesongen, hvor de spiller firer-håndball. De både vinner og taper med like stor glede. De har variert 
på å spille i klassen for øvede og uøvede.  
På treningene er det fokus på grunnleggende håndballferdigheter og regler. De viser mye 
engasjement og godt humør på trening, og de har fått et godt samhold. Jentene har hatt en god 
utvikling både når det gjelder mestring, ferdigheter og forståelse for spillet.  
Både lagets trenere og lagledere er foreldre til spillere på laget. Her har også andre foreldre bidratt 
når det har vært nødvendig. Når det gjelder sosiale aktiviteter har det vært arrangert avslutninger i 
forbindelse med jul og sommer. Vi gleder oss til fortsettelsen. 
 

  



22 
 

G2008 
Gutter 2008 har i 2017 økt fra 16 til 18 aktive gutter. 
 
Guttene kommer fortsatt utelukkende fra Åsen og Madsebakken skole. 
 
Støtteapparatet består av en hovedtrener, en assistenttrener, lagleder og assisterende lagleder. I 
tillegg har man en god foreldregruppe som deltar på dugnader og arrangementer. 
 
Gutter 2008, deltok våren 2017 på alle miniturneringer for aldersgruppen arrangert av regionen. 
Høsten 2017 gikk man over på stor bane, og fra 4èr håndball til 6èr håndball. Man deltok i 4 
aktivitetsturneringer. Ved første turneringen deltok man i uøvet klasse. De øvrige har man deltatt i 
øvet nivå.  
 
Treningene består av lekpreget aktivitet, med hovedfokus på ferdighetsutvikling innenfor 
ballbehandling og generell motorikk hos den enkelte spiller. Man vektlegger øvelser som bidrar til 
mest mulig ballkontakt per spiller i løpet av treningsøktene. Basisferdigheter som kast, mottak og 
stussing av ball gjennomføres med en spiller og en ball, evt. to spillere med en ball, nettopp med 
tanke på flest mulig ballberøringer. Smålagsspill gjennomføres også i små grupper med samme 
målsetning. Man har gradvis introdusert guttene for mer avanserte tekniske ferdigheter som 
eksempelvis finter.  
I spillsituasjoner trener man på forståelsen for å oppsøke ledige rom, gjøre seg spillbare og 
viktigheten av samspill og balltempo. 
Treningene legges bevist opp til fartsfylt og actionpreget aktivitet for at guttene skal ha det gøy med 
håndball. 
 
Guttene består av en stabil gruppe, med tilnærmet fulltallig oppmøte på alle treninger og kamper. 
Alle spillerne viser god progresjon i utvikling av individuelle ferdigheter. 
Vi var forrige sesong med som maskoter på Grundigliga kamp hos DHK som motivasjon og sosialt 
arrangement. I tillegg har vi hatt sosiale avslutninger til sommer og jul 
Det har blitt avholdt foreldremøter i oppstart av hver sesong.  
 
Guttene har det gøy med idretten sin, og viser stor glede ved å spille håndball. 
 
Mhv 
Trenere         Lagledere 
Bjørnar Garaas og Jørn Bolstad    Magne Roland og Linda Larsen 
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J2007 
Jenter 07 er fortsatt ca 30 stykker, noen nye har begynt og noen har sluttet, men vi syntes det er bra 
at gruppa fortsatt er så stor og at stort sett alle skolene har noen som er med. 
Vi stiller 3 lag og etter en litt tøff start på niva A har vi funnet ut at nivå B og C passer bedre. Det er 
blitt mange fine jevne kamper med mye godt spill og mange som tar ansvar og viser stor spille glede. 
Vi har ikke faste lag med bytter på og lar alle spille over alt. 
Treningsoppmøte er bra, og det er utfordrende for oss trenere med så stor gruppe med ulik 
bakgrunn og ferdigheter, men vi er heldig og har mange foreldre som hjelper til slik at vi kan dele i 
mindre grupper og få bra intensitet og oppfølging på treningene.  
Vi har vært på 3 turneringer før jul og 4 turneringer etter jul. Høydepunktet i fjor var Quart cup der vi 
stilte 4 lag og nesten 30 jenter, kjempe gøy! Og vi gleder oss veldig til Kristiansand i år også. 
På trening øver vi mye på basis ferdigheter som kast, teknikk, skudd, har begynt med litt finter, og 
grunntrening med styrke og lek. Ikke alltid like gøy og lett å holde konsentrasjonen oppe, men 
jentene har utviklet seg masse og det er en fin gjeng som det er gøy å være sammen med. 
Vi er heldig som får lov å være med dere og leke å spille håndball og gleder oss over fortsettelsen. 
 
G2006: 
G11 har 14 spillere, noe vi er veldig fornøyde med. De aller fleste guttene kommer fra 
Gamlegrendåsen, så fokus på inkludering og lagånd har vært ekstra viktig for oss for at alle skal føle 
seg velkomne. 
Vi spiller aktivitetsserie i år og har opplevd flere seire i år enn i fjor. Dette har motivert gutta 
skikkelig! 
 
Dette året har vi hatt gode erfaringer med å låne spillere fra G10 til våre kamper,- og vi har også 
startet et samarbeid med G13, der vi har lånt ut spillere til dem. Mange av gutta har benyttet seg av 
tilbudet om å trene sammen med G13, og blitt tatt imot med åpne armer. Det er godt å ha andre 
guttelag å støtte seg på i Skrim. 
 
Treneren vår bruker Learn Handball-opplegget for treningene, noe som skaper en god variasjon.  
Vi trener fortsatt mye på grunnferdighetene, samtidig som spillerne stadig utfordres på nye ting. 
 
I høst hadde vi, med 2 påmeldte lag til serien, hele 19 kampdager.. Vi valgte derfor å redusere til 1 
påmeldt lag etter jul. Med en travel kamphøst bestemte vi oss for at det blir kun Quart cup på oss i 
år. Dette gleder vi oss til gjengjeld veldig mye til! 
 
Støtteapparatet er en hovedtrener, to ass.trenere, samt en lagleder. Foreldregruppa er fortsatt 
veldig engasjert og stiller opp der det trengs. 
 
En av spillerne våre har vært så heldig å bli trukket ut til å være minihåndballgutt for landslaget, det 
er stas! Særlig moro blir det at Henrik Jakobsen kommer og trener oss i løpet av sesongen. 
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J2005 
Laget består av 23 spillere. 
 
En stor andel av jentene har spilt siden første og andre klasse. Høsten 2016 fikk vi 5 nye spillere som 
ikke hadde spil, eller spilt lite håndball tidligere. Dette innvirket noe på sammensetning av lag våren 
2017. 
Spillerne kommer fra de fleste skolene i Kongsberg. 
 
Laget har tre trenere, en hovedtrener og to assistenttrenere. Det er en aktiv foreldregruppe rundt 
laget som deltar på dugnader og har påtatt seg flere verv i klubben. Foreldrene har arrangert sosiale 
sammenkomster på eget initiativ. 
 
Det har vært gjennomført foreldremøter hvert semester. 
 
Sportslig 
 
VÅR 2017: 
Laget har trent to ganger per uke.  
Våren 2017 deltok laget i prøveserie med 3 lag. Man stilte et lag på hvert nivå, dvs A, B og C. 
Man rullerte på lagene slik at jentene i størst mulig grad fikk prøvd seg på forskjellige nivåer, i tillegg 
til å spille sammen med flest mulige lagvenninner. Laginndelingen ble hovedsakelig gjort etter hvor 
lenge man hadde spilt håndball, og ikke etter ferdigheter hos den enkelte. 
De jenten som startet høsten 2016, utgjorde hovedsakelig laget i C-serien, med tanke på 
jevnbyrdighetsprinsippet og utvikling. Dette hadde vi positive erfaringer med. 
Jentene hadde en fin utvikling og fikk gode opplevelser i kampsituasjon.     
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I april 2017 deltok man med tre lag i klubbens fellesturnering i Kristiansand. I denne turneringen 
foretok vi en ny laginndeling, og stilte med tre jevnbyrdige lag.  
 
Våren 2017 deltok laget også i regionens beachserie med fire lag. Tre av disse kom til sluttspillet som 
ble arrangert av IL Skrim. I beachsesongen hadde man to eksterne trenere som bestod av eldre 
ungdommer. Dette syntes jentene var en fin avveksling.  
 
Vi arrangerte våren 2017 også en sosial tur til Larvik for å se Larvik HK i Champions League. 
 
HØST 2017: 
Denne høsten reduserte vi til to lag, og deltok i regionens seriespill. 
Man har delt jentene inn i 4 grupper som i størst mulig grad har rullert på å spille sammen. 
Lagene har spilt i nivå A og B. Ønsket har vært å gi alle jentene gode kampopplevelser, mestring og 
individuell utvikling. Jentene hadde en fin utvikling frem mot jul 2017. 
 
 
Laget deltok også med to lag i Region Sør cup. Etter et spillermøte fikk jentene selv bestemme 
hvordan denne laginndelingen skulle gjennomføres. Jentene ønsket at lagene skulle settes opp etter 
trekning. Begge lag fikk en lærerik opplevelse av hvordan et cupspill fungerer. 
 
Før sesongstart hadde vi en sosial treningsleir sammen med Gjerpen J12, da de kom på besøk og 
treninger i Skrimhallen over en helg. Jentene hadde to fine dager med trening, samt en sosial tur 
med grilling og kos. Vi overnattet sammen i gymsal ved Kongsgårdsmoen Skole. 
 
I november 2017 fikk laget besøk av ernæringsfysiolog Giske Vik fra Buskerud idrettskrets. 
Hun hadde en innføring i godt og riktig kosthold for spillerne og foreldrene rundt laget. 
Dette var en fin og lærerik kveld for både foreldre og barn. 
 
TRENINGER: 
Treningene har fokusert på ferdighetsutvikling hos den enkelte spilleren. Man har i løpet av 2017 gått 
gradvis fra mer lekbetont trening, til mer håndballspesifikk trening. 
Det har fortsatt vært mye vekt på basisferdigheter innenfor kast, mottak og grunnleggende 
ballbehandling. I tillegg har man vektlagt andre individuelle ferdigheter som fintetrening, og 
spillsituasjoner der spillerne står overfor flere valgmuligheter. Man har prioritert mer duellspill, både 
i forsvar og angrep, da kampsituasjonen gradvis blir tøffere. Siden høsten 2017 har man trent mye på 
å involvere strekspiller, da dette også er nytt for årskullet. Man har lagt vekt på mye og hyppig 
ballkontakt. Vi har også fortsatt arbeidet med skadeforebyggende trening, spesielt med tanke på 
kneskader.  
 
KAMPER: 
I kampene praktiserer man lik spilletid på alle spillere. Spillerne har fortsatt ikke faste 
spilleposisjoner, og man tilstreber at alle spillerne før forsøkt seg i flere av posisjonene. Dette 
gjennomføres da man har tro på at dette utfordrer hver enkelt spiller mer i forhold til tekniske 
ferdigheter, og også bidrar til økt spilleforståelse hos den enkelte. På lengre sikt tenker man at dette 
vil utvikle flere gode spillere med varierte tekniske ferdigheter. 
 
Jentene fremstår som en godt sammensveiset gruppe som tar vare på hverandre. De møter til 
trening med godt humør og mye energi. 
 
Mvh trenerene 
Kent Harald Kulleseid, Tonje Lauvlid og Bjørnar Garaas 
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J2003 
17 spillere fra hele byen.  
Trener: Madelen Bringaker 
Lagledere: Ingrid Haaberg Jarnæs, Signe Olsen og Trine Heistad. 

 
I høst har laget jobbet 
mye med 
grunnleggende 
ballferdigheter, 
hurtighet, løfte 
blikket, forså spillet 
og oppgaver på hver 
sine posisjoner. 
Laget har trent to 
ganger i uken i høst, 
tre ganger i uken nå 
etter nyttår. Noen av 
jentene har også 
trent med j 02, og 
keeperne våre bidrar 
der på kamper. 

Serien startet med en del tap, men jentene har hatt en flott utvikling både som lag og individuelt, og 
resultatene har endret seg i positiv retning. 

I tillegg til å være 
sammen på 
håndballbanen, har 
jenter og 
foreldregruppa vært 
sammen på dugnad 
ifb brannstasjonen 
på åpen dag. 
Jentene har vært på 
hyttetur på 
Fagerfjell, noe som 
var utelukkende for å 
styrke/ta vare 
samholdet i gruppa. 
De hadde 
konkurranser og 
koste seg. 
Vi hadde 
juleavslutning med 
pizza og VM-kamp. Vi 
har hatt alternativ 
trening på Stavanger 

sammen med Birgitte Ursin, flere ganger norgesmester i judo, én gang også. Dette for å komme litt ut 
av komfortsonen og utfordre seg selv. Kjempemoro! Tøffe jenter! 
 
 
Jenter 03 er et lag med mange gode kvaliteter både på banen og sosialt. Jentene løfter hverandre, er 
engasjert og gleder seg over at lagvenninner lykkes. Vi har mål om å reise på cup til Spania i 2019, 
noe som alle gleder seg til. 
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J2002 
Jenter født 2002 avsluttet før sommeren med å bli kretsmestere i beach – de var også med på cup i 
Sandefjord hvor vi vant beach klassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra høsten av har vi vært 12 
spillere. Vi har i tillegg hatt et fint 
samarbeid med j03, og det har 
vært flere spillere med på våre 
treninger hele høsten og 
vinteren. Vi er så heldige å få 
med oss en av keeperne til j03 – 
som står fast på alle våre 
kamper. 

Vi spiller i A- serie, og har gjort det bra denne sesongen. Jentene er ivrige på trening, og er alltid klare 
til å spille kamp. Vi har fokus på det sportslige utviklingen, men er også opptatt av samhold i gruppa, 
og gleder oss til videre spill sammen (noe som innebærer bl.a. en cup i Danmark og beach cup i 
Skedsmo) 
 

J18 
Skrims J-18 lag består i år av 12 jenter født i både 1999, 2000 og 2001. Vi har dessverre mistet noen 
spillere fra i fjor, men heldigvis har noen også kommet til.  
Sesongen startet/sluttet sesongen i fjor med at jentene deltok i NM Beach i Sandefjord.   
Jentene har nå 3 fellestreninger pr. uke i Skrimhallen. 2 av disse er med D2 og 1 trening alene som 
J18. 
Jentene spiller primært sine kamper i 18-års serien, men må også bidra mye i 2div. Mange får derfor 
et ganske stort kampprogram.  
Jentene er veldig treningsvillig og oppmøte på treningene er godt. 
Miljøet i gruppa er bra og jentene tar godt vare på hverandre. De er en flott gjeng med unge damer. 
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Damer Beach 

Skrim bredde Beachdamer valgte i 2017 å melde seg opp i seriespill i klassen «Toppserien» i Region –
sør, en avdeling hvor de vant sluttspillet og kunne titulere seg Regions mestere Damer Beach, 
toppserien. 
Dette gav tydeligvis så mersmak at de også ville delta på NM i Beach i Sandefjord for å forsvare Skrim 
sine særdeles gode NM- tradisjoner. 
Etter en utrolig spennende semifinale mot Hønefoss som resulterte i et tap på Shootout vant de de 
bronsefinalen og tok med dette en finfin tredjeplass i årets Beach NM for damer senior. 
 

 
 

Damer 2-divisjon 
Skrim Bredde har i år selv hatt ansvaret for seniorlaget vårt (D2) (det var Skrim Elite som driftet dette 
i fjor). Laget har bestått av J18 med support av spillere som ønsker å spille på seniornivå. I tillegg har 
vi hatt med oss enkelte spillere fra Elite på noen av kampene. Vi har stilt lag i 2. divisjon som er 
landsdekkende, noe som har vært utfordrende og kanskje litt i overkant høyt nivå. Vi har møtt hardt 
satsende lag og flere er topplag på respektive steder. D2 har vært på reise rundt i Mjøsa-området, 
samt Nord-Norge og Østfold.  
Vi har hatt som målsetting å utvikle oss til å takle overgang til seniorhåndball. Jentene møter på 
trening og er klare for å lære hver uke, selv om de får noen smeller i kampene. Utviklingen har vært 
stor, selv om resultatene ikke viser den fulle sannhet. Humøret og viljen er kommet tilbake etter en 
tøff start, og det er viktig at jentene fortsatt tror på seg selv. Det er om noen år at disse ungene 
jentene ser hvordan håndball og idrett utvikler hver enkelt som spillere og personer. 
All ære til de spillerne som har bidratt i år! - de har hatt stor fremgang som lag og som enkeltspillere. 
Motgang er også en del av idretten, og denne har de taklet bra! 
Håper dette er starten på et større ungdom/senior-fokus for Skrim i fremtiden. Uten seniorarbeid vil 
flere som ønsker å spille håndball i høyere alder falle fra. Vi ønsker oss flere seniorspillere i 
fremtiden, som også bidrar til at barna har ressurspersoner rundt seg når de blir ungdommer. Det er 
viktig at alle som kommer opp får utfordringer på sitt nivå, og kan utvikle seg steg for steg – ikke bare 
som spillere, men også som individer i et samspill senere i livet. 
Flest mulig, lengst mulig er viktig i all idrett uansett nivå. 
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6.6 Fotballgruppa 
 
IKKE MOTTATT 
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6.7 Ungdomsgruppe IL Skrim 
 
Også i år har ungdomsgruppens representant vært med på hovedstyremøtene som et fullverdig 
medlem. Målet vårt har vært å være bindeleddet mellom ungdommen og den organisatoriske delen 
av klubben.   
Ungdomsgruppen vært rundt til de forskjellige gruppene for å holde annerledes treninger, for å 
bygge lagånd og motivasjon til å holde på med idrett.  
Dette har blitt tatt godt imot av hovedstyre, lagledere og trenere.  
I ungdomsgruppen har vi representanter fra Håndball, Fotball og bueskyting. Vi har avholdt jevnlige 
møter og også bistått i planlegging av et fremtidig «Ungdomslokale» åpent for ungdom i Skrimhallen. 
 
Målene våre er fremdeles:  

 Bedre det sosiale innad i alle grupper, og på tvers av gruppene 

 Hindre at ungdom faller ut av idretten 
 Ha små arrangementer og «eventer» for å bli bedre kjent (sosiale kvelder) 
 Felles treninger ved sesongslutt, alternativ form for trening 
 Få med ungdom som har lyst til å bidra utenfor banen 
 Åpen hall – forskjellig tema på treningen, for ulike målgrupper 
 Bidra med å integrere flyktninger gjennom idrett 
 Gi et tilbud til ALLE 

Videre ønsker vi at det skal komme inn nye representanter når de andre er på vei ut, slik at vi hele 
tiden har en kontinuitet i gruppen med representanter fra alle gruppene innenfor IL Skrim. 
For å være med i ungdomsgruppa må man være i aldersgruppen 15-26 år. Da har man også 
muligheten til å stemme på årsmøtet. 
I ungdomsutvalget i 2017 har sittet:  
Joao Victor Nicacio Pereira – Erik Linde Nielsen og Synne Karoline Wettestad 
 

6.8 Allidrett 
 
Det har i år ikke latt seg gjennomføre et allidrettstilbud. Det har vært forsøkt en samarbeidsløsning 
med andre idrettslag men dette har heller ikke latt seg realisere, ennå. 
Hovedstyret beklager dette på vegne av idrettslaget og vil fremover jobbe med flere mulige løsninger 
for å sikre at et slikt viktig tilbud kommer opp i virksomhet igjen. 
 
 
 
IL Skrim 2018 
 

Trond Stabekk     Lars Wettestad 
Styreleder     Daglig Leder 
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