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Å rsberetning fra styret i 
Vansjø/Svinndal IL Ha ndball 
 

Styret i håndballgruppa har i 2018 bestått av følgende personer: 

Åse Kristine Pedersen – Leder 

Therese Kiserud – Nestleder 

Tonje C. Nilssen - Styremedlem 

Zaira Oberti Dromnes – Styremedlem 

Kai Guttulsrød – Styremedlem 

Dobrochna Strand – Styremedlem  

Nora F Larsen - Styremedlem 

 



Styrets arbeid 

Styret har hatt jevnlige møter gjennom hele året og hatt fokus på å øke gruppas aktivitet og 

legge til rette for utvikling, og å beholde spillere lengst mulig i håndballen.. Pr. 31.12.2018 

var det rundt 90 aktive medlemmer i V/S IL Håndball i årskullene 2006-2012.  

Håndballen er avhengig av stor frivillighet for å holde aktiviteten i gang i de ulike lagene og vi 

har i 2018 hatt en stor gruppe med trenere og oppmenn som har lagt ned en stor innsats for 

å gi barna et godt tilbud. Vi har og fått et guttelag i håndballen som bare har vokst og er pr. i 

dag en gruppe på 18 gutter. Dette er helt fantastisk. 

 

For å øke rekrutteringen og synliggjøre tilbudet i håndballen i 2018 arrangerte vi 

aktivitetsdag for hele håndballgruppen og vi gikk ut med invitasjon til alle skoler og 

barnehager i kommunen for å nå ut til flere barn. Resultatet var positivt og vi fikk flere nye 

spillere til Håndballgruppen.  

 

I løpet av 2018 har alle lagene våre deltatt aktivt på cuper og dette er noe barna synes er 

moro og veldig sosialt.  

Styret har jobbet effektivt med å få inn sponsorer til håndballgruppen og som et resultat av 

dette har alle lagene våre fått nye draktsett og overtrekk. Vi er veldig takknemlig for det. 

Håndballen har og fått økonomisk støtte fra stiftelsen Kirkebygden i år, og da kjøpte vi inn 5 

dummiser som har vært til stor glede og hjelp i treningene våre.  

 

Fotografering av alle håndball lag  

Alle lagene ble fotografert november 2018. Dette var en positiv opplevelse for alle, og 

bildene ble veldig bra!   

 

 

 

Økonomi 

Årsresultat for 2018 gikk i positiv favør, noe som styret er veldig fornøyd med. Ett av styrets 

mål er å tilføre de enkelte lagene midler til økt aktivitet. 

Gruppestyret har jobbet aktivt i 2018 for å få inn sponsorinntekter/gaver for å bidra til å 

skape god tilhørighet, og stor aktivitet i håndballgruppa. Totalt bidro dette med kr. 176.000 i 

2018. Vi er utrolig takknemlig for den responsen vi har fått, og at bedrifter ser verdien i å 

investere i lokale idrettslag. 

 

Årsresultatet gir håndballgruppa et økt økonomisk handlingsrom i 2019, og er et godt bidrag 

for å legge til rette til økt aktivitet i våre håndballag.  

 

 
 



Årsberetning 2018 for Håndballskolen 
 
Trener  : Ingvild Elfstedt      
Hjelpetrener  : Camilla Ellefsen 
Treningstid      : torsdager fra 17.00 – 18.00 (1/3 hall) 
Spillere : 13 ved utgangen av 2018. 15 fra januar 2019 
 
Alle spillere er født i 2011. Vi hadde et par gutter innom i oppstartsfasen i høst. Noen prøvde 
et par ganger, og valgte å ikke begynne. En gutt startet på guttelaget som har spillere som er 
et år eldre.  
Det er stort sett jevnt frammøte. Det er sjelden vi er fulltallige, iallfall i vinterhalvåret.   
Det er ofte 1 eller 2 som ikke møter. De gangene vi er fulltallige eller det er godt fremmøte, 
sliter vi med plassmangel. Det går ofte på bekostning av tid til å trene på spill da vi blir 
sittende med mange innbyttere. I og med at vi er veldig opptatt av at alle skal være i 
bevegelse, har vi da valgt å fokusere på andre aktiviteter enn spill slik at ingen blir sittende 
passive. Vi forsøkte å øke antall spillere på hvert lag, men det har ikke fungert bra. Det blir for 
mange å forholde seg til. De skal jo fortsatt spille 4'er-håndball, så vi har valgt å forholde oss 
til det foreløpig.  
 
Laget trener en time pr. uke. Vi har fokus på lek med ball, samspill og glede ved bevegelse, og 
dette gjennomfører vi med å ha mange aktiviteter som involverer håndtering med alt fra 
håndballer til tennisballer og ballonger. Vi prøver å legge til rette for aktiviteter som skaper 
mestring hos alle, men som også sørger for at spillerne har noe å strekke seg etter. Vi har 
også begynt å trene på riktig bruk av arm ved kast og bevegelse med og uten ball i spill, og vi 
har lekt oss litt med ulike skuddteknikker. Vi har i det siste begynt med innføring av finte, 
stegskudd og hoppskudd.  
 
Vi har vært veldig opptatt av at alle skal respektere hverandre og at alle skal slippe til. Vi 
prøver også å ha litt fokus på konsentrasjon, og det at det er viktig at vi klarer å følge 
beskjeder som blir gitt. Vi synes det er viktig å formidle at de er en del av et lag/gruppe, og at 
alle må bidra for at den gruppa skal kunne fungere godt sammen.  
 
Laget deltok i Bamsecup i Vestby i midten av april 2018 og i begynnelsen av desember 2018. 
Dette var svært vellykket, og vi er påmeldt til en ny runde i april 2019.  VI er også påmeldt til 
siste runde av Loppetassen i midten av mars.  
 
Før sommeren hadde vi en avslutning med ulike leker og aktiviteter, samt kake og is, hjemme 
hos meg. Her hadde vi også utdeling av diplomer og premier for god innsats og god lagånd 
gjennom året. Både spille og foreldre deltok, og det var en hyggelig avslutning før 
sommerferien.  
Før jul hadde vi felles avslutning sammen med friidretten siste trening før jul. Vi blandet 
øvelser fra håndball og friidrett slik at alle fikk prøve litt forskjellige aktiviteter. Vi (håndball) 
øvde også inn en liten «nissedans» som vi framførte for foreldre. Dette var også veldig 
vellykket.  
   
På vegne av håndballskolen 2011,  
Ingvild Elfstedt 



 

 

 

Årsberetning 2018 for gutter 2009/2010/2011 (Gutter 9) 
 

Gutter -9 hadde sin første trening i april 2018, og er et nytt tilskudd i håndballgruppa. I april 

startet vi opp med rundt 10 gutter, og er pr desember blitt en herlig gjeng på 18 

håndballspillere fra årskullene 2011/2010/2009 , og vi får stadig nye spillere.  

Alle de tre barneskolene er representert på laget noe som er veldig positivt. Vi har hatt stor 

fokus på å gi alle lik spilletid på kamper. 

 

Trenerteam. 

 

Trenerapparatet har sesongen 2018 bestått av Jan Inge Pedersen, Jonas Lindblom, Henning 

L. Bakke. Trine Kjeldsen og Therese Kiserud.  

 

Oppmøte/trening. 

 

Gutten har hatt trening mandag / (onsdag) og lørdag, 1,5 timer på hver økt. Guttelaget har 

gjennom året benyttet lørdager til trening for å få trening på hel bane. Hel bane er viktig for 

å kunne ha mest mulig aktivitet på treninger, samt for å øke spilleforståelsen. Hel bane gir 

oss mulighet til å dele gruppen i 2, og det trengs. Vi har hatt ett oppmøte fra 13 til 16 spillere 

i snitt på trening, og guttene har vist stor utvikling gjennom året. Vi har positive foreldre 

rundt oss, og har hatt en lagdugnad i løpte av året. Vi har også blitt sponset av We Made, 

noe vi er veldig takknemlig for.  

 

 

Ønsker 

Dette er en meget aktiv og stor spillergruppe, som krever en del ressurser.  

Det gir selvfølgelig ekstra utfordringer i form av planlegging og forberedelser til trening. Vi er 

på kanten til litt for mange spillere på en halv bane, men vi løser det så godt vi kan. Håper å 

lande 2 x 1,5 times treningstid i ukedagene når fotballen går ut. Forhåpentligvis hel bane. 

Videre ønskes videreføring av lørdagstreninger. Den gir vi ikke slipp på. Ønsker også så tidlig 

trening som mulig, helst ikke senere enn kl 1900, men vi tar det vi får. 

 



 

Årsberetning 2018 for jenter 2009/2010 
Generelt laget: 12 jenter par i dag fra Våk, Kirkebygden og Svinndal, akkurat passe, men det kan bli 

litt få i senere tid. Vi ønsker rekrutering.   

Trenerteam består av: Ole og Anders – trener, Kenneth – teknisk trener, Lukas – lagleder. 

I begynnelsen av 2018 hadde vi mangel på motivasjon blant spillerne. Dette syns nesten ikke lenge og 

vi er en fin sammensveiset gjeng som fungerer veldig bra!  

Seriespill i 2018. Laget utviklet seg bra og utviklet etter hvert greit spill. Jentene deltok på flere 

turneringer, og virket fornøyde med opplegget.  Vi deltok i Romjulsturnering på Rolvsøy, deretter 

hadde laget flott avslutning for året 2018 med pizza og bowling i Sarpsborg ☺ 

Laget har vunnet de fleste kampene som vi er veldig stolte av.  

I 2019 spiller vi ferdig i serien og hadde tenkt oss å delta på 3 turneringer: Olavscupen, Fredrikstad 

cup og Morsa Cup, alt før sommeren ☺ 

 

Årsberetning 2018 for 2008 jenter, J10 

 

Spillere: Per i dag er det 16 barn som er med på J10 (2008). Det har vært en turnover hvor noen 

sluttet og noen har kommet til. Det er godt oppmøte på treninger, men ser at det er sårbart med 

treninger på fredager. 

Trenere: May Lene Dueskar og Espen Wold  har hatt hovedansvaret for treningene. May Lene deltok 

på barnehåndballtrenerkurs desember -16.  

Oppmann: Åse Pedersen er oppmann. 

Aktivitet: Aktiviteten har bestått i ukentlige fastsatte treninger. 

Treningene har hovedsakelig hatt fokus på ballfølelse, kast og mottak, utvikle spillforståelse, 

plasseringer og basis håndballferdigheter, samt utvikling. Styrkeøvelser er også lagt inn som del av 

treningene. Spillerne har deltatt i regionsserien sesongen 18/19. Har delt spillerne inn i 3 grupper 

hvor 2 grupper stiller til hver kamp. Dette har fungert bra, og har medført at spillerne får lengre 

spilletid under hver kamp, og alle får samme tilbud om kampaktivitet. Har deltatt på Ski-cup i aug 

2018, messecup i mai 2018. 

  

Det har vært avholdt foreldremøter. 

Spond og Facebook blir benyttet for organisering og informasjonsutveksling. 

 

Plan/ønsker for 2019: er påmeldt med 2 lag til følgende cuper: Olavscup og Messecup mai 2019, 

samt Morsacup i august. Ønsker å stille med 1 lag i serien, og da nivå 2 slik at alle spillere får hevdet 

seg. Har lagt inn ønske om trening mandager og torsdager med 1 ½ t og ønsker også hel bane. 



 

Årsberetning for jenter 12 
 

Trenerteam 

Jan Inge Pedersen, Tonje Nilsen, Marius Roos, Live Eek. 

Oppmann Kai Guttelsrød 

 

Vi er et stort apparat i sving for å drive dette laget. Vi håper at samtlige sier ja til et år til. Endelig 

avklaring 01.05.19. Pga at noen har dessverre flyttet ut av bygda. 

 

 

Spillertropp. 

Spillertropp bestående av 23 jenter, fordelt på 15 jenter 06, og 8 jenter 07. Hva som skyldes det store 

frafallet ved 07 laget er forskjellige grunner. Noen sluttet pga andre interesser, noen bare ville ikke 

mer. 07 var 14 jenter før sammenslåingen. Slik at her har det vært stort frafall. Dette medførte at vi 

dessverre måtte trekke j11 før sesongen.  

Jenter 06 er sammen antall som året før. Her virker det stabilt. Ingen frafall. 

 

Treningsplan. 

Vi er en stor gruppe, legger beslag på mye halltid. Nå skal det sies at vi er 2 årskull. Vi legger opp til 3 

treninger i uken. 4,5 time på hel flate. Ønsker også å fortsette med lørdag. 

 

 

Sesong 19/20. 

Vi legger opp til mye aktivitet. Vi tenker 2 lag, 1 lag nivå 1 jenter 13, og 1 lag nivå 3 jenter 13. Vi er 

mange forskjellige jenter med stort sprang i utvikling. Lærdom etter årets sesong er at vi var i 

overkant ambisiøs med tanke på nivå 2 laget. Vi ønsker at det skal være plass til de som ønsker å 

trene mye, og de som ønsker å trene lite. Vi tenker at derfor er nivå 3 et mye bedre alternativ for 

nivå 2 laget. Ønsker også IØR reisebyrå cup. Om vi skal delta i Temaserien er ikke avklart enda. 

 



Cup. 

Vi legge opp til høy aktivitet. Vi har deltatt på Langhus julecup 2 lag, PW cup 1 lag, Skal på Olavscup 

med 2 lag, Skedsmocup med 1 lag, Møbelringen cup med 2 lag, Mil-cup i Bergen med 1 lag. 

Etter ferien så skal vi på Morsacup og Ski cup. Om det blir julecup vet vi ikke enda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


