
ÅRSBERETNING FRA HÅNDBALLAVDELINGEN 2019/20 

Styrets sammensetning: 

Leder:       Vegard Keiserås 

Nestleder:                                    Siv Renate Fanavoll ( på valg ) 

Leder minihåndballaktivitet:    Siv Renate Fanavoll  

Kasserer:     Kjetil Ortveit  

Materialforvalter:    Asbjørn Hokseggen  

Sportslig Leder:    Einar Klingenberg  

Dommerkontakt:    Gunnar Rosanoff ( ikke styremedlem ) 

Arrangementsansvarlig:   Torill Beate Hammer 

Sekretær:                                        Stein Inge Rødsten  

Styrets arbeid 
Det har vært avholdt månedlige styremøter etter nytt år. Styrets arbeid har bestått i å legge 

til rette for positiv aktivitet i lagene. Dette inkluderer løpende drift og organisering av 

inntektsbringende tiltak. Representanter fra styret har derigjennom deltatt på 

samarbeidsmøter med våre naboklubber, fordelingsmøte med idrettsrådet, utvidede 

hovedstyremøter i Trønder-Lyn, sportslig-ledermøter i Trønder-Lyn, møter i Kvålsdagene og 

regionledermøter.                                                                                                                                                                

Trenere, oppmenn og spillere 
Kalenderåret involverer for håndball sitt vedkommende to halve sesonger. For sesongen 

2019/20 har vi følgende lag, spillere og støtteapparat: 

Aldersgruppe/Lag Antall Trener/e Lagleder/e 

2013 7 spillere Hanne Aarhaug Bente Tøndelstrand 

2012 8 spillere Marte G.Berg Ulrikke H. Keiserås 

 

2011 10 spillere Glenn Ove Antonsen 

Kent Kregnes 

 

J10 2 11 spillere Stine K. Evjen Ida H Fjeseth 



Katrine Hammerås 

J10  12 spillere Jorun Fremo Monica Stokke 

Susann S. Bærseth 

J11 10 spillere Vibeke L. Bredesen 

Einar Klingenberg 

Maria R. Stokke 

 

    

   

 

 

    

    

 

Denne sesongen har vi samarbeidslag på J-10 som er 2 lag Trønder Lyn/Hovin med 

henholdsvis 12 og 11 spillere totalt. J 11 Trønder Lyn/Hovin som er 11 spillere. Dette er lag 

som driftes av Trønder Lyn. Dette gir oss 3 lag i serien mot 6 forrige sesong.  J16 og J18 var to 

lag som skulle driftes av Trønder Lyn, men disse måtte vi trekke i starten av sesongen. Dette 

er alle lag som vi har hovedansvaret for. 

I tillegg har vi gutter på 10/11 og 12 som er med på Hovin/Trønder Lyn, der er det G-10, G-11 

og G-12, det er totalt 31 gutter der noe som er en positiv utvikling på guttesiden. J-12 med 9 

spillere. J14 med 19 spillere, ingen fra Trønder Lyn. Dette laget måtte begynne og 

samarbeide med Leik for å få fullført sesongen. Seniorlag som spiller i 5 divisjon Hovin 

Trønder Lyn hvor det er 3 spillere fra oss. De består av dem som har vært med i flere år, med 

ungt og gammelt så er det ca. 24 spillere. 

Sportslig aktivitet 

Minihåndballaktivitet 

Minihåndball er et tilbud for barn fra første klasse til fjerde klasse. Sesongen 2019/20 har vi 

3 årskull i aktivitet med minihåndball da 2011, 2012 og 2013 hvor det nå er totalt 25 barn 

noe som er veldig bra. Minihåndballagene har gjennom 2019/20 deltatt på tre cuper for 

hvert årskull, totalt 9 cuper 

Egen minihåndballturnering  Trønder-Lyn arrangerte minihåndballturnering i januar 2020 i 

Horghallen. 34 lag deltok, noe som er litt mindre enn i fjor. 

Foreldrene til barna på minihåndballkullene stod for arrangementet. Dette var et vellykket 

arrangement med mange villige dugnadssjeler. Turneringen for 2020 ble gjennomført med 



stor suksess og vi fikk mange gode og positive tilbakemeldinger i hallen den dagen, så alle 

som har deltatt på dugnad eller bidratt på andre måter skal ha stor takk for at det ble en 

suksess.  

 

Cuper 

Denne sesongen har vi deltatt med lag på Julecupen til Melhus og Malvik cup, i tillegg blir det 

som alltid felles reisecup til Steinkjer. 

Øvrig aktivitet 

Anlegg 

Denne sesongen har vi hatt både Horghallen og Lundahallen som hjemmearena på våre 

kamper. Begge hallene har vært delt med Hovin, Lundamo, Flå og Melhus/Gimse. Det blir 

vanskeligere for hvert år å få nok treningstid og det blir ikke bedre fremover da også fotball 

er fra sesongen 2016/2017 inn i hallene med Futsal, Dette bekrefter at vi fortsatt trenger en 

hall til i Melhus kommune, og vi mener denne gjerne kan ligge på Kvål. 

Arbeidet med flerbrukshall 

 I starten av 2013 ble det avholdt et møte på Haugen Gård hvor diverse aktuelle 

interessenter var invitert for å si noe om sine behov, samt å komme med ytterligere ideer. 

Gruppens spørsmål til disse var om behovet og interessen for en flerbrukshall var stor nok til 

at arbeidet i gruppen skal videreføres. Konklusjonen ble at folket vil og at gruppen jobber 

videre. Jobben med hall er nå godt i gang det har vært møter med hovedstyret og 

avdelingslederne om vi skal starte prosessen og det ble avklart at vi skal.  

Det har vært avholdt møter med Øya videregående skole og Hugaasgruppen, det er kommet 

frem forslag til utforming av hall og det er opprettet to prosjektgrupper, en for selve 

byggingen og en for det økonomiske og juridiske. I første omgang så har Øya fått i oppgave å 

kontakte kommunen for utredning av tomten. Vi har også fått inn en prosjektleder. På 

nyåret 2018 ble det bestemt at vi går inn for reguleringsplan, Øya setter i gang dette og tar 

den økonomiske biten som en del av sin egen dugnad, da er vi ett skritt nærmere. 

Jobben kommer til å fortsette framover og vi har tro på at dette skal være mulig. 

 

 

Dommere 

Sesongen 2019/20 har vi meldt inn 2 dommere, dette er 3 mindre enn i fjor så her må det 

jobbes til neste sesong. Vi har som vanlig med oss Jon Olaf Antonsen og ei jente som 

begynner å komme langt, hun har fullført trinn 3 på dommerstigen og kan nå dømme helt 

opp til 2 og 3 divisjon. Her er det krise i hele sonen. Det har vært flere kamper denne 



sesongen der vi ikke har hatt dommere. Vi har opprettet en ny stilling, her skal en person 

snakke med spillere og de som har lyst til og ta dommerkurs vil få tett oppfølging.  

 

Tilsyn i hallene 

Tilsynet i Horghallen har vært fordelt mellom de fem klubbene som trener i hallen. Trønder-

Lyn har stilt med tilsyn hver mandag samt alle dager vi har arrangement. Ordningen har 

fungert godt for vår del og våre representanter får mange positive tilbakemeldinger og skryt 

for den jobben vi gjør. Vi er så heldige at de samme personene stiller opp sesong etter 

sesong, også denne sesong. 

 

Dugnader 

Avdelingen har arrangert dugnad med salg av toalettpapir.  

Foreldregruppen har deltatt i tilsynsvaktsordningen i Horghallen og Lundahallen.  

Den enkelte klubb får fra Region Midt-Norge tildelt et visst antall dager med 

arrangementsansvar i hallene. Dette arrangementsansvaret har vært fordelt på lagene som 

deltar i seriespill. Hvert lag har hatt ansvar for 1-2 arrangementsdager denne sesongen. 

Minihåndballturneringen i januar 2020 har vært arrangert av foreldrene til barna som 

tilhører minihåndballårskullene. 

Foreldre og spillere har bidratt med stor innsats på Kvålsdagene. Dette arrangementet har 

gjennom flere år vært avdelingens største inntektskilde. 

 

Økonomi 

Avdelingens økonomi er god. Det jobbes imidlertid løpende med nødvendige 

inntektsbringende tiltak til finansiering av driften. Det foretas også en fortløpende vurdering 

av utgiftssiden. 

Vi har inntekter knyttet til blant annet salg av toalettpapir, arrangement i hallen, lønnet 

tilsynsvaktsarbeid, Kvålsdagene og egen minihåndballturnering. Dommermangelen i egen 

klubb og regionen for øvrig påfører oss uforholdsmessig høye kostnader. 

Sluttord 

Håndballavdelingen er fornøyd med det høye aktivitetsnivået som har vært gjennom 

2019/20. Vi vil takke foreldre, spillere og samarbeidspartnere som alle bidrar til sunn og 

sportslig utvikling. En stor takk til de samme for en verdifull dugnadsinnsats gjennom 

2019/20! Vi er heldige som har så mange positive bidragsytere gjennom en sesong. Til slutt 



har vi håp om at arbeidet med en flerbrukshall beliggende på Kvål, skal bidra ytterligere i den 

fremtidige utviklingen for blant annet idretten på Kvål. 

 

Kvål 01.03.2020 

For håndballavdelingen, 

Vegard Keiserås 

 

 

 

 


