
    

Årsberetning 2018 Nidelv håndball  
  
Styret 2018 har bestått av:  
  
Leder    Vidar Andersen  (til 20.aug)/ Yngve Sommervoll 
Sportslig leder   Maria Hole-Forsmo  
Kasserer    Mona Skaaraas  
Regionkontakt   Leif Johnsen  
Materialforvalter   Annicken Braathen Haugen 
Hallansvarlig   Vidar Andersen / Per Drilsvik 
Sekretær    Line Monsen 
Sponsor/dugnadsansvarlig 
Rekrutteringsansvarlig 

Katrine Thorsen Aarre / Kristine Bruun Ludvigsen 
Yngve Sommervoll 

 
Sportslig utvalg:  
Sportslig utvalg har bestått av Maria Hole-Forsmo, Helene Hoff, Tonje Langø, Andrè Christian 
Hole-Forsmo, Per Drilsvik og Yngve Sommervoll. Sportslig utvalg har i år valgt en annen 
organisering enn tidligere år, med gutte- og jentelagskoordinator. Erfaringene har vært positive og 
vil bli videreført i 2019.  

  
Deltakelse i serie og cup:  
Nidelv deltok i 2018 med lag i seriespill for minihåndballag for aldersgruppen 6-9 år, og kamper i 
ordinær seriespill for lag i aldersklassene 10-15 år og senior damer. Steinkjercupen var også i 
2018 klubbens fellescup hvor alle lagene ble oppfordret til å delta, 15 lag var påmeldt. Se ellers 
lagenes årsrapporter som følger under. 
 
 Avdelingsstyrets beretning   
Møter  
Styret har hatt 9 møter i 2018 og referater fra disse er tilgjengelige på Nidelvs hjemmesider. Det 
har også vært 2 trener/lagledermøter. Styret har vært representert på begge disse møtene. I tillegg 
har styret deltatt på flere av lagenes foreldremøter. Styreleder, eller stedfortreder, har deltatt på 
alle møter i hovedlaget. Sportslig leder og styreleder har deltatt på regionens sonemøter, samt at 
sportslig leder var på regionens Håndballforum. 
  
Arrangementer  
I 2018 ble det for første gang arrangert et oppstartsarrangement for hele klubben, med god 
deltakelse fra de fleste lag. I skolens høstferie var det, også for første gang, arrangert Nidelv 
håndballskole. 50 barn i alderen 8-13 år deltok på en vellykket håndballskole i samarbeid med 
Byåsenakadmiet. “Åpen hall” var et arrangement som ble prøvd og som kan videreutvikles. Det 
ble også Nidelvfest i år og takket være fremragende innsats fra foreldre, trenere og spillere er det 
mulig å gjennomføre disse arrangementene. Styret ser likevel at belastningen ved planlegging og 
gjennomføring av slike arrangement er så stor at til årets årsmøte blir det lagt frem forslag om en 
arrangementsansvarlig i styret. 
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Rekruttering  
Vi ser at det er forholdsvis god rekruttering inn til Nidelv på de yngste lagene som i snitt har 15 
spillere både på gutte- og jentelaget på hvert årstrinn. Dessverre er det aldersklasser som har hatt 
vanskeligheter med å holde store nok grupper for gode trenings- og kampaktiviteter. J05 har 
inngått et samarbeid med Sverresborg IF om trenings- og kampsamarbeid. Andre lag som 
G06/G07 har funnet gode samarbeidsløsninger internt i klubben. 
  
Spillere:   
Ved utgangen av året var det ca 250 aktive spillere fordelt på ulike årsklasser inklusive dame 
senior. 
  
Trenersituasjonen  
De fleste som er trenere i Nidelv er engasjerte og dyktige foreldre, og på noen lag er det eksterne 
trenere.  
  
Dugnad  
I 2018 solgte vi Circle K kopper med Nidelvlogo på og Enjoy kort, samt syltetøy og saft fra 
Lervik. 
  
Materiell.  
Det blir kjøpt inn forbruksutstyr etter behov.  Det er også bestilt drakter slik at vi skal ha nok til 
lagene.  
  
Økonomi  
Oppdateres etter revisors gjennomgang 
 
Hallen  
  
Per Drilsvik overtok som hallansvarlig i  april 2018. Nye leiekontrakter ble laget og en oversikt 
over hvem som hadde tilgang til hallen ble laget. Hallen har i dag flere leietakere på dagtid. Hver 
dag fra 16:00-22:30 er det aktivitet i hallen, der det er våre egne lag 17:00-21:30, det betyr at vi 
også har utleie 16-17 hver dag, og etter 21:30. På fredager har ByåsenAkademiet hallen fra 
17:00-21:30. Totalt sett betyr dette ganske god dekning for de mange utgiftene med å drifte og 
vedlikeholde en egen hall.  
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Årsrapport 2018 for: 
Jenter født i 2012 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
15 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 
John Skogan 
Hilde Longva 
(vi har ikke fordelt roller offisielt enda) 
 
Lagets trenere: 
Karl Johan Sande Heimark (hovedtrener) 
Silje Knudsen Belsvik 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
1 time 1 dag i uka 
 
Deltagelse i cuper og serie: 
Ikke deltatt i noen cuper eller serier i 2018  
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Årsrapport 2018 for:  
Gutter 2012 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
Ca 12 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 
Lagets trenere: 
Christian Wilgaard 
Marte Eirin Holst-Jamtøy 
Ellen Martine Reppe Flobergseter 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
1 time 1 dag i uken 
 
Deltagelse i cuper og serie:  
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Årsberetning for Lag: Jenter 6/7-2011 

Følgende spillere har deltatt i 2018: 

Mia Haugen 

Tuva Sandøy 

Jenny Leirmo Steinvik 

Oda Øverli Larsen 

Nora Karlsen Lundberg 

Lilly Lønmo Skjetne 

Simone Alstad Suphellen 

Malin Busch 

Luna Johanne Bystrøm 

Grethe Vikanes 

Nila Haugan Andersen 

Alva Rosmæl Mjøen 

Elin Yujin Wang 

Leah Elise Wehn 

Maren Finborud Hegglund 

Matilda Esteve Sørensen 

Maria Aiya Sun 

Milla Pedersen (sluttet høst 2018) 

Maylea Garen-Ervik (sluttet høst 2018) 

Aurora Berg Schjølberg 

Kaja Thorsen 

Astrid Hustøft 

Ella Louise Pettersen 

Heidi Hybertsen Kvam 

Nicoline Nygård 

Tia Smedseng 

An-Magritt Seljeflot 

Ruby Nguyen 

 

Totalt: 28stk. 
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(10 stk fra Nardo skole, 18 stk fra Nidarvoll skole) 

Lagledelse: 

Annicken Haugen, lagleder 

Trenere: 

Linda Karlsen 

Ingrid Leirmo Steinvik 

Laila Anette Øverli 

May-Elin Wraalsen 

Erik Skjetne 

Miljøkontakter: 

Roger Hegglund (fra høst 2018) 

Trening: 

Treninger vår 2017 

tirsdager 16.30 – 17.30, festsalen Sunnland ungdomsskole, samt at vi har fått 4 treninger i nidelvhallen før 
påske. 

Treninger høst 2018 

tirsdager 16.30 - 17.30, gymsalen Sunnland ungdomsskole. Ingen treninger i nidelvhallen. 

 

Deltagelse i cuper og serie sesong vår 2018: 

7 kamper i serie på våren 

Cup – minihåndballdag Kolstad med 3 lag i 2010 gruppen. 

Cup – cup i munkvollhallen 7.april med 3 lag i 2010 gruppen. 

 

3 lag i serie høst 2018 

Cup - 4 lag i klæbucup 8.desember. 

Sosialt: 

 

Trening med foreldre, avsluttende med kanonball og is på siste trening før jul. 

Kickoff i regi av håndballavdelingen 

Trening med foreldre, avsluttende med kanonball og kake på siste trening før jul. 

Dugnad: 

2 vakter på fiskerimessa 
2 vakter på Trondheim maraton 
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Årsrapport 2018 for: Gutter 2011 
 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
Aksel Ranøien 
Aksel Bogø Aarheim 
Benjamin Fagerstrand Aune 
Dennis Wahlberg 
David Sneen Kvidal 
Emil Herfjord 
Liam Hildrum 
Linus Fossum Hoel 
Magnus Skjærbusdal 
Oskari Laru 
Sigurd Pedersen 
Torjus Blakstad 
Ulrik Langø 
Victor Størseth 
Viktor Kristiansen 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 
Toril Ottesen (lagleder/kasserer) 
 
Lagets trenere: 
Monica Hildrum (Trener) 
Liv Jorid Størseth (Trener/kasserer) 
 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
Trening hver mandag kl 17.30-18.30, gymsalen på Sunnland U.skole 
 
Deltagelse i cuper og serie: 
2 lag i miniserien 
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Årsrapport 2018 for: 
G2010 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
Pr 31/12 er vi 15 spillere 
 
Lagets støtteapparat har bestått av: 
Karin Aakerholm, lagleder 
Sunniva Hoel, miljøkontakt 
 
Lagets trenere: 
Hanne Fahle Langøy, hovedtrener 
Trond Keiseraas, trener 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
Trener en dag en time i uka gjennom handballens vintersesong 
 
Deltagelse i cuper og serie: 
Vi har stilt med to lag i seriespill 
Deltok med to lag i Byåsen Miniturnering 
 
Av dugnader har vi kun hatt kioskvakt i hallen. 
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Årsrapport 2018 for: Jenter 2010 

 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18):  

17 

 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 

Mona Skaaraas, Frida Brennodden. 
 

Lagets trenere: Frida Brennodden, Mona Skaaraas, Marit Christensen 

 
Trening; antall dager/timer pr uke: 1 time i uken. 

 
Deltagelse i cuper og serie: 3 lag i miniserie. 2 cuper (Vinterspretten og Byåsen cupen i 

mars. 
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Årsrapport 2018 for: 
G2009 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
1/1.18 – 1/6.18 
8 spillere 
1/6.18 – 1.1.1 
6 spillere 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 
Lagleder og trener 1/1.18 – 1/6.18 Margrethe Refshus Leinum 
Trener 1/1.18 – 1/6.18 Line Monsen 
Lagleder og trener 1/6.18 – 1.1.19 Line Monsen 
 
Lagets trenere: 
Margrethe og Line 
Line 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
En trening per uke 1 time 1/1.18 – 1/6.18 
En trening per uke 1,5 time 1/1.18 – 1/6.18 
 
Deltagelse i cuper og serie: 
Ett lag påmeldt serie, ingen cup 
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Årsrapport 2018 for: Jenter 2009 
 
 
Følgende antall spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
28 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 
Line Helbostad Arkler 
Christina Olaussen 
Marte Eirin Holst-Jamtøy 
Oddrun Maaø 
 
Lagets trenere: 
Ann Kristin Forseth 
Kurt Sylthe 
Tommy Schancke-Stenstvedt 
Yngve Sommervoll 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
1 time 1 dag i uken 
 
Deltagelse i cuper og serie: 
3 lag i seriespill 
Meldalcup februar 2018 
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Årsberetning for Lag: Gutter 9/10-2008 

Følgende spillere har deltatt i sesongen 2018: 

Leon Hoff 

Silas Hole-Forsmo 

Emil Haugen 

Petter Wist Johansen 

Sebastian Halvorsen 

Ulrik UV 

Imre Steinvik 

Emil Wolf 

Erling Jensen Lien 

Øystein Jensen Lien 

Emil Torslett 

Magnus Klippenvåg Støen 

Markus Ansnes 

Felix Marvik 

Heine Hogstad 

Truls Wangen 

Adrian Lunde 

Henning Pedersen 

Håkon Hustøft 

Anders Øijord 

Olav Leinum 

David Hanssen 

Thomas Garwood 

Matheo Bratsberg 

Lukas Sævre 

Mats Daszinnies 

Simen Hofsøy 

Usman Muhammad 

William Lie 

Andreas Nguyen 

Totalt: 30 stk. 
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(7stk fra Nardo skole,  20stk fra Nidarvoll skole, 2stk fra Bratsberg skole, 1stk fra Nidelven skole) 

Lagledelse: 

Annicken Haugen, lagleder 

Trenere: 

Andre Hole-Forsmo, trener 

Helene Hoff, trener 

Maria Hole-Forsmo, trener 

Siri Halvorsen, ass.trener 

Østen Jensen, ass.trener 

Miljøkontakter: 

Vår 2018: 

Carina Hogstad 

Ingvill Torslett 

Høst 2018: 

Linda Riibe Sund 

Ingvill Torslett 

Trening: 

Treninger våren 2018 

onsdager 18.00 – 19.30 

Treninger høsten 2018 

onsdager 17.00 - 18.30 

torsdag 17.00 - 18.30 

 

 

Guttene har hatt tilbud om deltakelse på treningene til G2007 - 2spillere pr. trening. 

Noen har benyttet seg av dette, samt stilt opp på kamper der G2007 har hatt for lite spillere. 

 

G2009 har slitt noe med deltagelse på treninger, så de som har ønsket har hatt mulighet til å trene sammen 
med G2008 på torsdager. 

De dagene hallen har vært opptatt med kamper i vår treningstid, har vi kjørt alternative treninger utendørs. 

 

Deltagelse i cuper og serie sesong 2018: 

3 lag i G09 Trønderenergi-serien (vår) 

1 lag i G10 Trønderenergi-serien (vår) 
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CSK cup april 

Steinkjercup april 

3 lag i Trønderenergi-serien (høst) 

 

Sosialt: 

Påskekveldsmat for spillere og foreldre/søsken i klubbhuset 21.mars. 

Kveldsmat etter trening. 

Foreldremøte både avsluttende på vår og i forbindelse med oppstart høst. 

Hovedandelen deltok på KickOffen i oktober. 

 
Dugnad: 

Vakt parkering skistua 
Heidenreich telledugnad, etterfulgt av sosial sammenkomst for foreldregruppa på Austmann. 
Fiskerimessa 
Trondheim maraton 
Kioskvakt i Nidelvhallen 20.oktober. 
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Årsrapport 2018 for Jenter født 2008 
Følgende spillere har deltatt i 2018 (01.01.18 – 31.12.18): Spillerstallen har vært rimelig 
stabil i 2018. 3 jenter har sluttet/ har pause og 3 jenter har kommet til høsten 2018. 
Pr 31.12.18 var det 22 jenter med på laget. Det var da 4 jenter fra Bratsberg, 5 jenter fra 
Nardo og 13 jenter fra Nidarvoll. 
 
Lagleder, miljøkontakt osv.: Lagleder var Karen Aasved. Christin Reinskou Sørensen var 
økominiansvarlig. Ingunn Meland Hindenes tok på seg vervet som sosialminister. 
 
Trenere: Trenere første halvår var Linda Karlsen, Karen Aasved, Karen Melhuus, Line 
Vekseth. Trenere andre halvår var Linda Karlsen, Karen Aasved, Line Vekseth, Øyvind 
Sandberg og Kjersti Jacobsen. 
 
Trening, antall dager/timer pr uke: Første halvår hadde vi treninger mandager kl 17-18 i 
Nidelvhallen. Andre halvår hadde vi treninger tirsdager kl 18-19 og onsdager kl 18.30-19.30 i 
Nidelvhallen. 
 
Deltagelse i cuper og serie: Hadde med 2 lag i serien både første og andre halvår. Første 
halvår så spilte vi i miniserien og rullerte på hvem som var med på kampene (ingen faste lag). 
Andre halvår hadde vi 2 faste lag som vi brukte på kamper. 
Deltok på 3 cuper i 2018. Cupene vi var med på var Malvikcup i januar, CSK cup og 
Steinkjercup i april. 
 
Lagsdugnader: Har hatt 4 lagsdugnader. Hadde vakt på Trondheim Maraton 9. september, 
varetelling for Coop Extra Tiller 4. november og kiosken i Nidelvhallen 21. oktober og 3. 
november. 
 
Sosiale arrangement: Har hatt 2 sosiale arrangement i 2018 i tillegg til reisecupen til 
Steinkjer i arpil. Vi hadde spillermøte med kveldsmat i Klubbhuset 26. september. 
Juleavslutningen ble på Kolstad arene med grøt og kamp mellom Kolstad og Halden.  
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Årsrapport 2018 for: Gutter 06 og 07 
Både G06 og G07 hadde vårsesongen 2018 relativt få spillere, og ved oppstart av 
høstsesongen ble det i et felles foreldremøte vedtatt å slå lagene sammen til en felles 
treningsgruppe. 
 
Følgende spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 
I løpet av sesongen har totalt 26 spillere vært innom en eller flere treninger. Pr. 31.12.18 
bestod laget av følgende spillere: 
Johan Vikanes 
Daniel Alstad Aakerholm 
Magnus Sumstad 
Martin Selnæs 
Kasper Arnø 
Noah Monsen Laumann 
Lucas Larsgård Holsæther 
Martin Espås 
Martin Vestrum Lindgjerdet 
Joachim Gilde Bekvik 
Jens Teigen 
Martin Aleksander Maaø 
Oliver Sivertsen Schei 
Sigurd Syversveen Kjeldstad 
Simon Hellebust Langleite 
Issac Tjelmeland 
 
Lagets støtteapparat har bestått av (lagleder, miljøkontakt osv): 
Lagledere: Ellen Sjaastad og Trond Arne Espås 
Miljøkontakter: Monica Aasnes og Oddrun Maaø 
Lagets trenere: 
Torild Dahl, Dag Frode Arnø, Elisabeth Johansen, Karin Aakerholm, Ole Jørgen Maaø 
 
Trening; antall dager/timer pr uke: 
1,5 timer i uken i vårsesongen, 3 timer i uken i høstsesongen 
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Deltagelse i cuper og serie: 
I vårsesongen hadde årskullene hvert sitt lag i seriespillet. G06 deltok på Charlottenlund-cup 
og Steinkjer-cup, mens G07 kun deltok på Steinkjer-cupen. I høstsesongen har vi stilt med 
ett felles lag i serien. 
 
Arrangementer og dugnader: 
Laget har ikke hatt dugnader ut over kiosksalg i Nidelvhallen og håndballavdelingens 
fellesdugnader. Av sosiale tiltak har vi bl.a. hatt pizzakveld, juleavslutning med gløgg, 
pepperkaker og ikke minst; kamp mot foreldrene i kanonball. 
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Årsrapport 2018 Nidelvhåndball Jenter 2006. 

Trenerne: Lars Kristiansen 

Merete Kristiansen 

Merete Husabøe 

Ny høsten 2018 Malin Willmann 

Lagleder: Thomas Gravdahl (Ny Februar 2018) 

Miljøkontakter: Elisabeth Håheim og Ann Kristin Bang Haagensen. 

Dugnadansvarlig: Elisabeth Håheim. 

Cup Ansvarlig: Solgunn Myklebust. 

Økonomi ansvarlig til våren 2018 var en Erik (Etternavn ukjent for undertegnede) 

Nye økonomiansvarlig overtok. Finn-Roar Skogstur Jacobsen. 

Oppsummering sesongen 2017/2018. 

Sesongen 2017/18 hadde Nidelv 2 påmeldte lag i serien. 

Lagene deltok i Steinkjer Cup. 19 jenter deltok i cupen. 

Laget har hatt 20 spillere og et par jenter som har deltatt på treninger men ikke ønsket å 
spille kamper enda. 

Ved avslutning av sesongen sluttet 5 jenter. 2 på grunn av flytting til annet sted. 3 mye på 
grunn av at trener situasjonen var uklar og prioritering av andre fritidsaktiviteter. 

Laget har trent 1 gang I uken. 

Ved sesongslutt så gav også alle trenerne seg og laget stod uten trener. Sportslig leder 
Maria Hole tok over fram til høsten, da overtok Malin Willmann fra Byåsen Akademiet. 

Høsten kom det litt jenter å viste noe interesse men forsvant etter kort tid. 

Laget fikk 2 nye spillere i 2018. 
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Laget har per dags dato 15 aktive spillere hvor ei er skadet. Kun et lag er aktivt i serien 
høsten 2018/19. Laget har trent 2 ganger i uken siden høsten 2018. 

Dugnad har vært vasking av Nidelvhallen og kiosk i Nidelvhallen. Vaskingen opphørte ved 
slutten av sommeren 2018. 

Laget har kun hatt noen kioskdugnader siden da og et kakelotteri salg. Økonomisk hadde 
laget et driftsoverskudd ved slutten av 2018 på 22 041,-kroner. 

Et foreldremøte ble holdt høsten 2018 og 3.januar 2019 hvor det har kommet fram at laget 
har en mye bedre motivasjon og kultur innad nå enn tidligere. De nye verv og trener 
funksjonene fungerer svært godt. 
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Årsrapport 2018 for Lag: J11 – født 2007 
Følgende antall spillere har deltatt i 2017(1/1-18 – 31/12-18): 
1. Signe Thorsen Aarre 
2. Maja Lovise Brennvik 
3. Maia Aunøien Ilstad 
4. Celia De La Plaza Domaas 
5. Lill Synnøve Ludvigsen 
6. Andrea Bogø Aarheim 
7. Sandra Storø 
8. Henny Fredly Blakstad 
9. Aurora Akuffo-Mensah Sæknan 
10. Iselin Torbjørnsson Dahl 
11. Maja Antonsen Flenstad (startet 1/9-18) 
12. Sofie Stordahl Lund (sluttet 1/6-18) 
13. Felcia Lyngedahl (sluttet 1/6-18) 
14. Maiken Thoresen Krokstad (sluttet 1/6-18) 
15. Johanne Fjermstad (sluttet 1/6-18) 
 
Lagets støtteapparat har bestått av følgende: 
Katrine Thorsen Aarre (hovedtrener), Kristine Bruun Ludvigsen (lagleder og hjelpetrener), 
Vidar Domaas (hjelpetrener fra 1/10-17), Wenche Thoresen (hjelpetrener til 1/6-18), 
 
Trening, antall dager/timer pr uke: 
Vår 2018: 1 dag/1.5 timer per uke, Høst 2018: 2 dager/1 time per uke 
 
Deltagelse i cuper og serie: 
- 2 lag i seriespill vår og 1 lag høst 
- 2 lag på Steinkjercup 
 
LagsDugnader: 
Ingen  
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Årsrapport 2018  for Lag: Jenter 2005 

 
Spillere: 10 (24 i samarbeid med SIF) 

Følgende spillere har deltatt i 2018(1/1-18 – 31/12-18): 

Emma Andersen 

Elise Flenstad 

Erica Espås 

Madelen Borthen 

Mathilde Holum 

Sofie Langø 

Mia Bakke 

Malin Hoff 

Eivor Birkelund 

Josefine Kopreitan Larød (fra januar 2019) 

 
Vi er et samarbeidslag med Sverresborg jenter 2005. SIF er totalt 14 spillere. 

 
 
 
 
 
Lagledelse : Grethe Rønningen 

 
Lagleder, miljøkontakt osv : 

Lagleder: Grethe Rønningen 

Dugnadsansvarlig: Geir Holum 

Hallansvarlig: Tonje Langø 

Trenere : 
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Helene Hoff 

Grethe Rønningen 

Tonje Langø 

Trening ,antall dager/timer pr uke: 

Tirsdager 19.00 – 20.30 i Nidelvhallen 

Torsdager 18.00 – 19.00 i Åsheimhallen 

Deltagelse i cuper og serie : 

1 lag i serien, SIF 2 lag 

Steinkjer cup 2018 

LagsDugnader : 

Vasking av Nidelvhallen 2 av 4 uker 
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Årsrapport 2018 for: Jenter 2003 
 
Jenter 2003 er 16 blide og svært motiverte spillere som trener mye og hardt for å nå 
våre mål. Vi er også en svært sosial gjeng som har det mye gøy sammen både på trening 
i cuper og kamper. Forut for denne sesongen var vi så heldige å få ny hovedtrener på 
plass. Per Drilsvik kom til oss i starten av mai. Han kom da fra Byåsen 03, men har 
tidligere også vært trener i Nidelv håndball. Han er en dedikert, tålmodig, kunnskapsrik 
og engasjert trener som har bidratt svært positivt inn i vårt lag. Litt lenger bak i 
kulissene lurer fremdeles Aina, Elisabeth og Ingrid, som tidligere hadde ledet laget 
Nidelv/ Sjetne 03. Asgeir Hatlen har også bidratt sterkt på treninger med sitt brennende 
engasjement og positiv feedback til hver enkelt spiller. Vår oppmann Trude Erlandsen 
hadde vi ikke klart oss uten. Hun vet alt og ordner opp i det meste! Hun er dataekspert 
men i tillegg et levende leksikon. Unner alle lag å ha en sånn person i laget! I tillegg har 
vi en trivelig, engasjert og positiv foreldregruppe som alltid trår til når det trengs. Det 
være seg dugnader og kjøring i ulike retninger til kamper og cuper. De støtter også laget 
godt verbalt i kamper! 
 
Sesongen så langt har resultatmessig vært veldig positiv. Vi leder toppserien  jenter 15 
og er det eneste laget som ikke har avgitt poeng så langt! Vårt lag i andredivisjon har 
også gode prestasjoner og resultater og ligger pr dags dato på en klar 2. plass. Vi har 
deltatt i flere cuper forut for sesongstart, og vi har kommet langt i A- sluttspill på alle 
disse cupene. I Selbucup i juni gikk vi til og med av med seier i jenter 16 klassen. 
 
Vi har store fremtidsplaner og satser derfor hardt på å kvalifisere oss til den 
landsdekkende serien Bring for jenter 16 neste år. For å få til dette trener vi fem timer i 
uka i hall i tillegg til styrketrening individuelt. Flere av våre spillere representerer laget 
positivt i både regionale landsslangssamlinger og fylkessamlinger, og det er vi stolte av! 
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J00 (damelaget) 
 
Støtteapparat 
Helene Hoff —lagleder, trener 
Katrine Thorsen Aarre —kasserer 
Stine Aursøy — cup ansvarlig 
André Hole Forsmo —trener 
Benedicte Øvrebø —sosialminister 
Maria Hole Forsmo — sekretariatshelt 
 
Spillere 
14 spillere 
 
pluss: 
Maria Hole Forsmo (super reserve) 
Annicken Haugen (joker) 
 
Vi trener 1,5 t pr uke på halv bane.  
 
Har ett lag i 5. div. Vi har deltatt på én reisecup, DNB cup 
Fredrikstad og gjennomført julebord/årsfest med dertilhørende kåringer. 
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