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Styrets sammensetning 2018/2019 

Navn Rolle Email 

Elin Sundnes Vikan Sportslig leder/trenerkontakt pandoras.eske@hotmail.com 

Anders Løkke Adm. leder/kasserer andlokke@online.no 

Siv-Anita Zahl Arr. ans, medlemsregister sivazahl@gmail.com 

Knut Hagen Materialforvalter/sponsorkontakt knut.hagen@hobolauto.no 

Anne Katrine Kamhaug Hansen  Styremedlem, nettside  anne.katrine@hotmail.com 

Wenche K. Myr Sekretær wenche_kristensen@hotmail.com 

Trond Berget Styremedlem/sportslig post@bergetbetong.no 

Einar Skuseth (tom. høst 18) Dommerkontakt einar.skuseth@gmail.com 

 

Smaalenene Cup representant 2018 - ikke del av styret 

Henning Granerud Dommeransvarlig 

 

Henning Granerud representerer Spydeberg håndball i Smaalenene Cup også i 2018. Knut Hagen har 

også deltatt på møter vedr Smaalenene cup. 

 

Kioskansvarlige – ikke del av styret 

Arne Solberg 

 

Arne Solberg fortsetter også neste sesong som kioskansvarlig 

 

Valgkomité:  

Oppmenn på hvert lag har utgjort valgkomité. Hvert lag har hatt ansvaret for å skaffe en kandidat til 

enten styret, til Smaalenene Cup-kontakt eller som kioskansvarlig. 

Regnskap: 

Brænds Økonomi, Askim 

Revisor: 

Roy Skaug og Øystein Johansen  
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Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt åtte styremøter og de viktigste sakene er listet i oppsummeringen for hovedsaker i 

årsberetningen. I tillegg har det blitt avholdt årsmøte.  

Styrets oppgaver 
Leder Representerer håndballen – markedsfører - planlegger på kort og lang sikt – 

mottar innspill og informerer / delegerer – leder styremøtene – formulerer 

konklusjoner/vedtak – medlem av Hovedstyret i Idrettslaget.  

Sørge for avtaler med lagenes arrangementsansvarlige slik at kasse og nøkler 

er tilgjengelig. Ansvarlig for at håndballen er representert på SIL-møter og SIR 

årsmøte. Holde seg orientert om tilskuddsordninger og søknadsfrister fra 

idrettslaget.  

Nestleder Ha en god totalorientering i forhold til håndballgruppas virksomhet slik at 

han/hun kan overta for leder. 

Kasserer Kontoansvar – rapporterer til styret. 

Sørge for at vekslepenger og oppgjørsskjema og konvolutter er i kassa til 

enhver tid.  

Kontering, medlemsoversikt og ansvar for kasser. 

Følger opp treningsavgifter mot lagene. 

Sekretær Møteinnkalling, protokollføring og korrespondanse. Bestille møterom. 

Oppfølging etter vedtak. Arkivar – styrets kontakt mot hus-styret 

(klubbhuset). Sammenstille årsberetningen. 

Materialforvalter Oppdatert på hva som finnes av utstyr og draktsett. Supplere bestillinger før 

hver sesong og ved behov gjennom sesongen. Styre salget av treningsdrakter 

mv.  

Dommerkontakt Påmelding av dommere. Kontakt mot dommere og NHF Region Øst. Fordele 

kampene til barnekamplederne. 

Følge opp dommerutvikling i klubben og arrangere dommerkurs. 

Trenerkontakt Sportslig koordinator. Holde trenere og spillere oppdatert på hva som finnes 

av kurs. Melde på til kurs. Melde på lag til seriespill. Gjennomføre 

trenerforum.  

Håndballgruppas ansvarlige for administrasjon av politiattester, sørge for nye 

søknader til politiet og kvittere for at gyldig politiattest er forevist fra 

trenere/ledere. 

Følge opp klubbens e-post fra Region Øst. 

Nettsideansvarlig Sørge for oppdatering og registrering av informasjon om klubben på 

Spydeberg Idrettslag hjemmeside, samt bidra til at påkrevd informasjon fra 

klubben registreres på regionens og idrettsforbundets sider. 
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Arr. Ansvarlig Oversikt ifm. hjemmekamper. Sørge for organisering av hjemme-

arrangement. Fordele dugnadsansvar på lag for hjemme-arrangement og 

sørge for fordeling av tidtakervakter. Holde lagets oppmenn og ledere 

oppdatert med informasjon fra styret og informere om oppmennenes ansvar. 

Sørge for kursing/opplæring i sekretariatsfunksjonen, invitere kursholder fra 

forbundet. Sørge for at lagene får lært opp hallansvarlige.   

Holde kontakt med kioskansvarlige og sørge for at innkjøp til kiosk ivaretas. 

Smaalenene Cup- 

kontakt 

Møte i styringsgruppe for Smaalenene cup. 

Rapportere og informere styret om oppgaver og plikter som klubben har i 

forbindelse med cupen. 

Sponsor-kontakt Klubben har flere sponsorer, bl.a. til draktreklame. Sponsor-kontakt har fulgt 

opp avtaler med våre sponsorer. 

 

Oppsummering av hovedaktiviteter 

 Håndballgruppa har deltatt på månedsmøtene i Spydeberg Idrettslag 

 Klubben har hatt sju egne dommere. I tillegg har klubben hatt dommerobservatør som teller 

med på dommerkvoten. Klubbens yngre dommere har dømt alle hjemmekampene opp til og 

med 12 år. Klubben trenger å fortsette å utvikle flere dommere for å ha nok kvotedommere 

til påmelding i seriespill. Vi hadde sju spillere fra J14 og J15 på barnekamplederkurs i 

november og har behov for å lære opp flere dommere/barnekampveiledere fremover. 

 Vi jobber med å rekruttere eldre spillere som trenere til yngre lag. 

 Treneravtaler, dommeravtaler og dommerobservatøravtale har blitt oppdatert og signert 

 Klubben deltok med flere lag i Smaalenene Cup som ble arrangert siste helg i august. Det er 

obligatorisk at vi som medarrangørklubb stiller på dugnadsvakter. Alle våre lag deltar i cupen 

sammen med klubbens dommere. Cupen gir veldig gode inntekter i klubbkassa, totalt ca 60-

80 000 pr år.  

 Fellessamling på Fjellheim med litt faglig sammen med trenere og oppmenn og med 

påfølgende pizza er et hyggelig sosialt arrangement. Dette er et arrangement som vi prøver å 

arrangere årlig. Tilsvarende arrangement planlegges med dommerne og barnekamplederne. 

 Tidtaker- og hallansvarligkurs er avholdt for lagene etter sommerferien.  

 De fleste lagene deltok på Slottsfjellcup. I tillegg deltar vi på mange andre cuper, både i inn 

og utland. Styret oppfordrer til cupdeltagelse. 

 Halltid er et generelt problem. I år som i fjor har gruppene i SIL samarbeidet om fordeling av 

treningstiden.   

 Ingen krav til foreldredugnader utover Smaalenene Cup og halldugnader. 
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Klubbens hovedmål fra sportslig plan: 

Hovedmål: Bredde og kvalitet. 
Barne- og ungdomsgruppas hovedmål er å kunne drive håndballidrett, der alle som vil får være 
med. 
 
Det er et mål å ivareta og utvikle: 

 Det sportslige med plass til alle. Også de med ambisjoner. 

 Utvikling, utfordringer, muligheter og motivasjon tilpasset den enkeltes nivå. 
 Utvikle det sosiale og miljømessige i klubben. 
 Skape trygghet, trivsel og tilhørighet. 
 Identitet – at flest mulig forbinder Spydeberg håndball med noe man ønsker å identifisere 

seg med og anbefale andre. 

 

Håndballen har hatt 8 lag i serien med J16 som eldste lag, og vi har i tillegg hatt knøtter med ca. 15 

spillere som ikke har deltatt i seriespill. Høsten 2018 har vi fått i gang et J/G 8/9 års lag med litt over 

20 spillere i tillegg. 

Klubbens aktiviteter samsvarer med målsettingene. 

 

Hjemmeside og informasjon 
Facebook-siden til håndballgruppa blir benyttet til å gi løpende informasjon til medlemmene. 

https://www.facebook.com/SpydebergHandball 

Håndballen har hatt egen hjemmeside som ligger som en undergruppe under idrettslaget (SIL) og 

hvor det normalt legges ut informasjon.  

http://spydebergil.no/ 

 

Sponsorer 
Håndballens sponsorer har vært følgende: 

 Askim & Spydeberg Sparebank – Hovedsponsor 

Fra 2017 er denne avtalen inngått med SIL. Dette for å lette arbeidet for banken, som vil slippe å 

forholde seg til alle gruppene, men ha en fellesavtale med SIL. Gruppene fordeler summen SIL mottar 

mellom seg.  

Følgende sponsorer har draktreklame inneværende år: 

 Sørby utleie AS 

 Hobøl Auto AS 

 Alphventa AS 

 Drillcon AS 

 Indre Østfold Bygg AS 

 

https://www.facebook.com/SpydebergHandball
http://spydebergil.no/
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Aktiviteter og lag 
Håndballen i 2018 hatt følgende lag: 

Aldersklasse Lag Ant. spillere (ca.) 

2011-2013 Knøttene 15 

2009-2010 J/G8 8/9 23 

2008 J10. To lag 20 

2007 G11 13 

2007 J11 11 

2006 J12 12 

2005 J13 14 

          2004 J14 11 

2002-2003 J16 16 

Totalt    Ca. 135 

 

Stort antall lag og spillere gir generelt problemer med for liten hallkapasitet. Flere lag må dele 

treningstid og dette gjør det vanskelig å få til et godt sportslig tilbud for alle lag.  

Vi trenger og ønsker oss mer halltid! 

 

Økonomi 
Håndballgruppas resultat viser et overskudd på kr. 29 894,- for 2018. Det er et resultat som er kr. 24 

894,- høyere enn budsjettert (kr. 5 000,-). 

 

Generelt har det vært noe mindre aktivitet i klubben, som også gjenspeiles i lavere totalomsetning. 

Grunnet færre hjemmekamper i løpet av 2018, er både billettinntektene og kioskinntektene lavere 

enn i 2017. Treningsavgiften har også godt noe ned. Men klubben har hatt fokus på rekruttering i 

løpet av året og forventer dermed at inntektene kommer til å øke igjen. 

 

Vi har i løpet av 2018 inngått nye 3-års avtaler med nye og eksisterende sponsorer. 

 

Det har vært foretatt en del innkjøp og investeringer i 2018: 

 Støtte til flere cuper 

 Innkjøp nye drakter 

 

Håndballgruppa går inn i sesongen 2018/2019 med en god økonomi, og vil fortsatt sørge for ekstra 

støtte til lag for cupdeltagelse, trenerkurs, samt temakvelder hvis interesse for dette. Smaalenene 

Cup hvor foreldrene har stilt med vakter har vært inntektsbringende i 2018.  

 

Ellers bidrar kommunal støtte og LAM med gode inntekter. 

 

Lagskassene til alle lagene som har konto i Askim & Spydeberg Sparebank er bakt inn i håndballens 

regnskap. Ved utgangen av 2018 var det kr 671 941,- på håndballgruppas konto i Askim & Spydeberg 

Sparebank. I tillegg kommer beholdning i lagskassene på kr 53 302,-. Det stod avsatt kr. 3 796,- til 

spillerfond ved årets utgang. 
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Trenere og oppmenn i sesongen 2018/2019 

 

Dommere og observatør i sesongen 2018/2019 
Navn 
 

Klubbtilhørighet 
Dommer 

Rolle Utdannet 

Glenn Johannessen Spydeberg IL Observatør 
(kvotedommer) 

 

Svein Sjøstjern Spydeberg IL Dommer 1 
Kvotedommer 

 

Andreas Arntsberg Spydeberg IL Dommer 1 
Kvotedommer 

 

Iselin Marie Skogsholm 
 

Spydeberg IL Dommer 1  

Wilma Nordquist Spydeberg IL Dommer 1 
 

 

Maria Pettersen Spydeberg IL  Dommer 1  

Sara Gundersen Spydeberg IL Dommer 1  

 

Barnekampledere i sesongen 2018/2019 
Navn Klubbtilhørighet 

Emilie Lund Kristiansen Spydeberg IL 

Lea Zahl Bentzen Spydeberg IL 

Sofie Fredriksen Spydeberg IL 

Helene Pettersen Spydeberg IL 

Emilie Levorstad Spydeberg IL 

Leah Hagen Spydeberg IL 

Tuva Auren  Spydeberg IL 

Ronja Haraldseth Spydeberg IL 

Malin Sekkelsten-Ødegård Spydeberg IL 

May Thu Spydeberg IL 
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Informasjon om lagene 
 

Knøttene J/G (2011/2012/2013) 

 
Denne sesongens knøtter startet trening i høst på torsdager med ca 8 spillere, dette har nå økt til ca 
15 spillere. Vi har hatt 2 spillere født 2013, 11 spillere født 2012 og 3 spillere født 2011.  
 
Knøttene er en livlig gjeng med aktive og glade barn. De har øvd mye på kontroll av ball, skudd og 
pasninger.  
 
Trenere har vært Lea Zahl Bentzen og Malin Sekkelsten-Ødegård.  
Oppmann har vært Siv-Anita Zahl. Fra mars overtar Elisabet Harbek som oppmann.  
 
Knøttene har ikke spilt kamper denne sesongen, men vil melde seg på minirunder til neste sesong. 

 

 

Jenter/gutter 9 (2009/10) 

Vi er et nystartet lag/gruppe for sesongen. Rune Mathisen, en engasjert far, startet opp trening i 
september, med henstilling om at noen andre skulle melde seg som hovedtrener. Karine Veim Baraa, 
Renathe Aspunvik og Carina Solberg tok utfordringen sammen. I tillegg har vi hatt god hjelp fra 
foreldre på noen treninger.  
 
Mange unge håndballspirer viste interesse fra starten. Noen har falt fra underveis, mens flere nye har 
kommet til ila sesongen. Vi har mellom 15 og 25 ivrige barn på hver trening. Av guttene er de fleste 9 
år, mens jentene er jevnt fordelt på 8- og 9-åringer.  
 
Vi skjønte raskt at vi måtte justere målsetningen for sesongen – for disse barna lærer raskt! Nye 
utfordringer måtte til, så vi meldte på 2 guttelag og 1 jentelag til lokal Minicup i Rakkestad 24. 

november. Både store og små 
var veldig spente og 
forventningsfulle! Og her fikk 
de virkelig vist hvilken 
utvikling de har hatt ila. drøyt 
2 måneder med trening. Vi 
tror samtlige følte på 
mestring- og spilleglede 
denne lørdagen! Det ble 
riktignok «lett» match i noen 
kamper, da vi hadde fått disp 
til å stille lag, på tross av at vi 
møtte andre 7- og 8 årslag. 
 

Utfordringene måtte derfor heves ytterligere ett hakk etter nyttår, til Minirunde organisert av 
regionen. Her møtte vi jevngamle lag, og det ble en liten virkelighetssjekk for noen av oss; vi var visst 
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ikke «verdensmestere» allikevel….! 
Ekstra motivasjonsfaktorer, som 
sjokoladekake mellom kampene, 
måtte til! Videre fikk vi bekreftet at vi 
bare må fortsette og øve - og med 
det, bare bli bedre! 
 
Målsetning for neste sesong er lagt; 
etter foreldremøte i februar ble vi 
enige om å melde på 2 lag til seriespill 
i sesongen 19/20, hhv J10 + G10. Med 
mulig deltagelse på noen Minirunder, 
for at de yngste jentene også skal få 
brynet seg mot jevngamle. 

 

Jenter 10 (2008) 

Vi er 20 jenter som trener 2 ganger i uka i Spydeberghallen. Onsdager og fredager. Vi er så mange 

spillere så vi har meldt på 2 lag i serien. Spydeberg blå og rød. Noen av jentene har vært lånt ut til 

jenter f 2007, da de har manglet spillere og det har vært veldig stas. I fjor var vi på vår første 

overnattingscup i Bø og det var artig både for store og små. Vi satser på flere cuper i år også. 

Slottsfjellcup, Hummel cup og Smaalenene cup er noen av dem.  

 

Hovedtrener rødt lag:  Elin Sundnes Vikan 

Hjelpetrener:   Marianne Jelstrup 

Oppmann rødt lag:  Cathrine Haaland 

Hovedtrener blått lag:  Anna Kristine Hidvegi 

Hjelpetrener blått lag:  Hanne Kristin Berg og Inger Anne Almvik 

Oppmann blått lag:  Anja Volden 
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J11 (2007) 

 

Siden forrige årsrapport har laget mistet to spillere, og vi er 9 jenter på laget. Det er i noen 

sammenhenger litt lite, så vi har lånt spillere fra årsklassen under når det har vært behov. Vi trener to 

ganger i uka, mandag og fredag. Jentene er generelt flink til å møte opp, og det er bra. Blir 

spennende å se hva som skjer neste sesong hvis det ikke kommer flere til. 

 

Spillemessig har det gått litt opp, og litt ned. Var nok en overgang å spille 2x20 min, og da særlig med 

en innbytter i flere kamper. Men jentene koser seg, og har stort fokus på at det skal være gøy, og at 

alle skal være med. Det er en flott gjeng som det er hyggelig å være sammen med. 

 

Laget skal på Slottsfjell Cup sammen med resten av klubben i april, og det blir gøy 

 

Hovedtrener denne sesongen har vært Ann Solend, og hjelpetrenere har vært Lea Bentzen og Sofie 

Fredriksen. Oppmann har vært Siv-Anita Zahl. 
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G11 (2006, 2007, 2008) 

 

Spydeberg G11 består i dag av 14 gutter, født i 2006, 2007 og 2008, og to trenere. Vi har spillere fra 

Spydeberg og Knapstad. 

 

G11 er pr i dag Spydebergs eneste guttelag, dette er grunnen til at vi har et spenn på tre 

aldersgrupper på laget vårt. 

 

2018/2019 har vært et bra år for laget, vi har økt stallen vår fra 6 spillere høsten 2018, til nå å være 

14 spillere våren 2019. Det er stas! Vi spiller på nivå 3 i årets serie, og gutta syns det er gøy. Vi skal 

delta på Slottsfjell cup i Tønsberg i April, dette gleder gutta seg veldig til, da dette var en stor 

opplevelse for gutta som deltok i fjor. 

 

Vi trener to ganger i uka, mandager kl 16-17.30 og onsdager kl 17-18. 

 

G11 er et lag på vei opp og frem, og som trenere gleder vi oss til å følge gutta videre på ferden. Gutta 

er energiske og lærevillige og gir alt både på trening og kamp. Gleder oss til fortsettelsen!  

 

Trenere:  Anne Katrine Hansen og Hilde M. Lynne 

Oppmann:  Hilde M. Lynne 
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J12 (2006) 

 

Jentene som vant Smaalenene Cup 2018! 

 

J06 hadde en super start på sesongen da de vant Smaalenene Cup. Det var første cup med sluttspill 

for jentene og det var stor stas å motta 1. premien. 

 

I regionsserien gjorde jentene det også bra og endte opp på 3. plass. Vi har i tillegg til regionsserien 

vært med på 3 temaserie runder. Temaene har vært utgruppert forsvar, overganger fra vingene og 

strekspill. Temaserien har vært veldig lærerik for både spillerne og trenerne og kan virkelig anbefales. 

 

Treningstidene våre er mandager og onsdager i hallen, med løping og styrketrening først. Det har 

vært mye fokus på temaene i temaserien dette året. Vi har også vært så heldige å få med Emilie 

Strømsborg Roness som hjelpetrener denne sesongen. 

 

I April 2018 ble laget invitert til å besøke jentelaget til Skreia på Toten. Et flott arrangement hvor 

blant annet trener Arne Senstad (Trener damelaget til Storhamar) holdt en hard men morsom 

treningsøkt. En hyggelig helg hvor flere nye vennskapsbånd ble knyttet. 

 

Vi avslutter sesongen med deltagelse i Slottsfjellcup og Kulinaris Kolbotn Cup. 

 

Trenere: Trond Berget og Jesper Bull Noulund 

Oppmann:  Gry Larsen 
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J13 (2005) 

 

For sesongen 2018-19 har spillerstallen bestått av 14 spillere.  Mottoet fra tidligere sesonger – «Det 

er lov å feile, men det er ikke tillat å ikke prøve» - følger laget, og understreker at vi skal ha med alle, 

jentene skal ha det moro, og vi heile tida skal forsøke å spille bedre handball.  Vi fortsetter fokus på 

gode basisferdigheter, noe vi ser gir resultater i form av høgt balltempo og mange lekre tekniske 

detaljer. 

 

Sammenlikna med mange av laga vi møter, er vi ikke veldig høge.  Vi spiller derfor offensivt forsvar 

mot de fleste laga vi møter.  Periodevis sitter forsvaret, periodevis sitter det ikke.  Når vi sliter, 

veksler vi med 6-0 forsvar. 

 

Som i foregående sesong trener vi mye på at ballen skal gjøre jobben.  Det innebærer bl.a. at ballen 

skal gå raskt, og at vi skal spare å droppe ballen til luka er der og det er naturlig å gå sjøl.  I løpet av 

fjorårssesongen introduserte vi en del spillemønstre som f.eks. overgangsspill med flere mulige 

avslutninger.  Dette har vi bygd videre på i inneværende sesong.  Noen ganger fungerer det bra, 

andre ganger ikke så bra. 

 

I løpet av sesongen har jentene deltatt i tre turneringer – Junicup i Uddevalla (seier i B-finalen), 

Smaalenene cup (finale), og Langhus julecup (8-delsfinale i A-sluttspillet).  Seriespillet i høst starta litt 

bratt med tre strake tap, før vi fikk satt laget og både spill og resultater bedra seg.  I tillegg har laget 

deltatt i temaserien, som vi har hatt stort utbytte av i forhold til å utvikle spillet vårt og prøve nye 

ting.  Anbefales sterkt for yngre lag.  Etter jul har vi vært plaga med en del skader og sjukdom.  Noen 

av skadene tilskriver vi golvet i Spydeberghallen, som er hardt og ujamnt enkelte steder. Ei ekstra 

trening med meir vekt på spenst, styrke og stabliliseringsøvinger har bedra på forholda.  I etterkant 

ser vi at vi burde ha hatt meir av denne typen trening allerede forrige sesong. 

 

Før jul var det litt dårlig stemning i spillergruppa.  Et spillermøte med et påfølgende foreldremøte har 

bidratt til at stemningen i laget igjen er god.  Den gode støtten fra foreldregruppa bidrar også til at 

det er morsomt å trene og jobbe med denne gjengen. Vi gleder oss til sesongavslutninga, og håper at 

de positive taktene fra de siste treningene også viser seg i de gjenstående kampene. 

 

Eirik Romstad og Ann Solend (trenere), og Cathrine Skjelin Fremmegård (oppkvinne).  I tillegg har 

Nicklas Nordquist bidratt på enkelte fredagstreninger.  Morsomt og nyttig med en tidligere ishockey-

spiller.  Nicklas ser en del ting som de andre trenerne ikke ser.  Det er ikke bare på toppidrettsnivå 

man har ting å lære fra andre idretter og fra personer med anna bakgrunn. 
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J14 (2004) 

 

Vi er en gjeng på 11 jenter med godt humør. Vi har mistet noen spillere i løpet av sesongen, 

men en spiller har kommet tilbake etter nesten 2 års pause. Vi hadde en veldig bra sesong 

før jul, men det har butter litt imot nå etter jul. Vi satser på en skikkelig sluttspurt. 

 

Trenere:  Arild Gundersen og Rune Nilsen 

Oppmann:  Bente Levorstad 
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J16 (2002, 2003) 

 

J16 ble på en måte et "nytt" lag i år. To årsklasser 2002 og 2003 ble slått sammen. To spillere hadde 

sluttet i løpet av sommeren og noen av de som var igjen måtte spilles inn på nye, uvante roller. 

Samtidig var både Roger Fredriksen og Marius Bentzen nye som trenere. Etter jul har også Ingvild 

Ruud kommet inn i trenerteamet.  

 

To spillere sluttet i løpet av september men to nye spillere har kommet inn i gruppa så per dags dato 

er det 16 spillere på 2002-2003-laget.  

 

Vi trener tre ganger i uken (mandag, onsdag og fredag). Laget kjennetegnes ved at det er et meget 

godt treningsoppmøte hver uke. Det er masse humor, smil og latter på treningene og jentene er 

lærevillige og tar utfordringer på strak arm.  

 

Smaalenene cup i starten av sesongen var preget av usikkerhet og at mange av spillerne ikke hadde 

spilt sammen før. Høsten var også preget av at de lærte nye systemer. Vi hadde en del knepne tap på 

høsten. I løpet av november begynte ting å sette seg mer og spillerne fikk mer og mer selvtillit og tro 

på egne ferdigheter. Det har ført til 6 seiere på de 10 siste kampene. 

 

Av cuper skal jentene på Slottsfjell-cup i slutten av april og til Lübeck, Tyskland i begynnelsen juli. 

 

Trenere:  Marius Bentzen og Roger Fredriksen 

Oppmann:  Kari Fosslie 

 

 


