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Styret
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedemmer:

Kjell Morten Hansen
Vivian Solbakken
Samareh Granquist
Bjørnar Ingebrigtsvoll
Jan Roger Wold
Olav Engesvoll

Nytt styre trådte i kraft ved endt håndballsesong (mai 2017).

Gruppas arbeid
Styremøter/møter
Det er avholdt 6 styremøter hvor saker som angår driften av gruppas aktivitet og økonomi har
blitt behandlet. Styret har også kommunisert en god del via e-post/andre digitale medier for å
drøfte og avgjøre praktiske ting. Dette gjør at vi har hatt jevnlig kontakt angående saker som
dukker opp og kontinuerlig samarbeid innad i styret. Leder har i tillegg deltatt på
gruppeledermøter i Røros IL. Medlemmer av styret har også vært representert på sonemøter
tilknyttet Nord-Østerdal i regi av Håndballforbundet, Region Nord. Det har også vært
gjennomført informasjonsmøte med trenere og oppmenn for de ulike lagene.
Spesielle oppgaver
Handlingsplanen viser håndballgruppas faste arbeidsoppgaver med måloppnåelse. Vi har avholdt
foreldremøter for alle lag før ny sesong. Vi har også deltatt på møter for å tilrettelegge for et godt
treningstilbud og fordeling av halltid mellom gruppene i Røros IL.
Aktivitet i håndballgruppa
Håndballgruppa har økt aktivitet sesongen 2017-2018. Totalt regner vi ca. 90 aktive spillere. Vi
har tilbud om håndballspill fra 2. klasse og oppover. I tillegg arrangerte vi Norges
Håndballforbund håndballskole i skolens vinterferie, et tilbud til barn i alderen 7-11 år, med god
deltagelse og økt interesse for håndball som resultat.
Reise Cup for våre spiller havnet igjen på Steinkjer, noe alle synes er kjempe fint. Vi hadde med 8
lag.
Rørosbanken Yngres Cup 2017
2017 var den femte utgaven av Rørosbanken Yngres Cup ble arrangert 6-8 oktober. 142 lag fra
Eidsberg i sør til Steinkjer i nord møttes i klasene mini til J/G 16. Omtrent 1700 spillere deltok og
nesten 1500 hadde overnatting via oss. Det gjort at vi blant annet måtte ta i bruk Oshallen og for
første gang ble det satt opp buss mellom et overnattingssted og hallen. Dette har fungert godt.
Omsetningen endte på 1.950.000,- og overskuddet ble på 520.000,-. Cupen har vært fulltegnet de
siste tre årene.
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Områder som vi får meget gode tilbakemeldinger på som er viktig for cupen;
- godt oraganisert overnatting
- høy kvalitet på måltidene
- kompakt arrangement
- god og hjelpsomme dugnadsfolk
- livestreaming av kampene

Nytt av sesongen er at vi har hatt en NY håndballskole for alle lagene fra 10 år og opp. Dette er et
sammarbeide med Røros Hetta og St. Hallvard i Drammen. Der ble gjennoført i november og
skal bli en årlig happening. For 2018 vil det bli 2 ganger. Fra vår side må vi vel si at det ble en
sukesess men noen skjær i sjøen fra den ande siden som vi nå skal evaluere innen kort tid.
Nytt av sesongen er at vi har hatt en NY håndballskole for alle lagene fra 10 år og opp. Dette er et
sammarbeide med Røros Hetta og St. Hallvard i Drammen. Der ble gjennoført i november og
skal bli en årlig happening. For 2018 vil det bli 2 ganger. Fra vår side må vi vel si at det ble en
sukesess men noen skjær i sjøen fra den ande siden som vi nå skal evaluere innen kort tid.
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Lagene i inneværende sesong 2017/2018
Mini teller ca 25 spillere og trener onsdager i en time. De startet opp med treninger i uke 39 og
avslutter i mars. Mange deltakere gjør at det er viktig og riktig med nok trenere. I år har vi hatt et
team med flere trenere: Bjørg Engesmo, Monica Engan, Marianne Engan Hellandsjø, Armin
Begic, Nora Margrethe Knutsen, Solfrid Augensen, Ingrid Marie Løvnes Vedum, Turid Rian og
Kjell Morten Hansen. Kari Ryttervold har vært oppmann. Spillerne har deltatt/deltar på fire
turneringer.

J10 har i denne sesongen bestått av 2 spiller fra 2007-kullet og 9 spillere fra 2008- kullet.
Til sammen 11 spillere. Trenere: Samareh Granqvist og Malin Haanæs Lagleder: Vivian Haugom og
Ida ReppeVi har hatt 2 treninger / uke. Rørosbankens Yngres Cup: 6.-8. oktober 2017
Aktiv Om alle årets spillere blir med videre (noe vi håper og tror) så har vi 9 spillere, alle 08´ere, så
kommer det noen 09´ere opp fra mini. Uvisst hvor mange jenter som kommer fra mni.
Samareh Granqvist blir ikke med videre som trener neste år. Mulig Malin Haanæs er med. Mulig Ida
Reppe og Vivan Haugom fortsetter som lagledere. Dette er ikke helt 100% bestemt enda.
itetsserie høst / vinter: 3 helger på Tynset, 1 i Ålen og 1 på Røros

G10 teller 19 spillere, fordelt på 12 gutter f 2007 og 9 gutter f 2008. Alle spillere kommer fra
Røros, med unntak av en gutt blant 2007-gutta som kommer fra Os.
Trener har vært Marius Brynhildsvoll og An-Magritt Wendelbo. Anna Lovise Reitan Sollie har
kommet inn og bidratt på treninger mandager.
G10 har hatt to treningstimer i uken, fordelt på mandager og onsdager.
Guttene har deltatt på RørosBanken Yngres Cup og har hatt/ har 5 kampdager gjennom sesongen
2017/2018. På kampdager har vi variert laginndelingen og har både kjørt rene årskull og blandede
lag. Det er en positiv gjeng med mye spilleglede og mye energi!

J12-3(J11) har i denne sesongen bestått av 11 spillere fra 2006- kullet.
Trenere og lagledere har vært: Kjetil Reinskou og Samareh Granqvist, Siw Brean og Aashild Sandvik.
Vi har hatt 3 treninger pr. uke. Mandager: 1,5 time med Kjetil som trener. Onsdager: 1,5 time med
Kjetil som trener. Her trener vi sammen med J12 og J12 – 2. Fredager: 1,5 time med Samareh som
trener. Rørosbankens yngres cup: 1 lag
Om alle årets spillere blir med videre (noe vi håper og tror) så har vi 11 spillere fra 2006
Vi håper og tror det kommer opp to 07´ere fra J10. Så vi satser på at vi blir 13 neste sesong.
Vi fortsetter med 3 treninger i uka. Av laglederne, så blir Siw og Aashild med videre. Som trenere har
vi med Kjetil Reinskou.
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J12 har sesongen 2017-2018 bestått av 18 jenter. To av disse begynte høsten 2017. Mens en jente
fra forrige sesong sluttet i oktober. Vi har hatt to lag der vi har rullert på spillerne etter motstander.
Vi har ikke hatt faste lag.
Vi har til sammen vært fem ulike trenere/ oppmenn. Tor Olaf Haanes og Kjetil Reinskou har hatt ansvar
for en trening hver i løpet av i uka. Den tredje treningen har Solrun Kristoffersen, Marianne Økdal
Burgess og Hilde Feragen Håkonsund hatt ansvar for. I tillegg har de tre sistnevnte ledet jentene på
kamp.
Jentene har trent 3 ganger i løpet av uka. To treninger alene og en trening sammen med J 11.
Treningsoppmøte har vært meget bra på de fleste, men ett par stykker har litt lite oppmøte. Det har vært
mange ulike trenere, noe som kan være uheldig for jentene. Det ønskelig til neste sesong er at det blir
en hovedtrener på laget. Lagene har 32 kamper tilsammen i løpet av sesongen. Vi spiller i to ulike
serier, ett lag i Nord- Østerdalsserien og ett lag i en Trondheimsserie. Grunnen til dette var at vi ofte ser
at når vi har ett rent 12 års lag blir serien i Nord- Østerdal vel lett. Derfor ønsket vi å melde opp ett lag
i en Trondheimsserie for å møte litt tøffere motstand og få flere utfordringer. Dette igjen for å heve
nivået.
Det vi har sett til nå er at motstanden i både Nord- østerdalsserien og Trondheimsserien har blitt vel lett.
Litt motstand har vi hatt av noen få lag, men pr nå leder jentene begge seriene.
Vi har nå to faste keepere på lagene og det er et ønske om at det kan bli keepertrening til neste sesong.
I oktober 2017 stilte vi med to lag under Rørosbankens Yngres cup.
I april blir jentene med på Steinkjer Cup og alle 18 jentene er påmeldt. Vi har også et lite håp om at vi
klarer å komme oss på Selbu cup i juni 2018.
Har til nå ikke fått noen tilbakemeldinger på at noen av jentene slutter. Men ser at det er ett par stykker
som har litt dårlig treningsoppmøte og kanskje ikke er så veldig ivrig.
Om trenere/ oppmenn fortsetter neste år er enda ikke klart.

G12 er et rent årslag. Vi har vært 9 spillere dette året, og vi har trent 3 ganger pr uke;
Mandag 16:30 – 18:00 Tirsdag 18:00 – 19:30 Fredag 16:30 – 18:00
Treningstidene har vært ok. Kanskje litt travelt for trener2 på mandager og fredager.
Hovedtrener: Roar Aksdal Trener 2: Espen Ødegård og Øyvind Unsgård
Kampledelse har Espen og Øyvind tatt.
Roar har hatt ansvaret mandager og tirsdager mens Espen og Øyvind har tatt fredager. Espen og
Øyvind har som hovedregel deltatt på mandag- og tirsdagstreningene.
Vi startet treningene 28.8.17, med et par treninger pr uke. Fotball hadde prioritet da den sesongen ikke
var over. Vi hadde tre treninger pr uke frem mot RørosBanken yngres cup.
Det har vært svært godt oppmøte denne sesongen, og vi har fått trent godt. Vi har hatt en god
utvikling, både enkeltferdigheter og som lag. Trener 2 har også lært mye av Roar, som har kjørt gode
øvelser. Vi har hatt samme treningstider som J f2005 og 2006, slik at vi har fått spilt en del
treningskamper mot dem i vinter.
Vi har spilt i Trønderenergi-serien G12 avd03. Det har vært 9 lag i serien, og de fleste motstanderne
har vært med 2005-spillere, og det har vært ei rimelig tøff gruppe med store forskjeller. Det er 9 lag i
gruppa, og før siste kamp, så ligger vi midt på tabellen med 7 seiere, 1 uavgjort og 7 tap. Vi har hatt
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veldig mye moro sammen.
Ellers var vi med på SpareBank1 cup i Steinkjer siste helga i april 2017, der vi spilte 4 kamper i G10klassen. (3 seier og 1 tap) Det ble RørosBanken yngres cup i oktober 2017 i G12-klassen. Det ble 5
kamper.
Alle spillere er påmeldt på SpareBank1 cup i Steinkjer til våren, og ingen har signalisert at de vil
slutte til neste sesong. Samme gjengen er opp til RørosBanken yngres cup i oktober 2018.
J14 vi har 15 spillere, fordelt på 6 jenter født i 2004 og 9 jenter født i 2003. Det er tre treninger i uka,
hvor Roar og Tor Olaf har ansvar for to av de, Kjetil for den tredje. Det er Kjetil som leder kampene,
med Randi og Turid som lagledere/ oppmenn.
Det har vært gjennomført to foreldremøter og ett spillermøte.
Spillerne deltok med to lag på Rørosbanken Yngres cup i høst, og med ett lag på Trønder Energi Cup i
Trondheim. Det er meldt på ett lag på Steinkjer Cup i april.
Laget spiller i en relativt tøff serie i Trondheims-området, hvor vi per i dag ligger på en 7.plass.
Sesongen har vært preget av at det tar tid å spille seg sammen fra å være to spillegrupper, og
prestasjonene har derfor variert mye fra kamp til kamp. Vi har spilt jevne kamper mot både ledende
lag i serien og de som ligger på bunn.
Det ble arrangert en sosial tur i forbindelse med at vi hadde tre kamper på ei helg, med overnatting,
pizza og tur i Pirbadet. Dette var ei fin helg, som bidro til at vi har en sosial gjeng som trives sammen,
også på tvers av kullene.
Med tanke på neste sesong, ser vi at det må jobbes godt med å finne løsninger som gjør at vi får med
alle spillerne videre, samtidig som alle skal få så god matching på eget nivå som mulig. I
utgangspunktet ser det ut til at beste løsning vil være å ha en felles treningsgruppe med kullene 02, 03
og 04. Hvordan man løser serie og Røros Yngres cup høsten 2018 må man finne ut av framover.

J15 samarbeidsland med Ålen IL - Røros tok kontakt med Ålen ved sesongslutt i fjor, men Ålen var
på daværende tidspunkt nok spillere og ønsket ikke samarbeid. Ålen tok kontakt i august pga frafall av
spillere og samarbeidslaget ble opprettet.
Ålen står som ansvarlig klubb opp mot kretsen og besto ved sesongstart av:
5 spillere fra Ålen født i 2002
2 spillere fra Ålen født i 2003
5 spillere fra Røros født i 2002
2-3 spillere fra Røros født i 2003
Det var en forutsetning fra Ålen inn i samarbeidet at deres 7 spillere skulle få fortsette å spille på
samme lag. I ettertid ser en at avtalen rundt Røros sine aktuelle spillere f 2003 ble noe uklar med
tanke på hvilket lag de primært skulle tilhøre, hvor og når de skulle trene etc. Dette skapte en del
frustrasjoner og usikkerhet hos spillerne det gjaldt.
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Laget trener tre ganger i uka - felles to ganger i uka, en gang i Verket og en gang i Hovet i tillegg en
gang hver for seg. Treningene i Verket er sammen m J14. Hovedtrener er Roar Aksdal med Tor Olaf
Haanæs som trener 2. Tor Olaf har ansvar for kampledelse. Kjersti Taarnesvik Aas og Line Evenås
(Ålen) er lagledere.
Laget spiller i den tøffeste J15 års pulja i kretsen og ligger i dag på 6.plass på tabellen. Dette er meget
godkjent sett i lys av at det er to lag med ulike spillestiler som nå er slått sammen. I tillegg har laget
hatt en av sine mest sentrale spillere ute med skade så og si hele sesongen.
Laget har ellers deltatt på RørosBanken Yngres cup hvor de tapte B-finalen og skal sammen med
resten av klubben på Steinkjercup.
Tre spillere (to fra Røros) møter fast på Fylkessamlingene til Region Nord - Sør Trøndelag (Stjørdal
nordligste punkt). To av disse har også vært på Regionale landslagssamlinger. Røros sin spiller har
måttet melde forfall pga skade.

Dommere:
Vi har flere dommere i klubben: Marius Sundt Brynhildsvoll, Tea Delic, Eystein A. Bjørnson
Hindklev, Maren Magret Søtvik Høistad, Amina Khalil, Elin Taarnesvik Løve, Kristine Nilsgård,
Andrew Nordbrekken Buchanan, Anna Lovise Reitan Solli, Ivana Tintor og Andre Søtvik
Klokkervold, vi er takknemlige for at de stiller opp. Vi har jobbet aktivt for å rekruttere nye
dommere og har en viktig rolle med oppfølging av ferske dommere.

Økonomi
Se eget tillegg.
For 2018 forventes det et noe bedre resultat da vi nå retter opp skjevheter i regnskapet samt at vi
ikke bruker så mye på trenere som tidligere år.

Sluttord
Styret i Røros IL Håndballgruppa ønsker å rette en stor takk til trenere, oppmenn, dommere,
foreldre og foresatte for en fantastisk jobb gjennom sesongen – dere gjør en uvurderlig innsats i
og for håndballmiljøet. Med dere på laget har barn og unge mulighet til å oppleve mestringsglede,
vennskap, fair play og samhold på en helt spesiell måte gjennom håndballen. Vi takker for at dere
stiller opp på treninger, kamper, dugnader og arrangementer.
Håndballgruppa takker også sponsorer og hovedlaget for økonomisk støtte, som gir oss
mulighet til å utvikle håndballmiljøet og beholde flest mulig, lengst mulig.
Vi ønsker å fortsette å engasjere og inkludere, samtidig som vi samarbeider med
konkurrerende aktiviteter – til det beste for alle aldersgrupper.

Kjell Morten Hansen
Leder, håndballgruppa
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