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Arsberetning 2021
Røros ldrettslag Håndballgruppa
14. februar 2022
Styret
Leder:

Roger Gravseth

Sekretær:

Monica Engan

Kasserer

Ståle Kroken

Styremedlemmer:

I

ngrid Bendixvold (nestleder)

Torunn Engan (dommeransvarlig)
J

ørgen Ryttervold (materialforvalter)

lngunn Holøymoen (sportslig leder)

Nytt styre trådte i kraft ved endt håndballsesong (mai 2021).
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Gruppas arbeid
Styremøterlmøter
Det er avholdt 7 styremøter, samt flere ekstraordinære møter der det også i år har
handlet mye om Covid-19 utfordringer, samt at sportslige, økonomiske og
RørosBanken Yngres cup har hatt stort fokus. Styret har også drevet til tider stor
aktivitet via e-post og andre kanaler. Vi har også hatt noen møter med enkelte
trenere/lag.
Mange av møtene i år har foregått via Teams og kun noen få fysiske møter.

Spesielle oppgaver
Det er ikke tvil om at også dette året har vært svært krevende for alle i
håndballgruppa. Korona har skapt frustrasjon, sinne, utfordringer men også
engasjement og medlemsvekst i gruppa.
Medlemmer fra styret har stilt sammen med sportslig på foreldremøter etter
invitasjon fra laglederne.
Vi har også hatt noen utfordringer med å skaffe en fulltallig Arr.komite noe som har
førltil mye jobb av de få som har vært medlemmer og leder.
Scantrade midlene ("Umbro Avtalen") i år, ca 30 000 kr. har vi også denne sesongen
valgt å prioritert trenere og lagledere. I år har vi kjøpt reisejakker, slik at alle nå kan
reise på kamper i ytterjakke fra håndballgruppa. Det har vært viktig for sittende styre
å prioritere denne gruppen også i år.
Endelig er gruppeledermøtene i Røros-il kommet i gang igjen. Dette forumet i laget
har ikke fungert på flere år og vi er flere som har savnet en plass å treffes på tvers
med DL og styret. Gruppene har etterspurt hjelp, støtte, klare retningslinjer, maler til
dokumenter og en møteplass, noe som det nå ser ut at det blir.

Vi har i høst skaffet supportergensere (Kåppårverket suporterklubb) der supportere
kan kjøpe en genser og tå gratis inngang på hjemmekamper. Genserne har vært en
suksess og det er artig og fint å se så mange på tribunen med samme genser:)
Styret har også utarbeidet et velkomstskriv til alle som ønsker å spille håndball og
foresatte, der mye info rundt det å være med i håndballgruppa står. Vi har også
utarbeidet et dokument på hva de enkelte funksjoner/rollene i gruppa har. Det er
også startet en prosess med å lage et årshjul.

Ros
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Aktivitet i håndballgruppa
Håndballgruppa teller nå 135 aktive spillere (årskull fra 2004 til 2015) for sesongen
21t22.
NB! mulig er det noe manglende registrering i Min ldrett blant de yngste
årsklassene.

Reisecup 2021 Steinkjer
Avlyst pga Covid19.

Rørosbanken Yngres Cup 2021
Utgikk pga Covidl 9-situasjonen.

Lagene i inneværende sesong 202012021:

Arsberetning

m

inihåndball

Vi var 24 faste på minihåndball sesongen 202012021

.

1 trening pr. uke.

Dessverre ingen eksterne turneringer pga. Covid, men vi fikk til en intern turnering
sammen med resten av håndballgruppa.

Mvh. Kristel Taarnesvik Aas
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Årsberetning G10
startet sesongen 2 uker før fotballtreningene var over., da med to spillere
Etter at fotballen avsluttet sesongen ble vi 7 spillere. Utover sesongen ble vi flere
spillere, totalt 16 stk. og derfor meldte vi på 2lag i serien. Noen har falt fra etter
hvert pga. fotballtreninger, men mulig de kommer tilbake dersom treningsdager blir
endret.
10 stk. født2011
1 stk.

født2010 (disp)

7. stk. født2012
Laget har to treninger pr. uke, mandag og onsdag.
Treningene har hatt fokus på hurtighet, styrke og spenst, samt ballmottak

Arsberetning Røros lL håndball-

G11

Vi er i år 10 spillere, alle født i 2010

Vi har 2 treninger i uka
Når det gjelder kamper, så har vi spilt 4 kamper før jul, og har 6 kamper nå på
nyåret. Kampene spilles stort sett mot lag fra Fjellregionen, men Melhus stiller også
med to lag idenne serien.

Trenere iår: Rolf Andre Langen og Marianne Engan Hellandsjø
Lagleder: Marianne Engan Hellandsjø

Hilsen

Marianne
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Årsmefding sesongen2021-2022 - Røros Jenter 16- f.2005 o92004
sesong ble det svært lite treninger og kamper pga corona - det har nok også
preget årets sesong.
I forrige

I april 2021 gikk kontrakten med treneren ut og vi sto uten trener. Ut over våren
hadde vi noen felles treninger med G/J 15, ellers leide vi inn noen instruktører som
kjørte noen styrkeøkter med jentene. Ut over det hadde vi ingen treninger før i
august.
I starten av august sto vi fortsatt uten trener. Trener, Mads Kuraas var ikke på plass
før etter skolestart. Det er meget uheldig for et J 16 års lag å stå uten trener fra april
til september.

Spillere:
Røros jenter 16- f. 200512004 har sesongen 2021-2022 bestått av 11 jenter. Av disse
har vi hatt 3 stk f. i 2004 og 8 stk fra 2005. Tre av spillerne er keepere. En spiller ble
langtidsskadet og ute fra oktober tiljanuar.

Vi har spilt i serie med 8 lag. Før serien ble stengt ned i desember rakk vi å spille 3
kamper. Mange ble avlyst pga corona på motstanders lag. Alle tre kampene endte
med forholdsvis store tap.

Trenere/lagledere:

Vi har til sammen vært tre/fire voksne rundt jentene. Trener Mads Kuraas har hatt
det sportslige ansvaret. Han har hatt to treninger med jentene hver uke samt vært
med på seriekamper. I tillegg har Roar Aksdal hatt en trening med jentene på
kveldstid. 10 av jentene har toppidrett på VG og de har itillegg hatt en felles trening i
skoletiden med Aksdal.

Lise Kverneng var også med på noen treninger i høst og tok seg av keeperne på
laget. Det var veldig positivt. Håper det fortsetter utover våren.

Det har vært to lagledere knyttet til laget. Dette er Marianne Økdal og Hilde

F

Håkonsund.

Treninger:

Jentene har trent 3 ganger i løpet av uka. (fire for de med toppidrett)
Treningsoppmøte har vært så som så. lnnsats og oppmøte trening har vært
variabelt.

s.ORO5

3

s\\Nlll,,,

Røros

lL

Håndballgruppa

Det har vært vanskelig å være trener for en stall på kun 11jenter. Sværtofte hardet
ikke vært mer enn 6-7 på trening og det har vært begrenset hva en kan finne på.
Trener Mads Kuraas har prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen.
Det har ikke vært gjennomført SUM samlinger.

Kamper:
Laget har kun spilt tre kamper og vi ligger foreløpig langt nede på tabellen. Vi satser
på gode resultater og kampglede på resterende kamper. Det er nok flere av jentene
som trenger det for å få opp igjen motivasjonen.

Sosialt:
Planen var å samle jentene og få litt lagsfølelse. Tanken var å samle de til kveldsmat
etter trening noen ganger samt frokost før hjemmekamper. Samt noen andre sosiale
aktiviteter. Vi har klart å gjennomføre noen kvelder med kveldsmat.

I tillegg hadde vi en tur til Trondheim høsten 21 og så herrelandslaget spille mot
Danmark. Planen er å få til en kombinert helg til våren med trening og noe sosialt.

cup:
Jentene har ikke noe ønske om å delta på Steinkjer cup våren 22
Neste år:
Har til nå ikke fått noen tilbakemeldinger på at noen av jentene slutter. Men vi ser at
treningsoppmøte og motivasjon har vært dårligere enn tidligere. Så jeg frykter at
flere av jentene vil slutte. Dette har nok både med alder og korona ågjøre. Men det
er nok vanskelig å holde motivasjonen oppe når det spilles lite kamper og de er få
spillere på trening.
Om trener/ lagledere fortsetter neste år er enda ikke avklart.

Som lagleder håper jeg trener Kuraas får anledning til å fortsette som trener for
håndballgruppa også neste år.
For Røros jenter 16

Hilde Feragen Håkonsund
Lagleder
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Arsberetning - J15
Røros J15 består av 13 spillere født i 2006 og 1 spiller fødli 2007 . Spillergruppen
har vært stabil over flere år. Laget trener tre ganger i uke og har et jevnt over meget
høyt treningsoppmøte. Laget er oppmeldt i den nest tøffeste serien iTrøndelag og
møter lag fra Trondheim, Leksvik og Levanger. Kampprogrammet har vært amputert
pga korona og ved utgangen av januar hadde laget spilt 6 kamper.
Laglederteamet har vært med laget siden minihåndball og består av Siw Brean og
Aashild Sandvik. Trenerteamet består av Roar Aksdal, Susanne Wæraas, Tone
Uglem og Kjetil Reinskou. Laget har gjennomført betydelig dugnadsinnsats for å leie
inn RoarAksdal på trenersiden og vi mener dette har vært viktig både for den
sportslige utviklingen av laget og at det ikke har vært frafall på laget på flere år.
Laget har et spillerutvalg bestående av lngrid Tønset og Erica Granqvist som trenerog laglederteamet bruker til å diskutere treningsmengde, treningsinnhold og andre
tiltak rundt laget. Laget har også gjennomført to spillermøter for å planlegge
kommende sesong.
Laget var påmeldt dagscup i Trondheim i jula 2021 men den ble avlyst. I tillegg til
Steinkjercup planlegger laget å dra til Fredrikstadcup i slutten av mai.
Laget regner med å miste noen spillere neste sesong som følge av flytting fra Røros
Det kan gjøre behovet for å samarbeide med andre enda større enn det har vært til
nå. Laget ønsker også å støtte opp om en satsing på damelag.

Mvh. Kjetil Reinskou

Arsberetning

-

J13

Røros J 13 har denne sesongen bestått av 1 0 spillere fra 2008-kullet og 1 fra
2007-kullet samt 6 spillere fra 2009-kullet, totalt 17 spillere.

Trenere: Signe Tamnes, lngrid Kolstad og Marte Kristoffersen
Lagledere: Vivian Haugom og Samareh Granqvist
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Treninger: Vi har hatt 3 treninger / uke. Mandager, tirsdager og torsdager, alle på 1,5
t. På torsdager har treningen vært samtidig med G13 og vi har spilt treningskamp
mot guttene siste halvtimen. Signe er med på alle treningene, Marte og lngrid rullerer
på hvilken trening de er med på. Det er hovedsakelig 2 trenere pr trening. Signe har
også deltatt på alle kamper vi har spilt denne sesongen. Noe som har fungert helt
strålende for både laglederne og spillerne.
Laget har bestått av spillere fra 3 ulike årsklasser, noe som har bydd på noen
utfordringer. Men det har gått greit å løse de med samtaler med både spillere og
foreldre. Utfordringene har vært mest relatert til kamper, da noen av spillerne ikke
ønsker å spille kamper og det er trenere inneforstått med og spillerne får derfor lov til
å kun møte på treninger.
Ellers har det vært veldig gøy og etterlengtet å få lov til å spille kamper igjen
Turneringer: lngen deltakelse på turneringer denne sesongen pga Corona
TrønderEnerg i-Serien J-1 3

P

lan

lagt

tu rne rin g : Stein kje rcu

pen 22.-24. april 2022

Meldt opp et lag i J13.

Neste år: Vi håper og tror at alle spillere er med neste år
Når det gjelder trenere og lagledere, er det fortsatt veldig usikkert hvem som blir med
laget neste år.

Mvh. Samareh Granqvist
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Arsberetntng 2021, gutter tødt2008t2009 - Røros håndball

I løpet av året har laget bestått av 13 faste spiller, 9 gutter fra 2008-kullet og 4 gutter

fra 2009-kullet. I tillegg har 2 gutter deltatt på noen treninger. En av disse har også
deltatt på en kamp. Bjørn Wold Hellandsjø og Eivind Rian har i perioden vært
trenere, mens Torunn Størseth Engan har vært lagleder.

Laget har hatt to treninger i uka. Mange av treningene har delvis blitt gjennomlørt
sammen med jenter f. 2008. I tillegg har laget gjennomført enkelte treninger sammen
med gutter f. 2006. Noen av spillerne på laget har hospitert og deltatt på noen av
kampene til gutter f. 2006.

I hele 2021 har det vært svært høyt og stabilt oppmøte på treningene. Selv i perioder
med lite eller ingen seriekamper på grunn av covid-restriksjoner har stor sett alle
spillerne deltatt på alt av treninger. Alle guttene har i løpet av året vist stor sportslig
utvikling.

Laget har i høstsesongen 2021 deltatt i gutter 13-serie. Mange av lagene i serien er
lag fra området i og rundt Trondheim. Dette har ført til flere langturer på bortekamper
Disse turene har vært et høydepunkt for mange. Laget har også vunnet nesten alle
kamper og ligger i skrivende stund helt i toppen av tabellen.

Eivind Rian
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Arsberetning G15 - seson gen 2021122

-

G15 (f.2006) har i år bestått av ni spillere. Vi har trent tre ganger pr uke, mandag
tirsdag og torsdag. Trener har vært RoarAksdal hver mandag sammen med J06 og
tirsdager alene med oss. Tirsdagen har laget engasjert Roar privat, -med
dugnadsmidler. Jon Arne Sandmæl og Øyvind Unsgård har vært med i trenerteam
og lagledelse.

G15 er meldt opp i en ren 1S-årsserie og det har blitt en del reising denne sesongen
da vi ikke har lag i nærheten. Det har blitt to turer til Surnadal og ellers en del
by-turer.

Mange lag trakk seg både før og etter seriestart, så det ble lagt opp tiltrippel serie

Sportslig sett har det vært veldig bra! Gutta har vist en enorm treningsiver tross
lange opphold med korona-avlyste kamper. Veldig godt oppmøte på treningene!!
Resultatmessig havner vi ca midt på tabellen av de fem lagene som er igjen. fi3

Ellers har vi lånt noen spillere fra G13, noe som har vært veldig positivt for oss. OG
sannsynlig vis for dem også. De har hatt veldig gode innhopp for laget vårt, og gjort
en meget god jobb.

Mange på laget har blitt koronasmittet, og vi har avlyst en kamp da vi ikke greide å
stille lag. Ellers er vi påmeldt SteinkjerCup med hele laget.

Februar 2022
Jon Arne Sandmæl

Øyvind Unsgård
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Sportslig:
Arbeid isportslig utvalg

2020121

Sportslig utvalg har bestått av

-

:

Wenche Wisth
Marianne Hellandsjø
Susanne wæraas
lngunn Holøymoen

Utvalget har deltatt på møter med styret ved behov og rapportert til disse
Hovedlaget har hatt ansvar for å fordele treningstider i verket for at det ikke skal
kollidere mellom de ulike idrettene. I utgangspunktet skulle dette avlaste sportslig
noe med å legge treningskabalen. Erfaringen er at det gjør det til en viss grad. Det
har fortsatt vært sportslig som har hatt dialogen med lagene for å få det til å gå opp i
forhold til ønskede tidspunkt. For videre sesonger ønsker vi å si at treningstidene nå
er satt for de ulike årstrinn i størst mulig grad.

Det er litt har vært gjort noen endringer for de i årskull som ikke har egne
aldersbestemte lag. Noen er flyttet opp, andre har flyttet ned og spiller på
dispensasjon. Det var lenge usikkert om vi klarte å stille J10 lag, tilslutt fikk videt til
med noen spillere på disp som er overårige. Svært mange deltagere på mini, noe
som er positivt. Det bør for videre vurderes å splitt mini mer på treninger slik at 1
klasse er alene. Det gir bedre treningsutbytte og mer håndterlig gruppe. For noen
årskull har det vært svært lite kamper, både pga covid og nedstengning, men også
fordi det er få lag i grupp. Særlig 911 bør man spille inn til sonen at må få flere
kamper om man skal kunne beholde laget. De bør få spille i en serie med flere lag.
Dette gjelder særlig de yngre lagene.

Leie av Verket og trenerressurs

Røros
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Styret har hatt ansvar for inngåelse av leieavtale med Verket. Dette har vært ryddig.
Når det gjelder trenere var man tidlig i sesongen usikker på klubbens økonomi som
følge av avlysning av cupen. Man valgte derfor å være restriktiv med bruk av midler
til trenere.
Sportslig har hatt ansvar for avtale med trenere, da med de økonomiske føringene
fra styret lagt til grunn. Mads Kuraas har lønner avtale for ansvaret for J16, det
samme har Signe Tamnes for j13. Utover dette er det gitt en fast sum til øvrige lag
som de disponerer fritt. RoarAksdal er innleid for to økter pr uke.

Vår erfaring er at dette er den mest arbeidskrevende posten for sportslig. I år kom
arbeidet i gang sent, noe som gjorde at det tok tid før avtalene, både kjøp av
tjenester og leie av Verket kom i orden. Dette bør forbedres neste sesong.

Forøvrig har det som nevnt innledningsvis vært en svært spesiell sesong preget av
pandemien, der myndighetenes bestemmelser og føringer har vært avgjørende for
de beslutninger og tiltak som har vært gjennomført.

Sportslig rammeplan
Ferdigstillet.

lngunn Holøymoen

I
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Rapport fra dommeransvarlig
Tok over som dommer ansvarlig etter Eivind Rian mars 21. Etter nok en slapp sesong
grunnet covid 19 og nedstengninger så var sesongen over. Startet opp høsten 21 med
bare to dommere, da resten har startet på videregående skole og jobber i helgene. Jeg
har fremdeles bare to dommere, å må låne dommere fra Tynset for å klare å stille på 10
og 11 årslag. Holder på å prøve å rekruttere flere dommere, men ungdommen er
opptatt med selv å spille kamper å ikke så gira på å dømme selv. Satser på at jeg får
med fler til høsten.
Mvh Torunn Størseth Engan, dommer ansvarlig for Røros il

Økonomi
Da pandemien kom over oss på våren 2020, tok styret noen grep med tanke på
utgiftene vi har og usikkerheten rundt kompensasjon. Vi har måttet videreføre den
stramme linja gjennom hele 2021. Likevel har dette blitt et år der vi har tært mye på

sparepengene. Høyere kostnader for hall-leie og trenere kombinert med lavere
inntekter som følge av pandemien er uheldig. Vi fikk kompensasjon for 50% av
inntektstapene, som tilsvarer kr 330.000
De spesielle rammebetingelsene gjennom året gjorde at viendte med et negativt
resultat; -90.600 kroner mot budsjett på 255.000 kroner. Svært lite av budsjettet
viste seg å slå til på grunn av at hele året i stor grad har vært preget av
korona-situasjonen. Resultatet burde vært ca 50.000 kroner bedre, da vi gikk glipp
av kompensasjon for tapte inntekter fra martnaskafeen.

Saldo i bank ved årsskiftet var kr 1.065.405. Av dette har fem lag egen sparing for
egne lagaktiviteter som utgjør kr 192.564. Styret er av den oppfatning at
håndballgruppa har god likviditet og god kontroll på økonomien. Med den relativt
solide økonomien håndballgruppa har greid å opprettholde gjennom et
ekstraordinært år, bør det være grunnlag for å fortsatt holde treningsavgiftene lave
for å sikre best mulig rekruttering og aktivitet.
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Sluttord
Håndballgruppa er fullt og helt drevet av foreldre og andre som bruker sin fritid for at
barn og ungdom på Røros kan få lov til å spille håndball. Vi har tross av å ikke
arrangere cup og dugnaden under Rørosmartan greid å holde treningsavgiften
uendret. Også dette året har vært svært krevende med tanke på korona. Og styret
har, etter vår mening, gjort det vi kan i en slik situasjon, men det har vært krevende

tiltider.
Kommende styret må fortsette jobben med prisene Verket har. Vi har vært i kontakt
med ldrettslaget for å få de til å jobbe politisk mot eierne, dette må det fortsatt være
trykk på. Prisene hari21122 sesongen økt med cago/o.
Håndballgruppa vil også takke for den støtten og de bidragene får fra våre
sponsorer. Dere stiller med midler og utstyr som gjør at vi kan holde samme trykk
på antall aktiviteter, men fortsatt med lav og uendret treningsavgift.
Til slutt vil håndballstyret rette en stor takk til trenere, oppmenn, dommere, foreldre
og foresatte for en fantastisk jobb gjennom sesongen på tross av Covid-19. Med
dere på laget får barn og unge oppleve mestringsglede, engasjement, nye
ferdigheter, vennskap, oppturer, nedturer, vinnerglede, skuffelser, gode holdninger,
gode verdier, og samhold på en unik måte. Vi takker for at dere stiller opp på
treninger, kamper, dugnader og arrangementer, og bruker mye av deres tid på våre
barn og ungdommer,.

Styret i håndballgruppa

Bendixvold

n

Monica Engan

-#'alÅ
Ståle Kroken

Torunn S. Engan

