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Styret 
 

Leder:   Kim Nyrønning  - trukket seg 
Nestleder:  Martin Gabrielsen – trukket seg 
Sekretær:  Monica Engan 
Kasserer:  Marte Killingmo Tronsmed 
Styremedemmer:  Torunn Engan (dommeranvarlig) 
    Jørgen Ryttervoll (matriellforvalter) 
      
Nytt styre trådte i kraft rett etter årsmøtet i Røros IL 
 
 
 
Gruppas arbeid 
 
Styremøter/møter 
Det er avholdt 7 styremøter.  Styret har også drevet til tider stor aktivitet via e-post og andre 
kanaler. Møtene har foregått både via Teams noen få fysiske møter. Styret, sammen med 
sportslig har også hatt et allmøte med trenere og lagledere på Bergstadens Hotell, for å høre 
litt hvordan gruppa har det og status i styret. 
 
 
Spesielle oppgaver  

 
Vi har også dette året fått midler av Scantrade (“Umbro Avtalen”) der vi denne sesongen 
har prioritert trenere og lagledere slik at alle nå kan stille i riktig treningstøy på trening og 
kamp. Det har vært viktig for sittende styre å prioritere denne gruppen i år. 
 
 
 
 
Aktivitet i håndballgruppa  
Håndballgruppa teller nå 200 aktive spillere (årskull fra 2006 til 2015) for sesongen 
22/23.  
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Reisecup 
Steinkjer Cup 22-24 april 2022 
 
Røros stilte med en tropp på 95 spillere og voksne fordelt på 9 lag. Alle lag gjorde det  
 
veldig bra og flere lag kom seg til sluttspillet. G14 tok storeslem og kom hjem med den 
jeveste medaljen! Eivind Lillevoll fra Gauldal turbuss stod for transporten og vi hadde en 
utgift på kr. 33.000,- på buss. 
 
 
 
 
Rørosbanken Yngres Cup 2022 
 

Årsberetning fra Rørosbanken Yngres cup.  
Rørosbanken Yngres Cup ble avholdt 7.-9. oktober i 2022. 116 lag deltok, og 10 lag sto 
på venteliste for å få delta på det som virkelig har blitt et storslagent idrettsarrangement.  
 
Cirka 1100 spillere i tillegg til lagledere og trenere fylte Verket og spilte 267 kamper. 
Cupen hadde en omsetning på i overkant av 2 millioner kroner, og den økonomiske 
situasjonen er god og bærekraftig. Det ble ikke arrangert miniturnering, men dette er noe 
vi ønsker å ta opp igjen i 2023.  
 
En fantastisk innsats legges ned fra mange som arbeider på dugnad i forbindelse med 
arrangeringen av cupen. Mange oppgaver skal løses, og hele 260 dugnadsvakter fylles. 
Både interne fra handballgruppa og eksterne, som for eksempel pensjonister og russen, 
ble hentet inn for å få fylt alle vaktene. 
  
Lise Krokan Kverneng var daglig leder for cupen. Bjørn Hellandsjø var ansvarlig for 
sportslig arbeid i forbindelse med cupen. 
 
Annette Myran og Mali Finborud Nøren var ansvarlig for overnatting.  
 
Kjetil Reinskou var ansvarlig for Profixio. Hilde Feragen Håkonsund var 
dugnadsansvarlige. Øyvind Unsgård og Jørgen Ryttervoll var ansvarlige for arena. Eivind 
Rian var ansvarlig for dommerne. Arild Sorken var kioskansvarlig. Kjell Morten Hansen 
var ansvarlig for premier og seremonier. Frode Sandkjernan var ansvarlig for seremonier 
og sosial pakke. Marte Killingmo var kasserer. Roger Gravseth var ansvarlig for maten. 
Oskar Tørres Lindstad var i hovedsekretariatet. 
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Lagene i inneværende sesong 2021/2022: 

 
 
Mini  
 
Vi hadde ca. 40 spillere innom løpet av sesongen. 1. , 2. og 3.trinn. Spilte turneringer på 
Tynset og Røros. Ellers treninger en gang i uka. 

 
G10 
Sesongen startet i september og fortsatte med treninger frem til påske, så avsluttet 
sesongen med steinkjercupen. 
  
G10 var 9stk f.2011 og 6 stk f.2012 etter endt sesong. Det er nye/tidligere barn innom ila 
sesongen og tester ut om de vil driv på med håndball. Tirsdagstreningen krasjet gjerne 
med andre aktiviteter, og onsdager var det som regel alle på plass. Da kunne vi kunne ha 
treningskamp mot hverandre.  Det var tema hver måned med ulike øvelser etter hva slags 
tema det var, og litt keepertrening når det var anledning for det. 
  
G10 som blir G11 klarer å stille lag, mens de som blir i G10 er litt avhengig av at det 
kommer nye eller noen fra mini opp.  Trener ytret ønske om å trene G10 og G11 i lag 
22/23 sesong. 
 
 
 
G11 
Trenere: Rolf Andrè Svendsen Langen og Marianne Engan Hellandsjø 
Lagleder: Marianne Engan Hellandsjø 
 
Spillergruppa har bestått av 10 spillere, alle født i 2010. Alle spillerne er med videre inn i 
ny sesong.  
Også denne sesongen ble preget av Covid, så fra 20.11.21-05.03.22 ble det ikke spilt 
noen kamper.  
Vi fikk gjennomført 9 kamper mot Tynset, Alvdal og Melhus.  
 
 
 
 
 
J13 
 
Røros J13 har denne sesongen bestått av 10 spillere fra 2008-kullet og 1 fra 2007-kullet 
samt 
6 spillere fra 2009-kullet, totalt 17 spillere. 
 
Trenere: Signe Tamnes, Ingrid 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 Ingrid 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: Ingen deltakelse på turneringer denne sesongen pga Corona. 
TrønderEnergi-Serien J-13. 
Planlagt turnering: Steinkjercupen 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. 
 
 
 
G13 
 
I løpet av året besto laget av 12 faste spillere, 8 gutter fra 2008-kullet og 4 gutter fra 2009-
kullet. I tillegg var enkelte gutter med på enkelte treninger. Bjørn Wold Hellandsjø og 
Eivind Rian var i perioden trenere, Torunn Størseth Engan var lagleder.  
Laget hadde to treninger i uka. Noen av treningene ble delvis gjennomført sammen med 
jenter f. 2008. Dette fungerte veldig bra.  
 
I hele 2022 var det svært høyt og stabilt oppmøte på treningene. Alle guttene viste stor 
sportslig utvikling i løpet av året. 
I 2022 deltok laget i gutter 13-serie. Mange av lagene i serien var lag i fra Trondheim. 
Dette førte til flere langturer på bortekamper, noe som ble et høydepunkt for mange. 
Stort sett alle kampene i serien ble svært spennende og tette oppgjør. Gutta fra Røros  
 
avgjorde kampene ofte i sin favør. Dette førte til at laget til slutt ble avdelingsvinner 
serien.  
Årets desidert høydepunkt både sportslig og sosialt ble Steinkjer-cupen. Alle spillerne 
deltok og laget gikk helt til topps og vant finalen i A-sluttspillet.  
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J16 
 
I forrige sesong ble det svært lite treninger og kamper pga corona - det har nok også preget  
 
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. 2005/2004 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 til januar.  
 
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 i tillegg 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. Innsats og oppmøte trening har vært variabelt. 
 
Det har vært vanskelig å være trener for en stall på kun 11 jenter. Svært ofte har det 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.  
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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.  
 
 
 
J15 
 
Røros J15 består av 13 spillere født i 2006 og 1 spiller født i 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 i Trøndelag 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 Roar Aksdal 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 
Ingrid Tønset og Erica Granqvist som trener- og 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. 
 
 
 
 

  
Sportslig: 
 

Arbeid i sportslig utvalg 2022/23 

 

Sportslig utvalg har bestått av : 

- Marianne Engan Hellandsjø 
- Susanne Wæraas – trukket seg 
- Wenche Kvithyll Wisth 
- Steinar Sandnes  

 

Sportslig har i perioden bestått av: Wenche Wisth, Steinar Sandnes, Marianne E. 
Hellandsjø, Susanne Wæraas ( i permisjon fra ca. september). 
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Det har vært merkbart at sportslig har hatt for lite folk i perioden. Vi burde minst hatt èn 
person til.  
I starten av sesongen er det alltid usikkert hvor mange lag vi klarer og stille, og i hvilke 
klasser. Det ble derfor (i år også) meldt på lag i alle aldersklasser, samt seniorlag i dame- 
og herreklassen.  
Til slutt sto vi igjen med lag i følgende klasser: 
G10, G11, G12, G14, J10 (2 lag), J11, J14, J16 (samarbeidslag med Ålen). Herrelag ble 
trukket på tidlig tidspunkt, mens damelaget ble trukket etter at serien var startet. I tillegg 
har vi et parti på minihåndball.  
 
Trenerkabalen la seg nesten «selv» i år, da mange fortsetter med laget sitt i år etter år. 
Det er veldig gledelig og flott med ei flott og stabil trener-/lagledergruppe. Vi hadde faktisk 
et «overskudd» av trenere som ønsket å trene eldre lag i år, men utfordringen er å finne 
trenere til de yngre lagene. 
Sportslig deltok i et møte med resten av særgruppene i høst, for å forsøke å sy sammen 
treningstider slik at ulike idretter ikke kolliderer med treningstider. Dette arbeidet tok lang 
tid, da det var usikkert hvilke lag vi kom til å stille med. Dette vet man ikke før 
fotballsesongen omtrent er over -like før Yngres Cupen.  
 
 
 
Leie av Verket og trenerressurs.  
 
Styret har hatt ansvar for inngåelse av leieavtale med Verket. Dette har vært ryddig.  
 
Sportslig har hatt ansvar for avtale med trenere, da med de økonomiske føringene fra 
styret lagt til grunn. Det ble gitt ett mandat til sportslig i forhold til midler de kunne 
disponere.  
 
 
Vår erfaring er at dette er den mest arbeidskrevende posten for sportslig, men i år var vi 
heldig da trenere var på plass tidlig. 
Når det gjelder arbeidet med leie av Verket 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.  
 
 
Sportslig rammeplan 
Ble ferdigstilt i 2021 av Ingunn Holøymoen men denne bør revideres før kommende 
sesong. 
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Rapport fra dommeransvarlig 
 
Status fra dommerstanden, sesongen 2020/2021 
 
Som dommerkontakt var det lite å gjør i fjorårssesongen, annet enn å skaffe dommere til 
de kampene som jeg har ansvaret for.  
Hadde to dommere å bruke, og de to ble også satt opp fra kretsen sin side.  
Ingen nye dommere som ønsket å ta dommerkurs. Fikk med fem stk som ville dømme 
miniturnering, de er dessverre ikke gamle nok til å ta kurs. Neste år er de gamle nok, så 
jobber mot et kurs for de som vil, født -08, sesongen 2023.  
 
Mvh Torunn Størseth Engan.  
 
 
 
Rapport fra arrangementskomiteen 
 
Årsmelding arrangementskomiteen 2022 
 
Arrangementskomiteen består nå av fire personer; Berit Bjerke Moen, Agneta Moen og 
Turid Rian som alle kom inn før høsten 2022, og Solfrid Augensen som har sittet siden 
sesongen 21/22 startet. 
 Emil Lien og Marianne Sandnes Nyborg ble avløst etter våren 22.  
Det er fint å være fire personer i gruppa. Forrige sesong var fortsatt noe preget av Covid-
epidemien, og særlig før jul ble det avlyst og utsatt noen kamper på grunn av 
smitteutbrudd.  
 
Året 2022 er det meste tilbake til normalen, og strenge smitteverntiltak finnes ikke lenger, 
og kampene har blitt avholdt som planlagt. 
Komiteen har satt opp dugnadslister med foreldrene på alle lagene som har spilt 
hjemmekamper. Vi prøver å sette opp foreldre som har egne unger i aksjon på banen. Det 
blir ofte en del endringer i kampoppsettet, så det er ikke hensiktsmessig å sette opp lister 
for mer enn halve sesongen om gangen.  
 
Fra høsten 2023 har vi satt opp en dommervert i tillegg til to kioskvakter. Dommerverten 
har ikke hatt mye å gjøre da det stort sett er to dommere som dømmer alle kamper på 
Røros, og disse er godt kjent i Verket. Det er heller ikke mye problemer med ufint 
publikum på tribuner eller på trenerbenk, så det kan synes overflødig å ha en egen 
ansvarlig for dette. Kanskje kan det kombineres med en av kioskvaktene? 
 
Vi som sitter i komiteen har delt spilledager mellom oss som hovedansvarlige for hvert 
arrangement. Hovedansvarlig er til stede ved oppstart av dagen og tilgjengelig for 
spørsmål utover dagen, i tillegg til å handle inn nødvendige varer. 
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Vi har investert i ny vannkoker i år, og kanskje skulle vi hatt nytt vaffeljern da slitasjen på 
disse er stor. Vi ønsker oss også 1-2 nye Ipad’er og IZettle fordi de gamle begynner å gå 
ut på dato. Vi har lånt av fotballgruppa denne sesongen fordi vi ikke får logget på og 
oppgradert vår Ipad. 
 
Under kamp selges det brus, kaffe, vafler, av og til kake, nudler og sjokolade. Det er alltid 
god stemning på tribunene, og inntrykket er at de som stiller på dugnad synes dette er en 
enkel og hyggelig dugnad å være med på. 
 
Ellers ønsker vi oss tydelige rollebeskrivelser for alle verv i håndballen. De som kommer 
inn bør få en beskrivelse av hva som er forventet av dem. Det er ikke alltid lett å ta på seg 
et verv hvor man må finne ut selv hvilke oppgaver og ansvar man har. Spesielt trenger de 
som stiller som lagledere/trenere på de yngste aldersgruppene oppfølging da noen her 
kanskje har et verv i idretten for første gang.  
Det er synd at det ikke er en kiosk i Verket med salgsluke ut mot publikum. Det fungerer 
noenlunde med bord og skjøteledning innenfor inngangen ved tribunene, men det er ikke 
ideelt. 
 
 

 
Rapport materialforvalter 
 

Noen om ord om det som ligger til materialforvalterrollen i håndballgruppa. 
 
Sjøl om styret har vært noe amputert pga vakanser i styrerollene, har dette ikke godt ut 
over rollen som materialforvalter. Det er ikke gjort større investeringer på utstyrsfronten i 
sesongen 2022. Det er gjort noen få bestillinger av trøyer. Særlig i de største 
aldersgruppene. Det skyldes i all hovedsak at trøyene blir slitt ut pga klister og hardere 
bruk. J16 fikk nytt draktsett. Det var dels pga av slitasje på det gamle, men også for at 
spillernummerene skal være likt for både ålentrøyer og rørostrøyer. 
 
Ellers har det blitt kjøpt inn gummiballer for mini. Det er under sesongen registrert et stort 
svinn på disse ballene. Derfor ble det nødvendig å fylle på. Ellers har det stort sett vært 
kjøpt inn isposer og tape.  
 
Det kan være en ide å samle inn alle trøyene for å få litt oversikt etter sesongen. Vil tro 
det blir en del bytter pga størrelser og slitasje. Per nå har det vært greit å holde alle 
spillerne våre med spillerdrakter, men behovet for å komplimentere kommer nok stadig 
nærmere. 
  
Samarbeidet med Sport1 og Scantrade fungerer veldig fint, sjøl om det er en del 
leveringstid på en del varer. Ellers har materialforvalter forsøkt å øke engasjementet i 
Kåppårverket supporterklubb, med å lage supportersang. Det er gledelig å høre at den blir 
brukt, både i Verket og i haller der Røros er bortelag.  
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Økonomi 

 
Regnskapet endte med et driftsresultat på kr 221 944,26 pluss mot budsjett som var beregnet til 
kr 250 000. For detaljer henvises det til regnskapet. 
 
Saldo i bank pr 28.02.23 er kr 1 252 175,92. Av dette har seks lag egen sparing som er samlet 
inn av spillerene selv ved egendeltakelse i forskjellige dugnader gjennom året. 
 
Styret er av den oppfatning at håndballgruppen har god likviditet og god kontroll på økonomien. 
Dette er mye på grunn av god inntekt ved organisering av RørosBankens Yngres Cup. 
Med den relativt solide økonomien bør det være grunnlag for å forsette med lave 
treningsavgifter og likevel tåle en midlertidig reduksjon i inntekter. 

 
Valg 
 

Hovedstyre:           
Leder   Kim Nyrønning    valgt for 1 år trukket seg 
Nest leder    Martin Gabrielsen   valgt for 2 år trukket seg 
Kasserer   Marte Killingmo Tronsmed   valgt for 2 år 1 år igjen 
Sekretær   Monica Engan      på valg 
Dommeransvarlig   Torunn S. Engan      på valg 
Materialforvalter   Jørgen Ryttervoll     på valg 
Leder Sportslig   ingen valgt       
            
            
Sportslig utvalg:           
Sportslig   Marianne Engan Hellandsjø     på valg 
Sportslig   Steinar Sandnes    valgt for 2 år  1 år igjen 
Sportslig   Susanne Wæraas     på valg 
Sportslig   Wenche K. Wisth     på valg 
            
            
Arrangementskomite:           
Leder   Solfrid Augensen     på valg 
Medlem   Turid Rian    valg for 1 år  på valg 
Medlem   Agnetha Moen   valgt for 2 år  1 år igjen 
Medlem   Berit Bjerke Moen     1 år igjen 

    
* kom inn for Marthe N. Øiseth som trakk 
seg       

            
            
Martnaskomite:           
Medlem   Borghild Reitan     på valg  
Medlem   Wencke Olsson     på valg  
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Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling på nytt styre og nye medlemmer i utvalg på 
årlig møte. 
 
 
 
Sluttord  
 

Lederen har ordet 
 
Håndballgruppa er den nest største gruppa i Røros idrettslag og er ei gruppe med solid 
økonomi. Utallige timer med dugnadsarbeid i forbindelse med cup, martnascafe og 
kamparrangementer utgjør ryggraden i økonomien vår. Det gjør at vi har klart å holde 
egenandeler og treningsavgift nede samtidig som vi har gode fasiliteter og et godt 
treningstilbud. 
 
Likevel har vi noen klare utfordringer. Uten å ha noen objektive tall på det så virker det å 
bli vanskeligere å få folk til å stille i styrer og verv, det er færre som har lyst og føler seg 
komfortabel til å ta trenerroller og mange kvier seg for at laglederjobben kan ta for mye 
tid. Ambisjonen til håndballgruppa må likevel alltid være å legge til rette for rekruttering – 
og å få med flest mulig lengst mulig. Og arbeidet skal være i tråd med verdiene til 
idrettslaget – artut – utviklende – førr alle.  
 
Det viktigste vi gjør da er å legge til rette for at alle de som legger ned utallige timer for at 
barn og ungdom skal ha et godt håndballtilbud, trives, blir sett og føler at vi gir de et godt 
grunnlag for å gjøre jobben sin. 
 
Takk til alle som spiller håndball i Røros idrettslag – for den gleden og engasjementet 
dere viser i kamp og trening. Til foreldre som stiller på dugnad og  kjører til kamp og 
trening – og som engasjert heier frem laget i kamp. Takk til styret og sportslig – uten en 
velfungerende organisasjon er det vanskelig å få til et godt arbeid på banen.  
 
Takk til arrangementskomite og cupkomite – vi er utrolig dyktig på arrangement. Og en 
helt spesiell takk til trenere og lagledere – det er i treningshverdagen og på kamp de 
virkelig gode opplevelsene skapes. 
 
 

 
Styret i håndballgruppa 
 
 
 
 
 
 
 


