
Årsmøte agenda i CSK Håndball 28.3.2022 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2. Velge dirigent, ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen 

Sak 3. Godkjenne forretningsorden, innkalling og saksliste  

Sak 4. Behandle avdelingens årsberetning. 

Sak 5. Behandle avdelingens regnskap for 2021 

  Sak 6. Behandle forslag og saker 

   Forsalg nr 1 Fra Peter Ibsen og Olav Johnsen om  
    valgkomite 

   Forsalg nr 2 Fra Peter Ibsen og Olav Johnsen om verv i 
    styret 

  Sak 7.  Fastsette treningsavgifter 

Sak 8. Vedta avdelingens budsjett for 2022 

  Sak 9. Vedta klubbens organisasjonsplan       

Sak 10. Valg  

  a) Styrets innstilling på leder og nestleder. 

b) Styrets innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer  

c) Styrets innstilling på valgkomité: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forretningsorden CSK årsmøte  

 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
 
Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. 
andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek 
for de inntegnede talere. 
 
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
 
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek 
er satt, eller saken er tatt opp til votering. 
 
6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
 
7. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, med 
antall avgitte stemmer for og mot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 4 – Styret og SPU sine årsberetninger 

ÅRSRAPPORT FOR HÅNDBALL SESONGEN 2021/2022 

Årsberetning Styret i CSK håndball 

Året 2021 har vært et spesielt år med korona pandemien som har medført mange utfordringer og begrensninger i 
forhold til å kunne gi barn og unge et godt nok sportslig tilbud. Styret vil takke dere alle som har bidratt.  

Smittevern i klubben og hallene har vært en utfordring, men blitt løst godt og etter beste evne. 

Styret i CSK håndball har bestått av Tormod Skåle, Ingrid Ramberg, Heidi Løvaas sluttet høsten 21, Gunnar 
Pedersen Lian, Heidi Sandø. Monica Sagosen som tiltrådde styret under perioden som styremedlem. Ann Karin 

Henriksen, SPU, Frode Sand, dommerkontakt, Elin Glasø, nestleder og Geir Jarle Sirås, leder. Det er blitt 

gjennomført styremøter en gang i måneden under sesongen. AU har jevnlige møter for å koordinere den daglige 

driften. Det utbetales ikke styrehonorar til styrets medlemmer da dette er vår dugnad til klubben. 

Styreleder for håndball møter som fast medlem i CSK sportsklubb sitt hovedstyre.  

Klubbens motto «flest mulig, lengst mulig, som kan føre til at vi blir best mulig» er et motto som er forankret i 
CSK som en bredde klubb. Budsjett og regnskap er adskilt for håndball bredde og Topp. 

Styret gjennomførte felles foreldremøter for kullene 7-12 år og 13-16 år. Det har også vært invitert til møte for 

topphåndball for spillere, trenere sammen med administrasjon i regi av håndballstyret. Det har i tillegg vært 

initiert egne møter for støtteapparat/foreldremøte for 1. divisjon, 2.divisjon og rekrutt. 

Medlemmer fra styret har deltatt på møter i NHF Region Nord sine sonemøter som stort sett blitt avholdt som 

Teams møter. Vi i CSK håndball skal fortsette det gode dommer arbeidet som utføres i klubben ved å vise gode 
holdninger ovenfor dommeren som dømmer våre kamper. 

Sportslig sett har klubben gjennomført deler av lokalt seriespill, men håndballen har også vært nedstengt i 

perioder med nasjonale smitteverntiltak, og ved stenging av idrettshaller. 

De to førstedivisjonslagene har etablert plass i 1.divisjon. Vi ble kvalifisert for å delta i Bring og Lerøy serien med 

guttelag sesongen 2021/22. På jentesiden har sportslig utvalg og styret jobbet mot en etablering av en 

velfungerende rekruttgruppe etter flere sesonger uten rekruttering fra egne jentekull. Her har det også vært fokus 

på å jobbe mot en målsetning for bruk av spillerutvikler for å beholde jentespillere i egen klubb. 

Elin Gladsø 

Fungerende styreleder CSK håndball 

 

 

 

 

 



Årsrapport fra sportslig utvalg avdeling håndball CSK, Sesong 2021/22 

Sportslig utvalg (SPU) har denne sesongen bestått av Hege Talmo, Heidi Torstad, Heidi Linge, Ingvild Pettersen, 

Gunnar P Lian, Frode Sand og Ann-Karin Henriksen. 

SPU har to medlemmer som har vært i utvalget fra før og resten har kommet inn i utvalget etter april/mai 2021. 

De mest krevende oppgavene SPU har hatt denne perioden har vært å få tak i eksterne trenere til de eldre lagene, 
og å få fordelt treningstid. Da dette har vært tidsmessig ressurskrevende. Det er flere lag som ønsker eksterne 
trenere og vi har begynt å kontakte trenere for samtaler, vi har hatt kontakt med flere potensielle kandidater. Det 

har vært vanskelig å finne kvalifiserte trenere i denne perioden, men vi har skaffet flere gode trenere på tross av 

denne utfordrende tiden. 

Det har også vært noe krevende å følge opp 1.div, da dette har krevd store ressurser fra SPU. Men med denne 

innsatsen har vi fått en rød tråd mellom aldersbestemte lag og 1.div både på dame- og herresiden. Vi har jobbet for 

å få tilnærmet like modeller på både dame og herresiden, og vi mener at vi er nærmere det målet nå. 

Vi jobber for at Sportslig plan skal være styringsverktøyet som alle i klubben jobber utfra. Det har vært vårt 
hovedfokus denne perioden, og vi ønsker å jobbe videre med dette framover. Alle i klubben skal vite hva som står 

i sportslig plan og bruke denne for å gjøre videre arbeid med alle lagene i vår klubb. 

Sportslig utvalg har deltatt på flere trenermøter og foreldremøter, men har dessverre ikke fått deltatt hos alle 
lagene. Vi kan nå se at vi ikke har fått fulgt opp de yngste lagene slik vi har ønsket. Vi har jobbet for å rekruttere 

et medlem i SPU som kan ha de yngre lagene som hovedfokus, men vi har ennå ikke lykkes med dette. 

Vi har nå en fungerende rekruttgruppe på både herre- og damesiden, dette har vi jobbet aktivt for å oppnå da det 

har manglet en fullstendig rekruttgruppe på damesiden. 

 

 

 

 

Lagenes årsrapporter er lagt sist i presentasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 5 - Regnskap 2021 

Håndballavdelingen uten lagene: 
    
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 

3210 - Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet  -148 715 0 

3250 - Inntekter fra egne arrangementer  -5 276 0 

3400 - Tilskudd  -32 729 -181 639 

3440 - Andre offentlig tilskudd  -283 187 -54 583 

3450 - Andre tilskudd  -75 000 0 

3920 - Medlemskontingenter  -11 600 -22 700 

3921 - Medlemskontingent  200 0 

3922 - Treningsavgifter  -1 447 800 -1 187 758 

3923 - Egenandeler fra medlemmer  -2 250 -218 300 

3964 - Salg kiosk utenfor avgiftsområde  0 -171 458 

3970 - Inntekter arrangement  0 -225 960 

3992 - Andre driftsinntekter  -1 150 -1 194 

Sum salgs- og driftsinntekt 

 

-2 007 508 -2 063 592 

VAREKOSTNAD 

4300 - Innkjøp for salgsdugnad  0 27 187 

4312 - Innkj kiosk 0%  83 256 82 105 

4500 - Fremmedytelse og underentreprise  47 500 0 

4800 - Kostnader egne arrangementer  16 141 0 

Sum varekostnad 

 

146 897 109 292 

LØNNSKOSTNAD 

5400 - Arbeidsgiveravgift  0 1 231 

5500 - Annen kostnadsgodtgjørelse  0 30 758 

5610 - Dommerutgifter  139 065 150 906 

5611 - Sekretariat  480 0 

5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)  56 587 37 211 

5621 - Trenergodgjørelse <80.000(med aga)  
 8 730 

5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn  118 969 25 000 

Sum lønnskostnad 
  

315 101 253 836 

    
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

6300 - Leie lokaler, hall mv  0 392 500 

6315 - Intern leie  136 000 0 

6420 - Leie datasystemer  0 4 298 

6550 - Driftsmaterialer  0 1 345 

6730 - Idrettsfaglig bistand  12 500 110 335 

6790 - Andre fremmede tjenester  0 6 445 



6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader  0 532 

6820 - Trykksaker  0 1 875 

6900 - Telefon  0 2 176 

7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig  199 953 106 609 

7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere  13 253 11 283 

7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig  6 436 104 674 

7142 - Refusjon bom  2 204 0 

7150 - Reisekostnad ekstern/dommere  12 010 0 

7160 - Diettkostnader oppgavepliktig  0 12 047 

7320 - Markedsføring, reklame  0 157 

7401 - Utøverlisenser  1 500 0 

7407 - Bøter, gebyrer og omberamming  22 335 1 500 

7410 - Kontingent krets/forbund  48 500 -45 000 

7420 - Oppmerksomheter  1 055 0 

7710 - Styremøter, interne møter  2 541 380 

7730 - Idrettsutstyr, rekvisita  39 075 33 950 

7750 - Spillerlisenser  11 485 12 150 

7752 - Omberammelsesgebyr  0 5 000 

7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs  13 344 22 960 

7765 - Påmelding stevner, arrangement  191 967 383 055 

7770 - Bank og kortgebyrer  0 1 064 

7982 - Internfakturering Leie +  -92 500 0 

7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +  -237 118 -117 200 

7989 - Internfakturering Annet +  0 -107 510 

7991 - Internfakturering Dugnad -  9 900 0 

7992 - Internfakturering Leie -  501 250 180 000 

7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -  140 000 0 

7999 - Internfakturering Annet -  0 11 900 

Sum annen driftskostnad 
  

1 035 689 1 136 524 
 

DRIFTSRESULTAT   -509 820 -563 940 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap Topphåndball 

  
2021 2020 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 

3000 - Salgsinntekter. Avgiftspliktige  0 -399 000 

3100 - Salgsinntekter. Avgiftsfrie  -5 250 -104 390 

3210 - Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet  -62 511 0 

3250 - Inntekter fra egne arrangementer  -37 000 0 

3400 - Tilskudd  -127 575 -100 000 

3922 - Treningsavgifter  -81 600 -142 365 

3923 - Egenandeler fra medlemmer  2 070 10 051 

3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)  -176 752 -100 527 

3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)  -60 540 -4 000 

3964 - Salg kiosk utenfor avgiftsområde  0 -20 375 

3970 - Inntekter arrangement  0 -13 640 

3980 - Sponsorinntekter  -444 200 -160 400 

3982 - Sponsorinntekt avgiftsfri  -72 830 -173 703 

3991 - Billettinntekter  -9 137 0 

3992 - Andre driftsinntekter  -11 799 -22 574 

Sum salgs- og driftsinntekt 
  

-1 087 123 -1 230 922 

    
VAREKOSTNAD 

4300 - Innkjøp for salgsdugnad  88 310 122 285 

4500 - Fremmedytelse og underentreprise  6 040 2 250 

4800 - Kostnader egne arrangementer  107 697 99 793 

Sum varekostnad 
  

202 047 224 328 

    
LØNNSKOSTNAD 

5400 - Arbeidsgiveravgift  0 423 

5500 - Annen kostnadsgodtgjørelse  0 11 373 

5610 - Dommerutgifter  143 630 136 130 

5611 - Sekretariat  9 970 8 390 

5621 - Trenergodgjørelse <80.000(med aga)  0 3 000 

5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn  405 581 219 500 

Sum lønnskostnad 
  

559 181 378 816 

    
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

6310 - Leie andre baner  5 976 0 

6551 - Datautstyr  0 12 819 

6552 - Programvare anskaffelse  0 13 125 

6580 - Ref.idrettsutstyr eksterne dommere  899 0 

6730 - Idrettsfaglig bistand  0 236 170 



6790 - Andre fremmede tjenester  0 2 250 

6811 - Programvare/lisenser  0 2 400 

7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere  830 1 568 

7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig  420 355 208 314 

7145 - Reisekasse  -171 781 0 

7160 - Diettkostnader oppgavepliktig  0 158 

7323 - Reklameartikler  1 500 800 

7410 - Kontingent krets/forbund  77 676 0 

7420 - Oppmerksomheter  0 46 

7430 - Gave ikke fradragsberettiget  0 15 060 

7710 - Styremøter, interne møter  608 28 557 

7730 - Idrettsutstyr, rekvisita  135 467 151 512 

7750 - Spillerlisenser  -10 310 1 285 

7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs  22 390 0 

7764 - Treningsstudio utøvere  32 926 0 

7765 - Påmelding stevner, arrangement  -11 000 60 000 

7770 - Bank og kortgebyrer  0 1 083 

7790 - Andre kostnader  0 1 550 

7980 - Internfakturering Spons +  -143 500 -70 000 

7981 - Internfakturering Dugnad +  -9 900 0 

7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +  -174 000 -242 100 

Sum annen driftskostnad 
  

178 135 424 596 

DRIFTSRESULTAT   -147 760 -203 183 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 6 - Innkommende saker 
 
Sak 6.1 
 
Forslag fra Peter Ibsen og Olav Johnsen.  Ny sammensetning av styret for CSK Håndball 
 
Forslag til årsmøte 2021 i CSK Håndball - revidert: 
 
Styresammensetning og verv i avdelingsstyret for CSK Håndball samt forslag til organisering av sportslig utvalg i 
avdelingen: 
 
Vi konstaterer at det har oppstått et behov for å presisere vårt opprinnelige forslag til avdelingens årsmøte. 
Dette handler ikke om: ”at Topp skal hente penger fra bredde” eller at “Klubben skal deles i to” eller andre 
konstruerte utsagn som den senere tid skal ha blitt fremsatt av personer i sentrale verv i avdelingen. 
Vi observerer at man tidligere kan ha praktisert å ha verv med stemmerett i avdelingsstyret som ikke er valgt av 
årsmøtet. Vi tenker her spesielt på verv for dommeransvarlig og sportslig leder. 
 
Begge verv er meget viktige for avdelingen og klubben, og alle verv med stemmerett i styret skal være valgt av 
årsmøtet. Tidligere års praksis med tildeling av “fast plass” inkl. stemmerett og utnevnt av styret er ikke forenlig med 
normal praksis. 
Vi ønsker et sportslig utvalg som samlet skal ivareta alle lagdelene i håndballavdelingen. Vi ønsker også at den svært 
viktige oppgaven som Sportslig leder blir delt i 2 verv. Dette medfører at sportslig utvalg ledes av to likestilte ledere, 
der en er leder for yngre lag (7-15år), og en er leder for eldre lag (fra 16 år til senior). Dette vil sikre bedre oppfølging 
for alle lagdelene, og kvalitet på arbeidsoppgavene.  
Modellen under viser hvordan organiseringen av SPU er tenkt: 
 

 
 
Vi fremmer herved følgende forslag til årsmøtet om hvilke verv som bør inngå i styret og at disse bør være valgbare i 
sammensetning av avdelingsstyret i CSK Håndball hvert år. 
 



 
 
Vi foreslår samtidig også at alle verv i avdelingsstyret er på valg i dette årsmøtet. 
 
Verv   Ansvar                      Valgperiode 
Leder               Leder                       1 år 
Nestleder        Nestleder - sekretær    1 år 
Styremedlem  Økonomi     1 år 
Styremedlem  Yngre lag 7-15 år    1 år 
Styremedlem  Eldre lag fra 16 - rekrutt   1 år 
Styremedlem  Topphåndball – senior    1 år 
Styremedlem  Sportslig leder Yngre lag (7-15 år)  1 år 
Styremedlem  Sportslig leder Eldre lag (16 år - topp) 1 år 
Styremedlem  Kiosk og Arrangement    1 år 
Styremedlem  Dommerkontakt    1 år 
 
Dommerkontakt kan som alternativ til styremedlem velges som medlem til SPU, med møterett i styret ved behov. 
Dette kan styret og dommerkontakt bli enige om i etterkant hva som er ønskelig. 
 
Trondheim 14/3-22 
Olav Johnsen 
Peter Ibsen 

 
 
Sak 6.2. 
 
Forslag fra Peter Ibsen og Olav Johnsen Valgkomiteens sammensetning 
 
Forslag til årsmøte 2021 i CSK Håndball: 
 
Valgkomite til et avdelingsstyre er ikke et lovpålagt organ, men er likefullt et nyttig verktøy for å sikre at avdelingens 
styre er komplettert med kandidater som bidrar til fornuftig drift og gunstig sammensetning av avdelingen og 
tilhørende styre. 
Jeg foreslår at årsmøtet vedtar å utpeke lagene i årskullet 13 år til å være valgkomite til avdelingens årsmøte hvert 
år. 
 
Dette er tenkt å fungere slik at avdelingens styreleder iverksetter valgkomiteens arbeid på høsten; 
oktober/november og ansvarlig gjøre lagenes støttepersoner slik at de er oppgaven bevisst og så de kan jobbe frem 
de kandidatene som avdelingsstyret trenger til hvert årlige møte. 
 
Trondheim 22/2-22 
Olav Johnsen 
Peter Ibsen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
SAK 7 Fastsettelse av treningsavgifter for sesongen 2022/2023 
 
CSK Håndball har ikke justert treningsavgiftene siden 2018, og den gangen ble det kun justert på noen få 
årskull. Før det har avgiftene vært uendret siden 2012 
Vi ser derfor et behov for en liten økning i år, gjeldende for sesongen 2022/2023 
 

Kull Gammel avgift Ny avgift 

   
7 600 700 
8 600 700 
9 1200 1200 

10 1200 1300 
11 1300 1500 
12 1400 1600 
13 1600 1800 
14 1800 2000 
15 2200 2400 
16 2200 2400 

17+ 2400 3000 
Senior Miljø 18 + 1150 1200 

 
 
Sak 8 - Budsjett 
 
Budsjett for håndballavdelingen 
 

SALGS OG DRIFTSINNTEKT Regnskap 2021  Budsjett 2022 

     
3210  Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet  -kr         148 715,00   -kr      400 000,00  
3250  Inntekter fra egne arrangementer  -kr              5 276,00    
3400  Tilskudd  -kr            32 729,00    
3440  Andre offentlig tilskudd  -kr         283 187,00   -kr      250 000,00  
3450  Andre tilskudd  -kr            75 000,00    
3920  Medlemskontingenter  -kr            11 400,00    
3922  Treningsavgifter  -kr      1 457 100,00   -kr   1 646 500,00  
3923  Egenandeler fra medlemmer  -kr              2 250,00    
3992  Andre driftsinntekter   kr                           -      -kr      350 000,00  

 Sum salgs og driftsinntekt  -kr      2 015 657,00   -kr   2 646 500,00  

     
VAREKOSTNAD    

4312  Innkjøp kiosk   kr            83 256,00    kr       150 000,00  

4500  Fremmedytelse og underentreprise   kr            47 500,00    kr       100 000,00  
4800  Kostnader egne arrangementer  kr            16 141,00      

 Sum varekostnad   kr          146 897,00    kr       250 000,00  
 
    



LØNNSKOSTNAD 
5400  Arbeidsgiveravgift   kr                           -      kr         33 840,00  
5610  Dommerutgifter   kr          138 495,00    kr       250 000,00  
5611  Sekretariat   kr                  480,00    
5620  Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)   kr            56 587,00    
5621  Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)   kr                           -      kr       240 000,00  
5622  Trenergodtgjørelse utenom lønn   kr          118 969,00      

 Sum lønnskostnad   kr          314 531,00    kr       523 840,00  
 

ANNEN DRIFTSKOSTNAD    
6315  Intern leie  kr          136 000,00    kr       650 000,00  
6550  Driftsmaterialer  kr                           -      kr         50 000,00  
6730  Idrettsfaglig bistand   kr            12 500,00    kr         50 000,00  
6790  Andre fremmede tjenester   kr                           -      kr       100 000,00  
7100  Bilgodtgjørelse oppgavepliktig   kr          199 953,00    kr       407 500,00  
7120  Bilgodtgjørelse ekstern/dommere   kr            13 159,00    
7140  Reisekostnad, ikke oppg.pliktig   kr               6 436,00    
7142  Refusjon bom   kr               2 175,00    
7150  Reisekostnad ekstern/dommere   kr            12 010,00    
7401  Utøverlisenser   kr               1 500,00    kr                        -    
7407  Bøter, gebyrer og omberamming  kr            22 335,00    kr         20 000,00  
7410  Kontingent krets/forbund   kr            48 500,00    kr         50 000,00  
7420  Oppmerksomheter   kr               1 055,00    
7710  Styremøter, interne møter   kr               2 541,00    kr         10 000,00  
7730  Idrettsutstyr, rekvisita   kr            39 075,00    kr         75 000,00  
7750  Spillerlisenser   kr            11 485,00    kr         12 000,00  
7752  Omberammelsesgebyr   kr                           -      
7760  Idrettsfaglig utdanning og kurs   kr            13 344,00    kr         70 000,00  
7765  Påmelding stevner, arrangement   kr          191 967,00    kr       380 000,00  
7982  Internfakturering Leie +  -kr            92 500,00    
7984  Internfakturering Støtte/tilskudd +  -kr         237 118,00    
7991  Internfakturering Dugnad   kr               9 900,00    
7992  Internfakturering Leie   kr          501 250,00    
7994  Internfakturering Støtte/tilskudd   kr          140 000,00    
  Annen driftskostnad  kr       1 035 567,00     kr    1 874 500,00  

 DRIFTSRESULTAT  -kr         518 662,00     kr            1 840,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Budsjett Topphåndball 
 
 

  
Regnskap 2021 Budsjett 2022 

    
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 

3100 - Salgsinntekter. Avgiftsfrie  -5 250  

3210 - Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet  -62 511  

3250 - Inntekter fra egne arrangementer  -37 000 -156 000 

3400 - Tilskudd  -127 575 -100 000 

3922 - Treningsavgifter  -81 600 -400 000  

3923 - Egenandeler fra medlemmer  2 070 -224 989 

3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)  -176 752  

3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)  -60 540  

3964 - Salg kiosk utenfor avgiftsområde  0 -100 000 

3980 - Sponsorinntekter  -444 200 -207 000 

3982 - Sponsorinntekt avgiftsfri  -72 830  

3991 - Billettinntekter  -9 137  

3992 - Andre driftsinntekter  -11 799 -50 000 

Sum salgs- og driftsinntekt 
  

-1 087 123 -1 407 989 

    
VAREKOSTNAD 

4300 - Innkjøp for salgsdugnad  88 310 0 

4500 - Fremmedytelse og underentreprise  6 040 0 

4800 - Kostnader egne arrangementer  107 697 0 

Sum varekostnad 
  

202 047 0 

    
LØNNSKOSTNAD 

5610 - Dommerutgifter  143 630 240 000 

5611 - Sekretariat  9 970 30 000 

5621 - Trenergodgjørelse <80.000(med aga)  0  

5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn  405 581 420 000 

Sum lønnskostnad 
  

559 181 690 000 

    
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

6310 - Leie andre baner  5 976 0 

6580 - Ref.idrettsutstyr eksterne dommere  899 0 

6811 - Programvare/lisenser  0 13 000 



7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere  830 90 000 

7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig  420 355 660 000 

7145 - Reisekasse  -171 781 -280 000 

7323 - Reklameartikler  1 500  

7410 - Kontingent krets/forbund  77 676 60 000 

7710 - Styremøter, interne møter  608  

7730 - Idrettsutstyr, rekvisita  135 467 150 000 

7750 - Spillerlisenser  -10 310 10 280 

7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs  22 390 0 

7764 - Treningsstudio utøvere  32 926 52 293 

7765 - Påmelding stevner, arrangement  -11 000 0 

7790 – Andre Kostnader   30 000 

7980 - Internfakturering Spons +  -143 500 0 

7981 - Internfakturering Dugnad +  -9 900 0 

7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +  -174 000 0 

Sum annen driftskostnad 
  

178 135 785 573 
 

DRIFTSRESULTAT   -147 760 67 584 

        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sak 9 – Klubbens organisasjonsplan

 

Organisering av eget arbeidsutvalg under styremedlem topp 
 

 
 
Sportslig utvalg. Underutvalg under klubbens styre. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Styreleder

Nestleder Styremedlem 
Bredde  Barn Styremedlem SPU Styremedlem  

Bredde Ungdom
Styremedlem 

Arrangement/Kiosk
Styremedlem

Rekrutt
Styremedlem Topp

Styremedlem topp

Oppmenn Topp Økonomiansvarlig 
topp Dugnadsgruppe Arrangement/reise 

topp Sponsor

Sportslig Leder

Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem



 
 
 
Sak 10 – Valg 

 

a) Styrets innstilling på leder: Heidi Linge 

b) Styrets innstilling på nestleder: Ingen kandidat 

c) Styrets innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer:  

Gunnar Pedersen Lian 

Ingrid Ramberg 

Heidi Sandø 

Monica Sagosen 

2 ledige plasser i styret, ingen innmeldte kandidater 

Ingen forslag på varamedlemmer 

d) Styrets innstilling på valgkomité:   

- Tormod Skåle (barn i ungdomsidretten- barn/ungdom 07) 
- Henning Støvne (barn/ungdom på 10 og 08) 
- Signe Kvarberg (barn/ungdom på 06 og 09.) 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsrapporter fra lagene: 
 
Rapporter fra lagene: 
Navn på lag:  
HJ2013 
 
Antall spillere:  
46 
 
Trenere:  
Hovedtrener Karoline Aker, trener 2 Janne Siren Fjærestad, Marianne Bostad, Guro Melland, Strand 
Elisabeth Olsen, Tone Malmo Eide, Merete Wærnes Blom, Ingrid Beversmark, Ingrid Wiig og Linda Nilsen.  
 
Støtteapparat:  
Oppmann: Siv Lian-Haug.  
Kasserer: Torill Haaland.  
Dugnadsansvarlig: Ingen som har meldt seg til vervet og deles derfor på øvrig støtteapparat.   
Sosialkomite: Karianne Hepsø og Elise Rønning.   
 
Antall lag i serie:   
5 
 
Deltatt på følgende cuper:  
Ikke deltatt pga korona. Planlegger å delta på en cup eller to i løpet av våren 2022.  
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede?  
Det har vært bra oppmøte når pandemien ikke har hindret det. Perioder med mye smitte, har påvirket 
oppmøte på trening og kamp.  
 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær?  
Antall aktive spillere har vært ganske stabilt. Tre jenter har startet nylig. Det har vært noe fravær både 
blant spillere og trenere pga av smitte, karantene og isolasjon. 
Til tross for litt frafall har vi fått flere nye spillere gjennom denne sesongen 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Organisert treninger etter beste evne i en tid med smitteverntiltak. Laget har ikke mistet spillere i stor 
grad.  
 
Sportslige ambisjoner:  
- Ukentlige treninger med flest mulig spillere tilstede.  
- Legge til rette for at alle som ønsker å prøve håndball får delta.  
- Hovedmål med treningene er at jentene skal ha det gøy og være i aktivitet.  
- Tilpasse øvelser til den enkeltes nivå 
- Mål om å delta på cuper i vår nå som det endelig har åpnet opp for det. 
 
 



 
Sosiale tiltak:  
Sosiale tiltak har vært planlagt, men avlyst pga pandemi. Håper å få til sommeravslutning 2022.  
 
Gleder og utfordringer:   
- Fortsatt mange aktive spillere (46 stk). Til tross for litt frafall har vi fått flere nye spillere gjennom denne 
sesongen 
- Flere kamper har blitt avlyst pga korona. Mye endringer på kort varsel. 
- Stor glede over deltagelse i seriespill og jentene viser stor spilleglede på kamp. 
- Stor glede av at vi på endel treninger har kunnet ha felles oppvarming og blande jentene ulikt fra gang til 
gang 
- Utfordring hittil at det har vært stadige endringer i smittevernregler og at treninger har måttet tilpasses 
-Ønsker at flere foreldre melder seg til verv i støtteapparatet, eks dugnadsansvarlig.  
 
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
- Ønsker mer jevn informasjon fra styret - eks månedsvis infobrev. Spesielt for oss yngste lag som er "nye i 
gamet". Mye i hallen, rutiner, utstyr, hva er tilgjengelig og hvor osv er ukjent. Kunne det vært en generell 
info brosjyre til nye trenere og nyoppstartede lag? – 
-Informasjon fra styret kan komme ut tidligere. Eks loddsalg før jul: Informasjon kom ut veldig sent.  
 
 
 
 
 
Navn på lag: Gutter 2012 
 
Antall spillere: 28 spillere 
 
Trenere: Hovedtrener: Torunn Bromet 
Trenere: Anne Jølle, Anne Sofie K. Størseth, Cecilie Simensen Ottem, Eldar Tørraasen, Erlend Lundby, 
Henriette Morken, Ingrid Beversmark, Robert Walnum Skjervstad og Sissel Rolandsen. 
 
Støtteapparat:  
Oppmann: Beate T. Bratvold 
Økonomi/dugnad: Gunnar Nystøyl 
Sosialkomiteen: Anne Sofie K. Størseth og Esther Ochoa Fernandez 
 
Antall lag i serie: 5 lag i gutter 9-serien. 1 lag i gutter 10-serien etter jul. 
 
Deltatt på følgende cuper: Deltok i Åpningscupen. Skal delta med 3 lag på Steinkjercup i april. 
 
Hvordan har situasjonen med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? Stor idrettsglede på 
trening. Laget har ikke vært særlig påvirket av pandemien denne sesongen. De fleste kamper har gått som 
planlagt bortsett fra i des/jan.  
 



Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? Det var 2 spillere som sluttet i høst. Ingen nye spillere 
har startet i løpet av sesongen. 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Veldig godt oppmøte på treninger og kamper og motiverte 
gutter. Mange foreldre deltar som trenere.  
 
Sportslige ambisjoner: Gi et godt og inspirerende tilbud til alle guttene slik at flest mulig vil fortsette med 
håndball. Det skal være gøy å være på trening. Det er meldt opp 1 lag i 10-års serien for å gi de spillerne 
som ønsker det litt ekstra utfordringer. 
 
Sosiale tiltak: Deltok på junior VIP på Kolstad kamp, maskoter på CSK herre og juleavslutning. 
 
Gleder og utfordringer: Veldig glade for at vi har en såpass stor spillergruppe. Utfordringen blir å holde på 
denne fine gruppen fremover. 
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
 
 
 
 
 
Navn på lag: CSK HJ2011 
 
Antall spillere: 38 
 
Trenere: Kristin Færø Bakken, Marte Jakobsen Nordhagen, Trude Haugen,Camilla J. Åsheim, Eskil Guldseth, 
Janne Siren Fjærestad, Marte Carlsen, Randi Østerås Marken, Thomas Berge,  
 
 
Støtteapparat: Oppmann: Edmund Løvølund, Dugnadsansvarlig: Kristin Elden og Elin Stamnes, 
Økonomiansvalig: Marit Lie-Nordsjø, Foreldrekontakt: Henning Støvne, Sosial ansvarlig, Henriette Nilsen 
Lian og Heidi Linge, reisecup ansvarlig: Eyvor Kristin Aas 
 
Antall lag i serie:  5 
 
Deltatt på følgende cuper: Åpningscup 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
Synes jentene har taklet perioden bra og er veldig positive og ivrige. Kan merke at det har vært lite 
spilltrening for de da mye har blitt avlyst, men humøret er på topp uavhengig av resultat. 
 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
Det har vært noe frafall denne perioden, men vet ikke om det skyldes korona eller er naturlige årsaker. Har 
også fått til noen nye spillere og noen har kommet tilbake etter en liten pause. 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
De er blitt mye tøffere i forsvar, mye større fokus på å vinne ballen.  



 
Sportslige ambisjoner:  
Jobbe med å vinne ball i forsvar. 
Stemfot frem når vi kaster og skyter 
Alle skal mestre ei finte 
 
 
Sosiale tiltak:  
Kick-off samling med lagbyggende aktiviteter ute og etterfølgende kveldsmat på stuene. 
Maskoter under 1.div kamp var kjempe gøy!  
 
Gleder og utfordringer:   
Ellers er det veldig god stemning på trening og godt humør på jentene. De er veldig flinke med å backe opp 
hverandre på kamp og har lite fokus på resultat.  
  
Det er mange spillere, så ikke alltid like lett å holde fokus for alle. Har til tider vært litt få trenere på 
trening. Men stort sett går det veldig fint.  
 
 
 
 
Navn på lag: Gutter 2010 
 
Antall spillere: 20 
 
Trenere: 6 
 
Støtteapparat: Mangler oppmann pr. idag, da gutten til mor som var oppmann sluttet. Jobber med å skaffe 
ny.  
Ellers alle roller satt.  
 
Antall lag i serie:  2 
 
Deltatt på følgende cuper: Ikke deltatt på noen cuper i år, men Skal delta på Steinkjer cup i April.  
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede?  
God motivasjon på treninger og kamper. Ikke merket noe spesielt på guttene. Opplevde en større glede 
på kamper når foreldre kunne se på.  
 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? Mistet 10 gutter før seriestart, så måtte trekke 1 lag. 
Har kommet til 4 nye underveis. Har vært ganske få gutter på trening pga av sykdom og covid. Men har 
hatt fine og gode økter for det. Også masse frafall/ustabilitet på trenere på treningene, så har ofte bare 
vært 2 trenere.  
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
 
Sportslige ambisjoner: Har jobbet godt med utgradert forsvar, og føler vi lykkes med det. Jobbet en del 
med å finne rom og starte pådrag, men også hvordan jobbe godt i forsvar.  



 
Sosiale tiltak: 1 sosialt arrangement med pizza, lek og ulike aktiviteter.  
 
Gleder og utfordringer: En sammensveiset gjeng på tvers av Brundalen og Charlottenlund. Har jobbet litt 
med hvordan vi prater med hverandre. Hva gjør sure og spydige kommentarer med laget/enkeltspillere. Og 
hvordan skal vi behandle hverandre med respekt og støtte og motivere hverandre.  
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
Synes Facebook gruppen fungerer bra. Greitt med info 
 
Navn på lag: J2010 
Antall spillere: 34 pr 11.02.2022 + 1 som ikke er meldt inn ennå 
Trenere: 5 
Støtteapparat: 3 
Antall lag i serie: 3 
Deltagelse cuper: Åpningscup september 2021, planlagt Steinkjer-cup i april 2022.  
Hvordan har situasjonen med koronapandemi en påvirket motivasjon og idrettsglede: Det de liker best er 
kamper og cuper så når de blir avlyst blir det en nedtur. Men når jeg ser på oppmøte på trening og antall 
spillere som fortsatt deltar er motivasjonen for å fortsette fortsatt god.  
Rekruttering/ frafall og eventuelt pandemirelatert fravær: 5 nye, og 1 frafall 
Hva har vi lyktes med så langt: Vi har lyktes med å beholde en stor spillergruppe og fått rekruttert nye 
trenere. Vi har mange engasjerte foreldre som deltar på dugnader og kamper. Alle spillere har fått lik 
deltagelse i kamper og muligheter til å påvirke hvor de vil spille på banen. Vi har utviklet en god lagånd 
hvor spillerne heier på hverandre.  
Sportslige ambisjoner: Vi har fokus på individuell utvikling på basisferdigheter som skudd, pasninger, 
bevegelse uten ball, håndballforståelse og oppleve egen utvikling.  
Som lag har vi fokus på å sette hverandre i gode situasjoner, øve på ulike angrepstrekk, jobbe sammen to 
og to i forsvar, ha fart i angrepet ved pådrag og viderespill, kommunisere med hverandre og gi hverandre 
gode tilbakemeldinger.  
Sosiale tiltak: Avlyst på grunn av pandemi 
Gleder og utfordringer: Gleder: Lyst til å spille håndball, stort fellesskap, stort engasjement, god utvikling 
på de fleste og god stemning på trening og kamp. Utfordringer:  
Tilbakemeldinger til håndballstyret om hva som er bra i håndballavdelingen/ og hva som eventuelt kan 
forbedres: Vi ble fortalt at vi skulle få tilbake tapt treningstid, men det har vi ikke fått. Savner tydeligere 
instruks å hva som ligger til trenere og oppmenn.  
 
 
 
Navn på lag: CSK Gutter10 (2011) 
  
Antall spillere: 16 
  
Trenere: 9 stk 
  
Støtteapparat: Oppkvinne, Kasserer og Sosialansvarlig 
  
Antall lag i serie: 3 



  
Deltatt på følgende cuper: ingen foreløpig, venteliste på Steinkjer. Vurderer andre cuper. 
  
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? Koronaen spilte litt på 
motivasjonen i perioden vi ikke kunne ha publikum på kamper. Idrettsgleden er det samme, så lenge vi 
kunne gjennomføre treninger/kamper.  
  
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? Fått en ny spiller som har vært på tre treninger nå, vi 
har opplevd mye frafall, både pga konkurranse med andre idretter og at håndballen kan ta lengre tid å 
beherske enn feks fotball. Vi jobber hardt for at håndballen ikke skal gå til samme tid som 
fotballtreningene og Eriktrening da nesten alle våre spillere deltar på dette. Sistnevnte aktivitet har nå blitt 
flyttet til en av våre treningsdager, dette kan bidra til at de ikke kommer på trening, eller kommer 
uopplagt. usikker på hvordan dette vil spille inn fremover. 
 
Vi har en trening på fredager, her er det få spillere som kommer. Vi avlyser disse treningene når vi har 
færre enn 4 påmeldte, heldigvis skjer det ikke ofte. 
 
 
Periodevis mye fravær fra treninger og kamper i forbindelse med sykdom.  
 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Holde gode treninger med god balanse mellom håndball og lek. 
Alle gutta gir inntrykk av at de trives i kampsituasjon. Mye fokus på at guttene skal føle seg sett og hørt da 
vi er så få spillere. 
  
Sportslige ambisjoner: Hoved ambisjonen vår er å beholde dagens spillere og få nye. Vi må jobbe mer med 
at alle skal tørre. Ha selvtillit til å gå på mål, og å være mer fysisk i forsvar. 
 
  
Sosiale tiltak: Maskottoppdrag for herrer, bowling og pizzakveld. Prøver også å planlegge en matchkveld 
mot jentene på trinnet. 
  
Gleder og utfordringer:  
Gleder: Gutta har det morsomt sammen og spiller gode kamper. Ligger godt an utviklingsmessig dersom vi 
sammenligner med andre lag.  
 
Utfordringer: Enkelte av spillerne er lite motiverte for håndball og føler et press fra foreldre på å delta. Vi 
har mye fokus på disse da vi er redd de skal slutte. Dette gjelder 3-4 spillere. Vi har for øyeblikket kun en 
spiller fra Brundalen, opplever å ikke få noe interesse fra den skolekretsen.  
  
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres: Opplever å ha svært liten, om noe kontakt i det hele tatt med håndballavdelingen.  
 
Ønsker mulighet for å ha tilgang til utstyr i VGS, eller få noe støtte fra klubben til å kjøpe noe. Vi har ingen 
treninger i cskhall og mister tilgang til mange hjelpemidler som kan krydre treninger.  
 
Gir også med dette innspill til styret om at man bør la lagene få minst en trening i egen hall i sesongen for å 
gi spillere mer tilhørighet i klubben.  



 
 
 
Navn på lag: J2009 
 
Antall spillere: 28 
 
Trenere: Anne Borge Johannesen, Andre Johnsen, Kenneth Engen, Hanne Digre, Sissel Furu Rolandsen, 
Ståle Gagnås, Marthe Spjøtvold, Hedda Gimnes Kolstad 
 
 
Støtteapparat: Renate Sandø Gagnås (oppkvinne), Torunn Singstad (kasserer) 
Anders Aabakken (dugnadsansvarlig), M’bassey C. Jammeh og Marit Lernæs (sosialansvarlige)  
 
Antall lag i serie: 4 
 
Deltatt på følgende cuper: Det har ikke vært noen cuper denne sesongen pga korona. 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? Vi har hatt treninger 
som normalt stort sett hele sesongen og oppmøte på trening har vært godt (ca 20 spillere i snitt), tatt i 
betraktning at vi har tre treninger hver uke og mange spillere driver med flere typer idrett. Det frafallet vi 
hadde i overgangen fra forrige sesong skyldes sannsynligvis andre forhold enn korona. 
Vi hadde en kjempefin treningssamling i Meråker, med treninger, spillermøte og mye sosial aktivitet. Det 
ble en veldig god start på sesongen både for spillere og trenere. Under korona har vi hatt et godt 
samarbeid med G2009 og det utnyttet vi til felles sosiale aktiviteter i Meråker.  
I periodene hvor det ikke har vært kamper, eller lite kamper, har vi spilt treningskamper mot CSK G2009 og 
Ranheim. Spilleren har hatt stor glede av det, å spille kamp er veldig motiverende. Nå ser spillerne frem til 
Steinkjercup og Storhamarcup på slutten av sesongen.      
 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? Vi har mistet fire spillere siden forrige sesong og nylig 
fått en ny spiller. Vi har inntrykk av at frafallet skyldes konkurrerende aktiviteter og ikke pandemi.  
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Flere spillere har nådd et nivå hvor de våger å utfordre seg selv og ta ansvar i kamp. Det gjør at vi har fått 
en sterkere og jevnere spillergruppe. Vi stiller med jevne lag i serien og vinner mange kamper. 
Spillerne er tøffe i forsvar og er et av lagene som følger temaet for serien, utgruppert forsvar, i kamp. Det 
er det ikke alle lag som gjør. 
Vi deler serien inn i tre ‘sesonger’ og bytter på lagene mellom hver sesong. Det er et tiltak for å skape ‘ett 
lag’. Vi ser på hjemmekamper at spillerne møter opp som heiagjeng på hverandre sine kamper. Det er 
positivt og vil skape samhold.   
 
Sportslige ambisjoner:  
Det overordnede målet er at spillerne fortsetter med håndball, har det gøy og fortsetter å utvikle seg.   
 
Vi hadde en periode mange som ville stå i mål, men i denne sesongen har keeperplassen vært utfordrende. 
Vi har to villige keepere som behersker keeperplassen. De andre som egner seg er lite villig til å spille 
keeper i kamp. Det er ikke fordi de ikke tør, men fordi de heller vil spille ute på banen. Ett mål for neste 
sesong er å ivareta de to og stimulere et par andre spillere til å stille som keeper av og til.  



 
Sosiale tiltak: Treningssamlingen i Meråker fungerte også veldig godt sosialt. Vi planla juleavslutning, men 
den ble avlyst pga korona. Treningskampene mot G2009 har hatt til hensikt å virke samlende på kullet.   
 
Gleder og utfordringer:   
Spillerne roser hverandre, da tør alle å gå på mål i kamp. 
Mange møter tidlig på trening for å spille fritt før den organiserte aktiviteten starter. 
Mange har god innsats og fokus på trening, men småprating og uoppmerksomhet kan fortsatt være 
utfordrende.  
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
 
 
 
Navn på lag: J2009 
 
 
Navn på lag: CSK HG2009 
  
Antall spillere: 16 
  
Trenere: Annette Ysland Ludvigsen (hovedtrener), Morten Freland, Nina Melum, Snorre Gangaune og Tore 
Grunnan.  
  
Støtteapparat: Ola Furuhaug (oppmann) og Revilija Mozuraityte (dugnadsansvarlig og kasserer). 
  
Antall lag i serie: 2 
 
Deltatt på følgende cuper:  
Ørlandscup (september 2021). Laget er også påmeldt Trondheimcup (april 2022) og Storhamarcup (mai 
2022).  
  
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
I perioden 5.desember til 5.februar hadde vi ingen kamper. Dette skyldes delvis nedstenging, men også 
høyt smittetrykk som har gjort at kamper er blitt utsatt (for få spillere til å stille lag grunnet koronasmitte 
hos enten oss eller mostander). Dette har preget motivasjonen til spillerne da flere kamper er blitt 
omberammet til senere tidspunkt.  
  
For å sikre videre motivasjon har vi denne perioden hatt en «internturnering» mot jentene i samme 
årstrinn. Dette tiltaket har vi hatt opptil flere ganger i fjorårets og årets sesong, og er svært populært hos 
spillerne.  
  
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
Pandemirelatert fravær har vært høy i januar/februar, da omtrent alle spillerne har hatt korona i denne 
perioden. Det ser ut som at fraværet begynner å stabilisere seg nå, da omtrent alle har vært smittet.   
  



Verken rekruttering eller frafall har vært pandemirelatert. På slutten av fjorårets sesong sluttet 3 spillere, 
da de ønsket å prioritere fotball i stedet. 2 av disse spillerne har i løpet av høsten påbegynt håndball igjen. I 
tillegg har vi fått 2 nye spillere, hvorav en av disse aldri har spilt håndball tidligere. Utover dette har 3 
spillere sluttet, da de ønsket å prioritere andre aktiviteter og 1 spiller som har sluttet grunnet flytting.  
  
  
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Spillerne har tatt store sportslige steg denne perioden. Laget står godt sammen i forsvar og har begynt å få 
et godt samspill i angrepet, som begynner å bli preget av et godt tempo. 
  
I fjor hadde vi et visst «strekk i laget» ferdighetsmessig, mens i denne sesongen har spillere som tidligere 
har ligget litt bak hatt en stor utvikling, noe som har medført at spillerne er relativt jevne. Vi er også veldig 
fornøyde med at alle spillerne tør å skyte på kamp og at vi har skudd fra alle posisjoner på kamp. Vi har 
spesielt trent på at spillerne skal se sine muligheter og «rom», samt at de skal bruke farta si, både i angrep 
og i returløp.   
 
Ørlandscupen var første cup vi deltok på med sluttspill. Vi deltok med to lag, hvorav det ene laget kom til 
A-sluttspill mens det andre laget vant B-finalen. Denne cupen ga stor motivasjon og mestringsfølelse til 
spillerne!  
  
Sportslige ambisjoner:  
Våre ambisjoner er at hver enkelt spiller skal ha god utvikling til å utvikles til komplette håndballspillere. 
Samtidig ønsker vi at laget som helhet skal ta steg sammen for å utvikle samspillet.  
  
Vi ser at laget har hatt en større utvikling sammenlignet med andre jevnaldrende lag (sammenlignet når vi 
møter dem på kamp i fjor sammenlignet med i år). Vi ønsker å fortsette en slik forbedring, slik at vi har en 
større grad av utvikling for hvert år.  
  
Sosiale tiltak: Koronasituasjonen har medført restriksjoner til sosiale tiltak. Vi har imidlertid klart å 
gjennomføre noen: 

- Kickoff helg på Meråker 
- Ørlandscup 
- Landslagskamp (Gjensidige cup i Trondheim) 

Vi ser at disse sosiale tiltakene virker svært positivt for guttene, og ser at de får et bedre samhold utenfor 
banen (som også resulterer i bedre samspill på banen).  
  
Gleder og utfordringer:   
Dette er første sesong vi har 3 treninger i uka. Vi ser imidlertid at en av treningene (fredagstreningene) har 
dårlig oppmøte. Dette bør sees i lys av at flere spillere deltar på Fotballutvikling som også har treninger 
samme dag.  
 
Det er imidlertid utfordrende at fredagstreningen er den eneste treningen hvor vi har 1 ½ time halltid. Det 
hadde vært mer optimalt hvis en av våre andre treninger hadde vært på 1 ½ time, og fredagstreningen 
hadde vært på 1 time. Dette vil ført til at spillerne som spiller fotball får mer håndballtrening og mer 
motiverende for resterende spillere (da for eksempel kamp på trening blir vanskelig med få spillere). De 
resterende to treningene har vi godt oppmøte.  
 



  
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
Veldig positivt at kurs i skadeforebyggende trening og trenerkurs arrangeres. Samtidig ønsker vi å 
fremheve at felles kickoff samling (Meråker) er veldig positivt for laget, flott at dette arrangeres i regi av 
klubben.  
 
Navn på lag: CSK jenter 2008 
 
Antall spillere: 35 
 
Trenere: 9 
 
 
Støtteapparat: Oppmann, kasserer og 2 dugnadsansvarlig 
 
Antall lag i serie: 4 
 
Deltatt på følgende cuper: åpningscup i Spektrum. Var påmeldt i romjula, men ble avlyst. 
Åpningscupen vant vi. 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede?  
Vi har en stor og ivrig gjeng som stiller på de fleste treningene. Det er stort sett over 30 jenter på hver 
trening. Tre til fire av jentene har vært mere borte enn de andre. To av de sliter litt med motivasjon, men 
ett par har vært veldig plaget med skader.  
Som gruppe driver jentene hverandre godt fremover. De er motiverte, pliktoppfyllende, i tillegg til å være 
undrende og nysgjerrige. Jentene er også full av pågangsmot og klare for å lære nye ting, så synes ikke 
korona situasjonen har påvirket oss så veldig mye.  
Den siste tiden har det vært en del avlyste kamper, men vi har klaret å holde treningsaktiviteten opp, 
bortsett fra den en uke i januar. Da var over 30 stykker smittet. 
 
 
Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
Har 1 spiller som har sluttet, men det hadde nok kommet uansett. Som vist til lengre opp, er det nok en 3-4 
stykker som har hatt litt større fravær en de andre uten at det kan knyttes til pandemisituasjonen. Så jeg 
frykter at 2-3 av de kan være på tur ut. Vi prøver så godt vi kan med å motivere de, men ikke alltid like 
enkelt. 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Tror vi har lykkes med å ha godt og variert treningsopplegg, som gjør at jentene møter på trening. Vi har 
veldig fokus på rullering av jentene, så det ikke dannes for mange «klikker» på trening. Synes vi gjør en god 
jobb der, så tror jentene har det bra på trening. 
Har også vært litt mer fokus på å gjøre felles avtaler/trekk sammen, noe som vi ser stor fremgang på siden 
forrige sesong. Vi har også gitt keeperne mere oppmerksomhet enn tidligere, noe som gjør at de har vist 
en fin fremgang. 
 
 
 



Sportslige ambisjoner:  
Utvikle enkeltspillere og laget til å bli ett felleskap der vi får alle til å bidra i kamp og trening. Da står vi 
sterkere som lag, og resultatene kommer deretter.  
I kampsammenheng ønsker vi at spillerne skal kunne overføre det de prøver ut på treningene, og forstår 
bedre hvilke valg som kan oppstå, og hva som er hensiktsmessige aksjoner i hver enkelt situasjon. Det at 
alle skal våge å prøve, og at de tør å ta forskjellige og nye valg, er også i fokus. Som gruppe er det stort 
fokus på arbeidsoppgaver, og det at vi er avhengige av at laget «henger sammen» for at vi skal lykkes, både 
fremover og bakover.  
Vi har fokus på lik spilletid i kampene og det å få prøve seg på alle spilleplassene.  
De kampene som jentene lykkes best og viser best samspill, er gjerne de kampene hvor jentene har «knekt 
nye koder» sammen med medspillerne på ulike plasser. Har også vært innført flere trekk og kombinasjoner 
i år, noe som har gjort spillet både bedre og gøyere å se på. Når samarbeidet fremover og bakover sitter, er 
det ikke så mange lag som slår oss. Stort sett viser jentene stor glede ved å kjenne på at de lykkes og roser 
hverandre for gode forsøk. De viser stor glede når de går seirende ut av kamper, men viser også evne til å 
kjenne på noe som de er fornøyde med av egen innsats og kan se på det de ikke er så fornøyde med som 
læring. Det er klart det er ulik motivasjon for både trening og kamp blant jentene, og noen stiller høyere 
krav til seg selv enn andre, men likevel synes vi de har vokst som lag med hensyn til å verdsette alles 
ressurser.  
 
Vi har 4 lag i seriespill. Der har vi kjørt med 3 ganske jevne lag, og ett lag som vi har spisset litt mer. Det har 
ca 24 av 36 spillere vært innom. Dette er ett lag der vi lar de som trener mest og er kommet lengst, få spille 
sammen. På dette laget er målsettingen og ikke tape noen kamper, noe som jeg tror vi skal klare. Her har 
nivået på kampene vært meget bra. 
De 3 andre lagene prøver selvfølgelig også å oppnå gode resultater, men her er fokuset større på at alle 
skal få lik tid, uansett kvaliteter. 
 
 
Sosiale tiltak:  
Her har det ikke vært så mye, da ting har vært litt begrenset i samfunnet.  
Hadde planlagt julegrøt, men den ble avlyst i siste liten.  
Jentene har selv vært veldig flink til å bruke spond for å invitere hverandre på skøyter og aking. Tror også 
de arrangerte felles skitur i jula, så de er flinke sånn. 
For å styrke samholdet har vi også fått fikset oss treningssett (shorts/skjorte) og like lags bagger. Det tror 
jeg var veldig stas for jentene. 
 
Gleder og utfordringer:   
Det er en stor glede og ha en så stor gruppe med blide og treningsvillige jenter. De er flinke til å ta imot 
beskjeder og utfordringer (prøve nye ting). 
Nå som de er blitt eldre, blir det litt utfordringer mot fotballen. Det forventes jo et visst antall treninger i 
begge idrettene (viktige å poengtere at det ikke er noens feil), og i gruppen er de fleste med på begge 
deler. Den totale belastningen begynner å bli ganske stor på jentene, så jeg frykter vi nærmer oss ett punkt 
der noen begynner å velge idrett. Håper vi klarer (vi er mange av de samme trenerne) og legge det til rette 
så valget skal skje naturlig, og ikke pga overbelastning. Det at det er mange av de sammen trenerne, samt 
at samarbeidet mellom gruppene er godt, kan bidra til at vi kan ha en del felles ressurstrening for å 
redusere noe på belastningen på jentene. 
Det begynner også å bli litt utfordring med hensyn til «forskjellen» på jentene. De som trener minst, er 
kanskje de som hadde trengt å trene mest. Likevel, vi ser stadig at flere tar nye steg og ser ut som de trives 
med det de holder med på. 



 
 
 
Navn på lag: G2008 
 
Antall spillere: 29 
Trenere: Hovedtrener Ingvild Pettersen. 
I tillegg har vi en pool ca. 10 trenere. I snitt 5 trenere pr. trening. 
 
I begynnelsen av sesonger hadde vi utfordringer med å få på plass spillerutvikler da Bøye 
avsluttet samarbeidet med CSK og Roger (G2007) ikke hadde anledning til å bidra på mere 
en totalt en trening. I november fikk vi inn Josip Pazin som har deltatt på en trening i uka. 
Kostnaden med spillerutvikler dekkes delvis av CSK og delvis av lagskonto. 
G2008 trener 3 ganger i uka – mandag, tirsdag og torsdag 
Støtteapparat: Vi har lagleder, oppmann, kasserer, foreldrekontakt og dugnadsansvarlig. 
 
Antall lag i serie: Vi har meldt på 4 lag i serien, 2 lag i kategori øvet og 2 lag i uøvet. Ingen 
faste lag, rullerer fra kamp til kamp etter vurdering av motstand. Laguttaket har vært basert 
på mestring ut fra egne forutsetninger og ferdigheter. 
 
Cup: 2 lag på Åpningscup i september. Påmeldt Storhamar Cup i mai. Påmeldt Malvik Cup i 
februar, men den er avlyst. 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Vi startet sesongen med en super treningshelg på 
Meråker med fokus på det sosiale i tillegg til en kick-off av det sportslige for sesongen. 
Guttene ble utfordret til å bevege seg ut av komfortsona med blant annet utførelse av 
aktiviteter sammen med andre enn sine nærmeste venner og vi avsluttet lørdagsøkta med 
yoga. Det var en veldig hyggelig og lærerik treningshelg for både spillere og trener. 
Fra august og fram til høstferien er det gjennomført 2 treninger i uka. En halltrening og en 
utetrening. En del av guttene på laget spiller også fotball, og vi har stort sett vært fulltallig på 
treningene etter at fotballsesongen var over. 
I sommer opplevde vi at en noen spillere sluttet og vi startet sesongen med 28 spillere. I 
løpet av sesongen har tilgang på spillere vært relativ stabil. Vi har 2 langtidsskadet, 1 har 
sluttet og 2 har kommet til. 
Sesongen har også i år vært preget av restriksjoner. Vi har hele veien gjennomført etter 
beste evne og har hatt god oppslutning på treningene. Vi har gjennom hele sesongen gitt 
tilbud om tre treninger i uka. Den ene treningen har hatt ekstra fokus på styrketrening og 
her har vi også invitert inn fotball G2008 til å delta sammen med oss. 
Så langt i sesongen har vi gjennomført en god del kamper, men det har særlig etter jul vært 
en situasjon med mange omberamminger. Vi prøver etter beste evne å finne nye tidspunkt 
for gjennomføring, og har også brukt egen treningstid for å få kampkabalen til å gå opp. I 
januar hadde vi stort frafall som følge av koronasmitte, men klarte med nød og neppe å 
spille de fleste kampene. 
Vi er så heldig å ha egen «media-mann» som har streamet de fleste kampene slik at familie 
og andre spillere har hatt mulighet til å se kampene når restriksjonene slo inn for fullt. 
Det er godt miljø på treningene og det bor mye håndball i guttene. Samabeidet med 
foreldrene er også bra. Vi har et veldig godt samarbeid med fotball som gjør det mulig å 



tilrettelegge aktiviteter og prioriteringer med tanke på treninger og cuper. Vi har økt fokus 
på skadeforebyggende med bruk av knebeskyttere (alle bruker det), oppvarming med 
skadefri på alle treningene og ukentlig styrketrening. I tillegg har vi hatt fokus på 
keepertrening, for å motivere de som ønsker å stå i mål. 
Sportslige ambisjoner: 
 
Årets sportslige mål har vært: 
 Utvikling på alle nivå 
 Samspilt gruppe 
 Bli gode i utgruppert og nedgruppert forsvar 
 Modig og kreativ i angrep 
 Spille hurtig håndball 
 Opplæring av målvakter 
Vi har i samarbeid med Josip lagt opp tema og fokus på ukentlig basis. 
Angrepsmessig har vi jobbet mye med samspill med strekspiller i tillegg til henting av ving, 
kryss-spill og mottrekk for utgruppert forsvar. Forsvarsmessig har vi jobbet mye med 
utgruppert forsvar, da spesielt 3-2-1. 
 
Sosiale tiltak:  
Begrenset mulighet til sosiale tiltak pga. Covid 19, men helga på Meråker ble 
brukt godt til å bygge sosiale rammer rundt laget. 
Sosial aktivitet før jul ble avlyst pga. restriksjoner, men alle fikk julehilsen fra Nissen levert på 
døra av lagets oppmann. 
 
Gleder og utfordringer: Det er stor oppslutning på treninger, og vi ser en veldig stor 
framgang i håndballforståelse og mestring. Det er en fornøyelse å få være med i 
trenerteamet og få ta del i denne utviklingen. Det har uten tvil vært en positiv faktor å ha 
tilgang på en ekstern spillerutvikler en gang i uka. Dette gjelder både for motivasjonen til 
spillere og trenere. Foreldretrenerrollen blir mere krevende for hvert år. Trenergruppa sitter 
med mye og ulike kompetanse og vi har et veldig godt samarbeid med fotball. Samarbeidet 
med fotball er avgjørende for å få nå målet om flest mulig lengst mulig. Sesongen sett under 
ett har i stor grad vært preget av smittevern og restriksjoner, og det har tidvis vært 
utfordrende å gjennomføre etter ønske og plan. 
Det er også gledelig at vi har en bred spillerstall. Dette erfarer vi når vi spiller mot andre 
Trondheimslag, som er sterkt avhengig av en eller to spillere. Denne spilleren scorer ofte 
80% av målene i en kamp, mens i CSK bidrar alle spillerne i mye større grad. 
Det er viktig for oss at vi klarer å ivareta alle som spiller håndball på G2008, både de som er 
mest ivrige til å trene, de som ønsker å spille håndball på sine premisser og de som deltar av 
sosiale grunner. 
 
 
 
Navn på lag: Jenter 2007 (J14 i 21/22-sesongen) 
 
Antall spillere: 13  
 
Trenere: Elin Glasø (hovedtrener) og Kristin Sandmark 
 



Støtteapparat:  
Oppmann:    
Kasserer: Hanne Marie Eide 
Dugnadskomite: Tore Grunnan og Stian Eilertsen 
Sosialkomite: Nina Hjulstad  
Foreldrekontakt: Cecilie Krog Indergård 

 
Antall lag i serie: 2 lag i øvet serie 
 
Deltatt på følgende cuper: Åpningscupen 2021 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
Koronapandemi har ført til færre kamper, cuper og sosiale arrangement for jentene denne sesongen. 
Mange har nok savnet kamper og konkurranse hvor man får målt sportslig framgang. De sosiale 
arrangementene har også vært savnet for samhold og lagbygging. 
 
Frafall og pandemirelatert fravær? 
J 114 har siden sist sesong hatt 4 frafall. 3 før oppstart av sesong 1 spiller har valgt å gå tilbake til klubben 
hun kom fra for ca. 1,5 år siden.  Vi har stort treningsoppmøte og har ingen grunn til å tro at frafall skyldes 
koronapandemi. Vi har gjennomført trivselsundersøkelse underveis og jentene har gitt tilbakemelding om 
sportslig motivasjon med gode utviklingsmuligheter og trivsel i gruppa. Vi har hatt korte pauser ved 
nedstengning og karantener. 
 
Rekruttering: Vi har, med godkjennelse fra sportslig utvalg, etablert treningssamarbeid med Freidig.  Begge 
kull begynner å bli færre spillere og vi ønsker å danne en større og mer robust treningsgruppe/lag. Planen 
er at jentene på Freidig melder overgang til vår klubb etter sesongslutt. 
  
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Vi har lyktes med å beholde mange jenter på trening og gi et godt treningstilbud med sportslig 
ferdighetsutvikling. Vi har godt samhold i gruppa og jentene melder tilbake om god trivsel og godt sosialt 
miljø.  
 
 
Sportslige ambisjoner:  
Vi har spilt i 2 øvede serier med godt resultat. Den ene serien har vært satsningsserie med mål om å nå 
sluttspill (Som dessverre er avlyst). Den andre serien har målet vært å i ha fokus på utvikling. 
Sosiale tiltak:  

Vi har gjennomført treningssamling i juni i CSK hallen med fulltallig oppmøte og treningskamper. I 
august hadde vi treningssamling med G07 i Meråker. Vi har hatt ca. 3 møter med 
kveldsmat/avslutning i løpet av sesongen. Dessverre lite sosialt på grunn av smittevernhensyn 
 

Gleder og utfordringer:   
Spillere har i stor grad møtt på treninger og satt pris på fellesskapet.    
Vi har hatt en positiv cupopplevelse igjen med Åpningscupen og å reise på treningssamling. Vi har også 
hatt en felles trening med J06 i uka med spillutvikler. Jentene har syntes at dette har vært et fint sportslig 
og sosialt tiltak for utvikling av sportslige ferdigheter og klubbkultur. 
Jentene er en fin sosial gjeng som tar vare på hverandre, har god dynamikk og spiller godt lagspill.  



 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres. 
 
Vi ønsker flere treninger med spillutvikler for neste sesong og fortsatt godt samarbeid mellom lagene for å 
skape felles klubbkultur og lik spill filosofi for jentelagene.  
Vi ønsker også et felles tilbud/treninger for utvikling av keepere på jentesiden i klubben. 
 
Hovedtrener Elin Glasø, trener Kristin Sandmark   
 
 
Navn på lag: G07 
 
Antall spillere: 23 spillere 
 
Trenere:  
Erlend Sagosen 
Roger Kværnø 
Hege Talmo 
Ann Mari Austli 
Marius Endresen 
 
 
Støtteapparat:  
Monica Sagosen (oppmann) 
Sven Ivar Laugaland (foreldrekontakt) 
Tonje Barstad (dugnadsansvarlig) 
Liss Mari Kvæl (Kasserer og cupansvarlig) 
Oliver Skisland (filmansvarlig) 
 
 
Antall lag i serie:   
2 lag i G-14 
1 lag i G15 
 
Deltatt på følgende cuper: Deltatt på åpningscupen sept 2021.  
Påmeldt PW-cup 8.-10. april 2022, Rema 1000 Trondheims cup mars 2022 og Partillecup juli 2022. 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
Det har vært kjedelig med lite kamper og ingen cuper.  
Har vært stort oppmøte på treningene, så har en veldig ivrig spillergruppe. 
 
 
Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
Har mistet 9 spillere og fått 4 nye spillere som har meldt overgang fra Ranheim (netto nedgang fra fjorår er 
5 spillere).  
 
 



Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Vi har lyktes med å holde gruppen i gang. Er fortsatt en ivrig treningsgruppe med stort sett fullt oppmøte 
på trening hver uke.  Alle spillerne har hatt et godt trenings- og kamptilbud gjennom sesongen såfremt det 
har vært mulig. Håper det ikke blir flere nedstengninger nå slik at resten av sesongen kan fullføres slik 
planlagt, med sluttspill og cuper på våren 2022.   
 
Har også fått en godt sammensveiset foreldregruppe gjennom mye dugnadsarbeid denne sesongen. Dette 
arbeidet har vært et godt tiltak for å bygge laget hvor både foreldre og spillere har deltatt. I tillegg til at 
lagskassen har vokst og gir oss mulighet til å delta på ulike cuper/ turneringer uten at dette påvirker spillers 
egen økonomi. Alle har hatt stor mulighet til å delta på denne dugnaden.  
 
 
 
Sportslige ambisjoner:  
Ambisjonen er å skape et lag som hevder seg i toppen nasjonalt i egen årsklasse. Det har vi ikke fått målt 
på noen måte i denne sesongen hvor alle cuper/ serier har blitt avlyst.  
 
 
Sosiale tiltak:  
Hadde en treningssamling i august (1 helg på Meråker) med trening og mat og sosiale aktiviteter. CSK J07 
deltok også her med egen samling så vi har her prøvd å bygge sosiale relasjoner til disse ved siden av 
håndballøktene. I tillegg har vi hatt 2-3 spillermøter med kveldsmat gjennom sesongen.  
 
 
Gleder og utfordringer:   
Vi er veldig glade for at vi i det hele tatt får lov til å trene, og så synes vi det har vært utfordrende uten et 
skikkelig cuptilbud. Blir lite å glede seg til håndballmessig. Litt bedre denne sesongen enn forrige, selv om 
vi har har vært nedstengt vel en mnd for seriespill i år også. Alle cuper har sålangt vært avlyst. 
Utover dette fungerer gruppen veldig bra. En fin treningsvillig gjeng som trives godt sammen.  
 
Navn på lag: CSK J06 
 
Antall spillere: 9 
 
Trenere: Heidi Sandø, hovedtrener 
                Hanne Digre og Raymond Martinsen, assistenttrenere  
 
Støtteapparat: Lisbeth Stornes, lagleder (oppmann) 
 
Antall lag i serie: 1 
 
Deltatt på følgende cuper: Åpningscupen og Covid Cup (egen j06 cup for lag i Trondheim våren 2021) 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
De 9 jentene som laget vårt består av nå har hele tiden vært motiverte, de har deltatt på alternative 
treninger og de viser stor idrettsglede til tross for at vi ikke har spilt kamper på nærmere 2 måneder (siden 
slutten av november til 15.02.)  
 



Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
Har mistet ytterlige 7 spillere siden våren 2021, noe som medførte at vi måtte trekke et lag fra serien og at 
vi periodevis er helt avhengig av støtte fra J07 for å avvikle kamper.  
Vi har måttet avlyse og endre treninger til egentrening noen ganger når jentene har hatt smitte eller vært i 
karantene.   
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  
Samholdet i laget er betraktelig forsterket både på og utenfor banen denne sesongen. Vi har etablert et 
trygt og inkluderende miljø på laget som danner grunnlaget for den sportslige utviklingen hos jentene. Vi 
har lyktes med å gjennomføre treninger sammen med eksterne lag, og våre egne J05 og J07. Jentene har 
også trent godt og systematisk fysisk på både Maxpuls og Impulse treningssenter, noe som gjenspeiles i 
deres prestasjoner på banen.  
 
Sportslige ambisjoner:  
Delta i Partille cup 2022.  
Kvalifisere oss til Bring og Regional serie i neste sesong. Etablere samarbeid med Rapp J06. plassere oss i 
øvre del av lokal serie i vår årsklasse. Delta på treninger og kamper med J05.  
 
Sosiale tiltak:  
Vi har arrangert spillermøter med kveldsmat, hatt julebord, sett på kamper på TV og i hallen sammen. 
Jentene tar ofte initiativ til egne treff med mat hjemme hos hverandre. Vi har hatt treningssamling på 
Tustna, med klatrepark og treningskamp.  
 
 
 
 
Gleder og utfordringer:   
Gleder: Det er godt humør og positiv stemning i laget. Jentene har blitt en veldig sammensveiset gjeng. Vi 
gleder oss til å samarbeide med interne lagdeler og Rapp resten av sesongen og i neste sesong.  
Utfordringer: Vi er sårbare for skader og sykdom når vi er så få som 9 spillere, vi bruker mye tid på å legge 
til rette for gode treninger og kampavvikling fordi vi er få.   
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres: (merk: en del innspill til SPU her også) 

 Vi opplever at det er greit å ta kontakt med SPU angående utfordringer rundt laget vårt (se over). Vi 
har en åpen dialog.  

 Vi kunne tenkt oss mer stabilitet og forutsigbarhet til tider mht. spillerutvikler for laget. Det må 
utvikles tydeligere rutiner for bruk av spillerutvikler i klubben slik at alle aktuelle lagdeler får samme 
informasjon og tilgang til spillerutvikler.  

 Vi ønsker at informasjon som er viktig for oss i trener/støtteapparat kommer så tidlig som mulig slik 
at vi kan tilpasse vår aktivitet (eks. At info om trenerkurs er tilgjengelig i god tid).  

 Innspill til sportslig utvalg: det er fint om seniorspillere og trenere fra de øverste divisjonene kan 
stille på enkelte treninger hos yngre lag for å skape entusiasme og motivasjon for yngre spillere - 
her kunne det også legges opp til trenersamlinger for å skolere interne trenere.  

 Laget trenger en ekstern hovedtrener neste sesong.  
 
 

  



 
Navn på lag: Gutter 2006 
Antall spillere: 27 
Trenere: 
Thomas Berge, (Vigdis Vedul-Kjelsås sluttet), Soo Even Lervik, (Tonje Westad sluttet), Ronny 
Aunhaug 
Støtteapparat: 
Ragnhild Telnes, dugnadsansvar 
Børge Arntsberg, kasserer (sluttet) 
Haakon Kulberg, Kasserer 
Geir Myran, oppmann (Sluttet) 
Ane Strømman, oppmann 
Geir Sekkeseter oppmann 
Antall lag i serie: 2 
Deltatt på følgende cuper: Åpningscup i Trondheim Spektrum 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
De som motiveres av kamper får en grunn mindre til å komme på trening, men laget har stort 
sett hatt godt oppmøte på treninger og interne treningskamper. Det gleder mange å få spilt 
noen kamper på slutten av sesongen i alle fall. 
Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
Nei 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: 
● Oppbygging av lagfølelse og treningsmoral. 
● Flere spillere har ta  store steg i sin håndballforståelse. Vi har arbeidet videre med 
allerede kjente samhandlingsmønster (trekk), og spillerne har blitt utfordret til å se nye 
muligheter i allerede kjente mønster. Dette har de som lag arbeidet godt og tålmodig 
med. I tillegg har flere utviklet sine ferdigheter med hensyn til å ta hensiktsmessige valg i 
ankomstsfasen. 
● Thomas Berge har utarbeidet en årsplan for treningene gjennom sesongen. 
Sportslige ambisjoner: Flest mulig, lengst mulig. To jevne lag. 
Kamprop: CONCORD! (samspill/enighet/vennskap) 
Sosiale tiltak: Treningssamling i hallen 23.-24.august. 
Gleder og utfordringer: 
● Gledelig at det har vært mange med i en skrinn sesong. 
● Det har vært veldig lite klaging om lite seriekamper. Spillerne har tatt godt vare på 
mulighetene til de interne kampene. 
● Av u ordringer kan det evt nevnes at det kunne vært noe mer tydelig på hvordan 
samarbeidet mellom de ulike kullene bør foregå. Får spillerne tydelig nok beskjeder herhva 
er føringene i klubben? 
● U ordring for noen å kombinere håndball og andre fritidsaktiviteter og 
konfirmasjonsforberedelser. 
● Trening 21.00-22.30 på mandager er ikke heldig. Noen på laget slutter kl 22.00, og noen 
får avslutte allerede 21.30. 
 
 
 
Navn på lag: H-J05 
 



Antall spillere: 16 
 
Trenere: Andreas Remøyholm, Anne-Karin Henriksen (fra januar 2022), Frode Sand og Christian Walsø (til 
desember 2021) 
 
 
Støtteapparat:  
Oppmenn:   Trine Dahl og Margrethe Taule 
Kasserer:  Oliver Skisland 
Sos.kom:  Berit Smevik og Margrethe Taule  
Dugnadsansvarlig: Janne Moum 
Kioskansvarlig: Monica Trosvang (Margrethe Taule og Trine Dahl fra januar 2022) 
Foreldrekontakt: Monica Tronsvang (Margrethe Taule og Trine Dahl fra januar 2022)  
 
 
Antall lag i serie: 2 
Deltok i kvalifisering til Bringserien og Regionserien høsten 2021. 
 
Deltatt på følgende cuper: Vi skal delta på DNB-cup og Storhamar cup våren 2022. 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
I denne perioden har de faste treningene kanskje været viktigere enn noen gang. Vi har stort sett fått 
gjennomført planlagte treninger. Laget har hatt frafall gjennom seongen, men vi har ingen indikasjoner på 
at det skyldes pandemien. Vi har hatt et stabilt antall oppmøte på de fleste treningene og motivasjonene til 
jentene er god, både sportslig og sosialt. Noen jenter deltar på rekrutt treningene og har i perioder måtte 
prioritert et av lagene pga smittevernhensyn. Det har i perioder vært lite kamper, men vi opplever likevel 
at motivasjon for å komme på trening er stor.  
 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? 
I løpet av sesongen har det sluttet 10 spillere. Det er litt ulike årsaker til dette, de fleste har valgt å slutte 
for å satse på andre idretter (dette er første år på videregående for jentene og skole tar mer tid), et 
klubbbytte og noen få har ikke vært motivert lenger. Vi har i løpet av sesongen periodevis hatt relativt stor 
grad av pandemirelatert fravær. Det har vært perioder med karantene og smitte, og spesielt har mange har 
vært smittet nå i 2022. I de periodene hallen har vært stengt har det vært gjennomført noen 
utendørstreninger. Når vi ikke har kunnet arrangert trening hverken ute eller inne har jentene hatt 
treningsprogram som kan gjennomføres hjemme.   
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  

 Vi har gjennomført tre treninger per uke med jevnt godt oppmøte  
 Vi har gjennomført treninger på et høyt sportslig nivå  
 Vi har hatt et godt samarbeid med J06 og rekrutt, både på trening og kamper 
 Vi har en mer stabil trenersituasjon enn i sesongen 20/21 

 
Sportslige ambisjoner:  
Den sportslige utviklingen til spillergruppen anses som god, selv om det har vært vanskelig å måle mot 
andre lag. I de kampene vi har fått spille har vi prestert godt og ligget på det nivået vi har ambisjoner om. 
For siste halvdel av sesongen, dersom den blir gjennomført som planlagt, vil vi ha ett lag på nivå 1, ett lag 



på nivå 2 (med samarbeid enkelte ganger fra J06). Ambisjonen for laget på nivå 1 er å ende opp på øverste 
halvdel av tabellen.  
 
Sosiale tiltak:  
Denne sesongen har det pga pandemien vært gjennomfør færre sosiale tiltak enn i en normal sesong. Vi 
har arrangert kick-off i Høyt og Lavt klatrepark, vi overnattet på Hovde gård i forbindelse med Bring 
kvalifiseringen og hadde fine dager på Ørland, og i februar får vi omsider til å gjennomføre den 
opprinnelige juleavslutningen på Bowling1 på Heimdal. Vi håper på mer sosial aktivitet siste halvdel av 
sesongen.   
 
Gleder og utfordringer:   
Vi er veldig glade for at vi har fått gjennomført trening i store deler av sesongen. Det er positivt at vi har 
fått ny hovedtrener og at vi har et god samarbeidet med J06 og rekrutt.  
 
Det er utfordrende at vi har fått så lite kamptrening i store deler av sesongen.  
 
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
 
 
 
Navn på lag: G16 
 
Antall spillere: 21 
 
Trenere: Geir Nicolaisen, Vegard Aspnes, Andre Johnsen og Gunnar P Lian 
 
 
Støtteapparat: Oppmenn: Håkon Blomstrøm, Helene Nordbeck og Hilde Hanssen. 
                            Økonomi: Tore Ottesen og Sonja Aresvik 
 
 
Antall lag i serie: 2   
 
Deltatt på følgende cuper: Elverum cup – juni 2021  
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
Det har til tider vært tungt å være motivert både for spillere og trenere med nedstegninger. God 
motivasjon på trening og kamp når det har vært åpent. 
 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? 4 stk frafall fra forrige seong. Sammenslåing med 
Ranheim G16 våren 2021. «Gamle» Ranheim hadde frafall på 5 stk inn til sesongen. En del fravær 
underveis i sesongen pga smitte korona. Noen kamper avlyst pga for lite spiller pga smitte.   
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Kvalifisert til Bring, gjort en god figur i lokal serie. 
 
Sportslige ambisjoner: Gjøre vårt beste i Bring-serien. Vinne en av avdelingene i Fylkesserien. 



 
 
Sosiale tiltak: Vi har hatt kveldsmat flere ganger, Bowling på Dora Bowling.  
 
Gleder og utfordringer:   
Glede når vi har fått til det spillet som vi har trent på i kamper. Utfordringer med trenersituasjon pga 
hovedtrener fraværende pga sykdom. Utfordringer med enkelt spillere i forhold til oppførsel og dermed 
negativ påvirkning på resten av spillergruppen. 
Utfordring med spillere som flyttes til rekrutt uten at dette er avtalt med trenere i G05. 
 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres:  
 
 
Navn på lag: Rekrutt dame 
 
Antall spillere: 22  
 
Trenere: Henning Boganes (hovedtrener), Oda Andreassen, Ann Karin Henriksen, Elin Glasø 
 
Støtteapparat:  

Oppmannsgruppe og foreldrekontakter: Ingrid Ramberg og Kristin Grimstad  
Kasserer: Marianne Lægran 
Dugnadskomite:   
Sosialkomite:  
Tidtaker og sekretariat: Reidar Sether og Rune Røddesnes   

 
Antall lag i serie: 1 lag i 2.disvisjon, 1 lag i toppserien for J20, 1 lag i J20 Trønderenergiserien 
 
Deltatt på følgende cuper: 0 
 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? 
Koronapandemi har ført til færre kamper, cuper og sosiale arrangement for jentene denne sesongen. 
Mange har nok savnet kamper og konkurranse hvor man får målt sportslig framgang, samt som mål for 
treningsinnsats. De sosiale arrangementene har også vært savnet for samhold og lagbygging. 
 
Frafall og pandemirelatert fravær? 
Vi har hatt 2 frafall etter oppstart sesong. Sesongen har vært preget av pandemi med avlysninger på grunn 
av smittevern bestemmelser og sykdom/karantene både til kamp og treninger. Det er lite frafall fra 
rekruttgruppen også denne sesongen. Treningene har stort sett hatt godt oppmøte. 
 
Rekruttering:  
Rekrutt har blitt tilført 15 spillere fra egne aldersbestemte lag. Det har også tilkommet nye spillere fra 
andre klubber ved sesongoppstart. Det var ingen spillere i rekruttgruppa ved oppstart sesong, da tidligere 
rekruttspillere med tilbud, har trent med 1 divisjon under koronapandemi. 
 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:  



Vi har igjen på jentesiden klart å etablere et rekruttlag. Dette også med en stor andel av klubbens egne 
spillere. 
 
Sportslige ambisjoner:  
Beholde lag i 2.divisjon.  Kvalifisere oss til toppserie. Lagene i toppserie og Trønder energi serien er for 
utvikling, ved å gi klubbens enda unge rekruttgruppe mulighet til utvikling. 
 
Sosiale tiltak:  
Vi har hatt reiseturer til seriekamper som sosiale tiltak i år. 

 
Gleder og utfordringer:   
Vi har utfordringer med å skape en felles rekruttgruppe. Ved at tidligere rekruttspillere har trent med 
1.divisjon og at årgangene 02 og 03 er borte fra klubben gir dette en utfordring med sprang i ferdighet og 
erfaring. Fokuset framover blir å jobbe med en felles gruppe. Med godt lagmiljø, men likevel gi muligheter 
for god utvikling til alle som ønsker å spille håndball. Vi har også som mål og gi klubbens egne spillere 
mulighet for å satse eller være i egen klubb. Dette gir et smalere overgangsvindu fra andre klubber og må 
tilpasses sportslige målsetninger. 2 divisjon vil være en arena hvor vi både søker noe rekruttering utenfra, 
men også ønsker mulighetsrom for egne spillere. Keepere nok til trening og kamp er fortsatt en utfordring 
for å få gjennomført kamper, samt oppnå god kvalitet på treninger. Mye slitasje på 05 keeper som har dekt 
mye av 16 og 20-serien. . Vi har etablert et godt samarbeid med 05-årgangen og dette samarbeidet gir et 
godt håp for en mer veletablert gruppe for de yngste i rekrutt. 
 
  
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som eventuelt kan 
forbedres. 
 
Ønsker en økonomisk modell for hvordan kostnader dekkes for overgangene mellom 1 divisjon. 2 divisjon 
og rekrutt. 
 
Hovedtrener Henning Boganes, Oda Andreassen. Ann Karin Henriksen og Elin Glasø 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSRAPPORT REKRUTT 2021/2022 

 
Høsten ble svært spesiell for rekruttlaget, med at de bare etter noen uker med trening 
mistet sin hovedtrener, Bøje Kamp. Det ble etterhvert satt inn en ny hovedtrener, men 
det viste seg fort at vedkommende ikke greide å kombinere rollen med de andre 
funksjonene han har i klubben. Siden da har Katrine Wang fungert som hovedtrener, 
men har fått hjelp av Fredrik Tønne og Kristian Valstad på de treningene de har hatt 
tid.  
Katrine Wang har vært viktig bindeledd for både spillere, trenere og lagledere. Hun 
har, etter at Roy kom inn i hjelpeapparatet, fått god hjelp av han. Spillergruppen og 



foreldregruppen er svært takknemlig for det enorme arbeidet Katrine har lagt ned for 
guttene våre denne vinteren. 

Tropp 2 stk -01 
3 stk -02 
12 stk- 03 
11 stk -04 
4 stk-05 

Trenere/ 
Lagledere 

Hovedtrener: Katrine Wang 
Hovedtrener 2.div. og Lerøy: Fredrik Tønne,  
Ass. trener: Roy Aresvik, Kristian Valstad 
 

Lagleder 2.div.: ingen, Katrine har ved hjelp av noen gode hjelpere gjort det meste av 
arbeid. 
Lagleder 3.div.: Anita Bugge Opsal 
Lagleder G20: Beate Tystad Bratvold  

Deltakelse Treningskamper mot lokale lag 
Åpningcupen- Resultat: Vinnnere 
Follocup 13.-15.aug. 
Kvalifisering Lerøy 4.-5.sept.- Resultat: Kvalifisert 
NM20- Finalelag 
Lerøyrunder: Resultat i skrivende stund: Vunnet 4 av 4 kamper 
Serie: 
Gutter 20 år, Toppserien 
3.divisjon menn 
2.divisjon menn  

Sportslige 
ambisjoner 

Målet for Lerøy er å komme til sluttspillet. For NM20 er det å vinne finalen.I 2.div. 
handler det om å sikre plassen,  3.div. og G20 spiller vi mest med våre breddespillere, 
målet er at alle spillerne skal ha mulighet til å spille på en arena, enten bredde eller 
topp. Noen er med for å ha det gøy og andre satser høyere. Flest mulig lengst mulig. 

Covid Fikk trent og spilt kamper nesten hele høstsesongen, men ble rammet av nedstengning 
i midten av desember til midten av januar. 
Har vært heldig med at vi ikke har vært hardt rammet med smitte i troppen. Noen 
tilfeller har vi hatt, men guttene har vist veldig flotte holdninger med å teste seg og 
holde seg borte fra trening om de har vært litt småsyk.  
Noe frafall under pandemien, men mindre enn antatt. Periodene med nedstengelse 
har vært tøffe i forhold til motivasjonen for flere av spillerne, men trolig har det gode 
miljøet blant guttene vært med å få de i gang igjen.  

Dugnad IKEA 
Fiskerimesse 
Toalettpapir/Tørkepapir 
Gøy på Lerkendal 
Pakke hurtigtester 



Dugnad Boligmessen 
Klubblotteri 

Sponsor Skrid AS 
Kvilhaugen 

Økonomi Ansvarlig: Ellen Ådnanes, Kaare Dahl 

Foreldremøte 18.aug. 
26.okt 

Hospitering Grunnet covidrestriksjoner har det i lengre perioder vært restriksjoner på kontakten 
mellom kohortene, men etter at det har blitt åpnet opp igjen har flere spillere fått 
tilbud om å trene med 1.div, 
Vi har også hatt G16-spillere med på flere kamper og trening. vi er svært glade for at vi 
nå har mulighet til å samarbeide med de andre lagene igjen. 

Sosialt Kveldsmat 
Burgerkveld på Kvilhaugen 
Paintball og mat på Lager 11 

Gleder og 
utfordringer 

Gleder:  
Veldig fine bortekampturer til Møre. Siste turen reiste vi med hele gjengen. Til tross for 
at det ble noen tap på den turen, var humøret blant guttene strålende. Det er flott å se 
hvor fint de har det på tur sammen. 
 
Veldig flotte resultat for de to lagene som har deltatt på NM20 og Lerøy. 
 
Utfordringer:  
Uroen som det ble rundt trenersituasjonen i høst skapte frustrasjon blant spillerne. 
Dette ble det tatt tak i, og i dag virker dette å gå mye bedre.  
 
Det har også opplevdes utfordrende å ha treningstid kl.4, siden flere av spillerne våre 
ikke går på skole i nærheten og slutter ikke på skolen før 15.40. Få av guttene kjører 
selv, så dette har krevd en del logistikk og stress. Dette har også vært den eneste 
treningen de har fått hjemme i csk-hallen.   

 
 
 
 
Navn på lag: CSK 1. div. Damer 
Antall spillere: 17 
Trenere: Hovedtrener Alf Tore Nilsen og assistent Ulrich Winther 
Støtteapparat: Oppmann Aina Sæterli 
Antall lag i serie: 1 
Deltatt på følgende cuper: Ingen 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og 
idrettsglede? Motivasjonen påvirket både spillere, trenere og støtteapparat i forbindelse 
med nedstenging før jul. 



Rekruttering/frafall og evt pandemirelatert fravær? 1 spiller har sluttet. 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Vi har et godt lag med mange unge og gode 
spillere som innehar et stort potensiale. 
Sportslige ambisjoner: Har et mål om topp 5 på tabellen denne sesongen, noe som per nå 
ser ut til å være innen rekkevidde. 
Sosiale tiltak: Hadde felles lunsj i forbindelse med treningshelg i august. Har hatt litt enkel 
servering i forbindelse med hjemmekamper og treninger, vært på Kolstad og Byåsen kamp og 
hatt lagsfester. Skulle gjerne hatt økonomi til å ha felles kveldsmat etter trening noen ganger 
i løpet av sesongen. Dette har dessverre ikke latt seg gjøre i løpet av denne sesongen. 
Gleder og utfordringer: God stemning! Lagledelsen er veldig godt fornøyd med lagets 
utvikling og stemning i laget. 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som 
eventuelt kan forbedres: 
● Vi ønsker at sportslig ledelse deles i 2 verv. 
Ideelt sett mener vi at man burde ha en sportslig leder for topp/rekrutt i 
klubben og en som har sportslig ansvar for den yngre garden. Dette også for å 
lette arbeidsmengde og bedre samarbeidet mellom sportslig ledelse og 
topp/rekrutt for den/de som til enhver tid innehar dette/disse vervene 
 
Navn på lag: CSK Topp Herrer 
Antall spillere: 17 
Trenere: Hovedtrener Fredrik Tønne og assistent Roger Kvannli 
Støtteapparat: Oppmenn Olav Johnsen og Peter Ibsen 
Antall lag i serie: 1 
Deltatt på følgende cuper: Follo Cup 2021 
Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede? Status 
quo. Alt bra. 
Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær? ikke aktuelt. 
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Vi har bygget et godt lag og har nå en stamme av 
unge og gode spillere som i sum innehar et veldig stort potensiale. 
Noe som også bekreftes av at man har et av norges 2 beste 20-årslag = NM - finale. 
Sportslige ambisjoner: hadde mål om 6.plass på tabellen innen sesongen, noe som pr 
nåværende ser ut til å være innen rekkevidde. 
Sosiale tiltak: Har hatt flere kvelder med mat, kolstadkamper, lagsfester m.m. 
Gleder og utfordringer: God stemning! Lagledelsen er veldig godt fornøyd med lagets 
utvikling og stemning i laget. 
Tilbakemeldinger til håndballstyre om hva som er bra i håndballavdelingen/og hva som 
eventuelt kan forbedres: 
- Fin rekrut stamme med gode talenter. Vi håper man snarest finner en god og stabil 
løsning på trenersituasjonen for rekrutt. 
- Vi ønsker at sportslig ledelse deles i 2 verv. 
Ideelt sett mener vi at man burde ha en sportslig leder for topp/rekrutt i klubben og 
en som har sportslig ansvar for den yngre garden. Dette også for å lette 
arbeidsmengde for den/de som til enhver tid innehar dette/disse vervene 

 


