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VELKOMMEN, FLOTTE MEDLEM!
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2023
Kjære medlem, velkommen til årsmøte til CSK Håndball. Årsmøtet er gruppas høyeste
myndighet og alle medlemmer har stemmerett. Det er her du kan påvirke klubben i den
retningen du mener er best for CSK.

Velkommen skal du være, og godt årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i CSK Håndball
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1. Møtekonstituering

1.1 VEDTAKSSAK – Godkjenne stemmeberettigede
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Alle med gyldig medlemskap i foreningen har stemmerett. For å ha gyldig medlemskap må du
være fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned samt gjort opp de
økonomiske kravene fra klubben. For at møtet skal være vedtaksdyktig må det møte minst
antall personer som det er på valg.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.
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1.2 VEDTAKSSAK – Velge dirigent
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Dirigent er den som leder møtet, gir ordet til de som ønsker det og holder tiden under møtet.
Håndballstyret innstiller Monja Lien Jakobsen som dirigent.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger Monja Lien Jakobsen som dirigent.
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1.3 VEDTAKSSAK – Velge protokollfører
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Gjennom årsmøtet vil det bli skrevet referat, eller protokoll. Dette for at vi skal kunne se tilbake
på hva som er diskutert, hvordan diskusjonen utarter seg og hva konklusjonen, eller vedtaket, i
saken er til slutt.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner xxx som protokollfører.
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1.4 VEDTAKSSAK – Godkjenne underskrivere av protokoll
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Gjennom årsmøtet vil det bli skrevet referat, eller protokoll. For at man skal sikre at referentene
har gjort en solid jobb under årsmøtet og ferdigstillingen av referatet er gjort riktig må vi ha to
representanter som kan lese gjennom referatet, sikre at det stemmer med det som ble sagt
under generalforsamlingen og signere protokollen.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger xxx og xxx til å signere protokollen.
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1.5 VEDTAKSSAK – Godkjenne innkalling
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Innkallingen til årsmøtet ble publisert på nettsiden til CSK 1. februar 2023.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkallingen til generalforsamlingen.
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1.6 VEDTAKSSAK – Godkjenne sakslisten
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Sakslisten ble lagt ut på CSK sin hjemmeside og delt i ulike Facebook-grupper tilknyttet CSK
Håndball 06.03.2023. Sakslista ligger i sin helhet på side 3 i dette dokumentet.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner sakslisten.
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2. Årsberetning

2.1 VEDTAKSSAK – Behandle årsberetning håndballstyret
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Årsberetning CSK Håndball 2022/23

Styret:
Styret i CSK håndball har bestått av følgende styremedlemmer:

● Christine E. Åmotsbakken (Styremedlem barnehåndball)
● Ingrid Ramberg (Styremedlem ungdomshåndballen)
● Kjetil Sandø (Sportslig leder)
● Heidi Sandø (Styremedlem rekrutt/juniorhåndball)
● Peter Ibsen (Styremedlem topphåndball)
● Frode E. Sand (Styremedlem/ Dommerkontakt)
● Heidi Linge (Sekretær)
● Monica Sagosen (Nestleder)
● Leder Håkon Wang (Leder)

Styreleder Håkon Wang trakk seg fra vervet av personlige årsaker i september 2022. Nestleder
Monica Sagosen gikk da inn i rollen som leder i håndballstyret.

Sportslig utvalg:
Fra årsmøtet frem til august bestod Sportslig utvalg av Kjetil Sandø og Ingvild Pettersen. Arna
Hugdahl kom inn i utvalget i august. Fra november har også Anne Borge, Kjetil Myklebust og
Kåre Rønnes deltatt. Sportslig utvalg består nå av 6 medlemmer.

Møter, struktur og samarbeid:
Styret har gjennomført møter minst en gang i måneden i perioden. Oppmøte har vært godt på
møtene, og det oppleves at det har vært godt samarbeid i styret. Styreleder for håndball møter
som fast medlem i CSK sportsklubb sitt hovedstyre. Leder/nestleder i håndball styret har også
hatt jevnlige møter med leder og nestleder i hovedlaget rundt andre forhold.

Det har vært løpende møter, hver 14. dag, gjennom hele sesongen i Sportslig utvalg, og stor
arbeidsbelastning på få personer i første del av perioden. Styret vil rette en spesiell takk til de
som stod på ekstra i oppstarten inntil et fulltallig sportslig utvalg var på plass.

Både styremedlemmer og medlemmer i sportslig utvalg har hatt jevnlig kommunikasjon med
de faste ansatte for å bistå med koordinering av den daglige driften av håndballtilbudet i
klubben. En av de faste ansatte, Kjetil Thorsø, sa opp sin stilling høsten 2022 etter mange år i
klubben. Styret vil benytte anledningen i årsrapporten til å takke for samarbeidet og ønske
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lykke til videre. Vi vil samtidig ønske ny daglig leder, Monja L. Jakobsen velkommen til klubben.
Vi ser frem til et godt samarbeid.
For ordens skyld informeres det om at det ikke utbetales styrehonorar til styrets medlemmer,
da styrearbeidet er å anse som dugnad til klubben.

Klubbens motto «flest mulig, lengst mulig, best mulig» er et motto som er godt forankret i CSK
handball. Styret har i år som i fjor deltatt på lagenes foreldremøter, hvor vi har fått presentert
klubbens motto, sportslig rammeplan og annen viktig informasjon om klubben og våre
samarbeidspartnere. Det vises her til våre nettsider. Sportslig utvalg har også gjennomført
trenermøte.

Medlemmer fra styret har deltatt på møter i NHF Region Nord sine sonemøter.
Dommerkontakt har i år som tidligere år, deltatt i relevante fora for dommerutvikling. Det vises
her til rapport under lagene tilknyttet aktivitet og status. Vi i CSK håndball styret understreker
viktigheten av gode holdninger overfor dommere, og CSK håndball skal fortsette det gode
dommerarbeidet som utføres i klubben. Dette viser vi blant annet gjennom gode holdninger
ovenfor dommeren som dømmer våre kamper, og ved å jobbe målrettet med å rekruttere flere
unge utøvere til dommerkurs.

Seminarer i regi av klubben:
Det er blitt arrangert 2 seminarer i samarbeid med vår samarbeidspartner Rosenborgklinikken
fysioterapi. Seminarene har bestått av både teori og praksis, og tatt for seg temaene:
Skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening, skader og skademekanismer,
belastningsstyring og taping. Det har vært rundt 40 deltagere på seminarene, både spillere og
trenere. Vi opplever at kursene er blitt godt mottatt og det er gledelig å se at de
aldersbestemte lagene systematisk vektlegger skadeforebyggende oppvarming som er
gjennomgått på disse seminarene. Det vises her til film som er lagt ut i relevante kanaler.

Det er også blitt arrangert seminar med fokus på hvordan bygge gode lag, samt kulturbygging
i klubben med foredrag av Stian Gomo. Her deltok 12 deltagere fra klubben, noe vi synes er
minste laget. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på foredraget. Fremover ønsker vi at vi
klarer å stille med flere deltakere fra hvert kull, da dette er et viktig tiltak fra styret for å bygge
trenerkompetanse i klubben.

Økonomi:
CSK håndball avd bredde ender på et resultat for 2022 som er helt i tråd med budsjett, kr.
35.025,- i underskudd mot et budsjettert underskudd på kr. 33.380,-.
Regnskapet til avd topp ender på et resultat som avviker med kr. 131.586,- mot budsjett, kr.
199.171,- i underskudd mot et budsjettert resultat på kr. 67.584,-. Dette avviket skyldes i all
hovedsak manglende sponsorinntekter, som var budsjettert med kr. 207.000,- mot opptjente
sponsorinntekter i 2022 på kr. 57.500,-.

Den økonomiske utviklingen har vært fulgt opp tett gjennom hele sesongen uten at det har
lykkes å få til en dekning av underskuddet i avd topp. Vi har redusert utgiftssiden maksimalt,
men med en topplinje på 1,3 mnok til dekning av 2 lag i 1. div. er det ikke så mange
kostnadsreduserende tiltak å sette inn.
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Bredde og topp hånd i hånd😊 sportslige resultater barn, ungdom/rekrutt/junior og senior:
Vi ser med stor glede tilbake på en sesong hvor det igjen har vært høy aktivitet i hallen både i
barne- ungdoms-, junior og seniorhåndballen. Det er god aktivitet på oppstartskullene våre, og
vi ser videre stor interesse blant våre yngre utøvere for toppsatsningen i klubben. Det vises her
til hyggelige bilder på blant annet Instagram hvor store og små, bredde og topp  deler håndball
glede sammen. Dette varmer klubben i vårt hjerte. Det er svært godt oppmøte av yngre
utøvere på junior og seniorkamper. CSK er kvalifisert for å delta i Bring og Lerøy serien med
Jentelag og Guttelag. Dette er svært gledelig. I tillegg har CSK sitt G20 lag, for andre år på rad,
kommet til finalen i NM20. Og i år ble det GULL. Vi gratulerer! Vi er så stolte av dere. Dette er
stor stas for alle i klubben og ikke minst for våre yngre utøvere som ser opp til de eldre
utøverne i klubben. På herresiden har vi gode sportslige resultater i 1 divisjon og ligger for
øyeblikket midt på tabellen. I 1. divisjon på damesiden har sesongen vært preget av mange
skader på etablerte spillere noe som har gjort det tøft sportslig. For øyeblikket ligger vi på
nedrykksplass med hele 6 poeng opp til nærmeste motstander. Det vises for øvrig til de
spesifikke rapporter fra de enkelte lag under.

CSK Håndball takker alle trenere, spillere, støtteapparat og øvrige frivillige i og rundt CSK
Håndball. Det er dere som er CSK håndball og uten dere ingen klubb. Vi ser frem mot et
fortsatt godt samarbeid med dere alle, og mange gode håndballopplevelser fremover.

Styret i CSK håndball
v/ Monica Sagosen

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner CSK Håndball sin årsberetning.
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2.2 VEDTAKSSAK – Behandle årsberetning SPU
Saksbehandler: Sportslig utvalg
Vedlegg: Vedlegg 2.2 - Rapporter grupper og lag (se nederst i dokumentet)

SAKSNOTAT
Årsberetning CSK Sportslig utvalg 2022/23
Sportslig utvalg (SPU) har denne sesongen bestått av representanter fra ulike årskull, disse er:

● Ingvild Pettersen (G08)
● Arna Hugdal (G08)
● Kåre Rønnes (J06/J09)
● Anne Borge Johannesen (J09)
● Kjetil Myklebust  (J10)
● Sportslig leder denne sesongen har vært Kjetil Sandø (J06/rekrutt damer).

SPU har denne sesongen hatt et medlem som har vært med i utvalget fra før, og resten kom
inn i utvalget i løpet av vår/høst 2022.

SPU står overfor mange ulike oppgaver som skal løses kontinuerlig, og for å imøtekomme
kompleksiteten i arbeidet med både bredde- og topphåndballen er det derfor nødvendig at
SPU til enhver tid har nok medlemmer (minimum 5).

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 tidvis vært noe krevende å følge opp 1.div.lagene våre, noe som har krevd store
ressurser fra SPU med mye møtevirksomhet. Det er en klar målsetting for SPU og jobbe for å
skape gode sammenhenger mellom aldersbestemte lag og topphåndballen, noe vi mener at vi
har lyktes godt med denne sesongen. Vi har jobbet for å få tilnærmet like modeller for dame-
og herresiden. Dette arbeidet mener vi at vi er godt i gang med nå, og at dette må prioriteres i
SPU sitt arbeid videre også. Det er viktig for klubben å jobbe for å beholde unge utøvere så
lenge som mulig i egen klubb, og noe av arbeidet med overganger fra barneidretten til
ungdomsidretten, og fra ungdomsidretten til rekrutt/senior må derfor være et prioritert
arbeidsområder for SPU.

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. SPU har sammen med styret presentert deler av planen på
foreldremøter, og vil også gjennomgå planverket med trenere/støtteapparat mer inngående.
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Sportslig utvalg har deltatt på flere trenermøter og foreldremøter, men har dessverre ikke fått
deltatt hos alle lagene. Spu har sammen med styret som mål å delta på et foreldremøte pr.
lagdel hver sesong, noe vi vil fortsette å jobbe for å få til i kommende sesong. Vi har fortsatt
litt å gå på med tanke på de yngste kullene, men har fått god hjelp av representanter fra styret i
oppstart av nye kull denne sesongen. Vi har jobbet for å rekruttere et medlem for de yngste
kullene. Her har det blant annet blitt oppfordret på foreldremøter at noen kan bli med inn i SPU.
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.

Vedlagt ligger rapporter for grupper og lag.

På vegne av SPU,
Sportslig leder
Kjetil Sandø

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsberetningen til sportslig utvalg.
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3. Økonomi

3.1 VEDTAKSSAK – Behandle årsregnskap 2022
Saksbehandler: Håndballstyret
Vedlegg: ( se vedleggene nederst i dokumentet)

● Vedlegg 3.1.1 - regnskap bredde
● Vedlegg 3.1.2 - regnskap topp

SAKSNOTAT
Regnskap bredde
Bredde går 35 025 kr i underskudd. Dette kommer med større kostnader på varekost og
lønnskostnader. Dette er en differanse på 1 645 kr mot budsjettet for 22 for bredde.

Regnskap topp
Topp går 199 171 kr i underskudd. Dette kommer av mindre inntekter enn budsjettert samt
mer varekostnader enn estimert i budsjettet. Dette er en differanse på 131 587 kr mot
budsjettet for 2022 for topp.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2022 for CSK Håndball.
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3.2 VEDTAKSSAK – Fastsette treningsavgift for 2023
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT

Styrets forslag til treningsavgifter 2023. Disse er uendret fra 2022.

Alder 2022/2023 2023/2024 Økning Rate

7 700 700 0 % 0

8 1400 1400 0 % 0

9 2400 2400 0 % 0

10 2600 2600 0 % 0

11 3000 3000 0 % 0

12 3200 3200 0 % 0

13 3600 3600 0 % 0

14 4000 4000 0 % 0

15 4800 4800 0 % 0

16 4800 4800 0 % 0

17+ 6000 6000 0 % 0

Rekrutt/Senior 6000 6000 0 % 0

Treningsavgiften faktureres i to omganger, en del på høsten og en del på våren.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner treningsavgift for 2023.
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3.3 VEDTAKSSAK – Behandle budsjett 2023
Saksbehandler: Håndballstyret
Vedlegg: ( se vedleggene nederst i dokumentet)

● Vedlegg 3.3.1 - budsjett bredde
● Vedlegg 3.3.2 - budsjett topp

SAKSNOTAT
Budsjett bredde
Det er budsjettert med et overskudd på 50 000 kr i budsjettet for bredde i 2023.

Budsjett topp
Det er budsjettert med et overskudd på 37 500 kr i budsjettet for topp i 2023.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar CSK Håndballs budsjett for 2023.
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4. Valg

4.1 VALG – Valg av styre
Saksbehandler: Valgkomiteen

SAKSNOTAT
CSK Håndballstyre har i 2022 bestått: Monica Sagosen (Leder), Kjetil Sandø (Sportslig leder),
Peter Ibsen, Heidi Linge, Christine Eriksen Åmotsbakken, Ingrid Ramberg, Heidi Sandø, Frode
Sand (Dommer kontakt) Peter Ibsen og Ingrid Ramberg er på valg og har etter lang tjeneste
valgt å ikke ta gjenvalg.

Kjetil Sandø går av som sportslig leder og dermed ut av styret. CSK takker for fantastisk
innsats igjennom mange år. Torstein Dahl (J2005) og Ragnhild Vestrum (2011 og 2015) har
sagt ja til å stille til valg til håndballstyret. Ny leder for sportslig utvalg blir Kåre Rønnes.

Valgkomiteens innstilling til CSK Håndballstyret 2023: (alfabetisk rekkefølge)
● Christine Eriksen Åmotsbakken
● Heidi Linge
● Heidi Sandø
● Monica Sagosen
● Torstein Dahl
● Ragnhild Vestrum
● Kåre Rønnes (Sportslig leder)
● Frode Sand (Dommer kontakt)

Valgkomiteen har ikke lykkes med å en kandidat for å ta styreledervervet. Styret må selv
utnevne en leder i forbindelse med at de konstituerer seg som styre.

I tillegg skulle valgkomiteen ønsket seg ett til styremedlem til fra de yngste kullene.
Valgkomiteen anbefales at det i etterkant av årsmøtet oppfordres på de tre yngste kullene om
å finne en kandidat som kan tre inn i styret.
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4.2 VALG – Valg av valgkomite
Saksbehandler: Håndballstyret

SAKSNOTAT
Håndballstyret har ansvar for å innstille neste valgkomite i håndballavdelingen.
Valgkomiteen 2022 har bestått av Henning Støvne, Signe Kvarberg og Tormod Skåle.

Innstilling:
● Tormod Skåle
● Hennig Støvne
● Ingrid Ramberg
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TAKK FOR DENNE GANG
Takk for denne gang, takk for din stemme og takk for at du bruker tiden din på å styre CSK i
den retningen du mener er rett.

Vel overstått årsmøte 2023.

Med vennlig hilsen
Styret i CSK Håndball

20



Årsrapport fra dommergruppa sesongen 2022/23
Antall dommere: Denne sesongen er vi ca 35 dommere som har dømt en kamp eller mere.

Dommerkontakter: Dommere får kurs gjennom NHF Region Nord og blir fulgt opp av dommerkontakt Frode
Sand; og May-Inger Thomassen som kom inn som dommerkontakt i januar. Dette er altfor lite, og vi må jobbe
med å få tak i flere personer som kan være med å følge opp våre lovende dommere.

I sesongstarten så mistet vi litt flere av våre dommere som hadde vært med noen år. Flere hadde tilbud om å
fortsette i sine sommerjobber og hadde ikke tid til dømming. Og en del har falt bort uten å komme med en
tilbakemelding. Så utfordringen ved sesongstart var litt større frafall enn forventet.

Denne sesongen har vi fått 18 nye dommere som har tatt dommer barnehåndball kurs og forhåpentligvis kan vi
få flere av de til å ta Dommer 1 kurs.
Vi har 3 unge dommere som har startet på Dommer 2 kurs.
Vi har lyktes med å få på plass mange nye dommere så etterveksten er god.

Våre sportslige ambisjoner er at alle skal bli sett og føle at de blir tatt vare på.
På sosiale tiltak har vi sviktet. Vi pleier å ha 3-5 samlinger på en sesong, men foreløpig har vi ikke hatt noen.

Gleder og utfordringer:
Gledelig at det er så god ettervekst og det er spillere som gleder seg til å bli gamle nok til å få begynne å
dømme.

Utfordringen må være oppfølging. Vi som er ledere, må få på plass et støtteapparat og et dommermiljø hvor
utøverne får en form for lagfølelse på tvers av alder og kjønn. Så slipper vi at de bare slutter uten å si ifra, eller
går rundt med en dårlig følelse etter en kamp og ikke sier ifra til oss som kan hjelpe dem. 

Vi har flere tiltak på gang og håper at det å være dommer i CSK i framtiden vil være så gøy at man holder på
med dette i mange år.

Årsrapporter fra lagene sesongen 2022/23
Navn på lag: G2015

Antall spillere: 23
Trenere: Ane Horten, Bjørge Nilsen, Eirik Valla Dønnem, Helle Rastad Pedersen, Janiche Myhren, Ragnhild
Vestrum, Øyvind Brandsegg. I tillegg Arild Almås og Tonje Krogstad som hjelpetrenere.
Støtteapparat: Audhild Sørsæther, Bjørn Pladsen, Jon Erik Aaseng, Karina Ellingsen, Vegard Solum

Antall lag i serie: ingen serie

Deltatt på følgende cuper: Vinterspretten i desember 2022, planlagt deltagelse på CSK-cup i mars 2023.

Frafall og evt pandemirelatert fravær? Frafall av 3 gutter etter oppstart.

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Vi har klart å etablere ei gruppe gutter som trives på trening. Alle
unntatt èn gutt deltok på cup før jul. Vi har etablert trenergruppe og støtteapparat, men trenger gjerne flere
foreldre som trår til.

Sportslige ambisjoner: Delta på to cup’er. Få guttene til å bli interesserte i håndball, og fortsette på laget til
neste år. Har trent mye på pasninger og lek med ball, og en del minispill.



Sosiale tiltak: Juleavslutning og en runde med kveldsmat etter trening. Planlegger også sommeravslutning.

Gleder og utfordringer: Gledelig å se at guttene trives på trening, og det er ganske godt oppmøte! Litt
utfordring med å få nok foreldre til å stille som trenere og støtteapparat. 

***

Navn på lag: håndball jenter 2015

Antall spillere: 30
Trenere: Ove Rød Henriksen (hovedtrener), Cathrine Engeseth , Eskil Guldseth , Lena Nubdal , Lene
Skjervoldsmo , Line Høybakken, Petter Hunstad Kristiansen ,Karen Haaland (reserve ved fravær)
Støtteapparat: Karen Haaland (Oppmann), Ove Rød Henriksen (Økonomiansvarlig) Ellen Winde Ler
(Sosialkomite), Sylvi Karin Andresen (Sosialkomite)

Antall lag i serie: 0
Deltatt på følgende cuper:
Minihåndballturnering Klæbuhallen 10. desember (2 lag)
Vinterspretten minihåndballturnering Ranheim aktivitetshall 14. januar (3 lag)
Minihåndballturnering Kattem Håndball Årsheimhallen 5. februar (4 lag)
Påmeldt til CSK Cup 27-30. mars

Frafall og evt pandemirelatert fravær: ikke aktuelt
Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:
Jentene har blitt godt kjent gjennom deltakelse på cup’er og på trening – på tvers av skolene (Charlottenlund og
Brundalen). Det er etablert gode rutiner på trening – og er godt oppmøte. Jentene har hatt en fin læringskurve.
Godt samarbeid i trenerteamet og i støtteapparatet. Kommunikasjon med foreldregruppen fungerer greit via
Spond.

Sportslige ambisjoner:
Øve på grunnleggende ferdigheter – hatt mest fokus på stuss og kast i starten, nå øver vi mer og mer på
spillforståelse. Har variasjon i treningsøktene, hovedtrener setter opp treningsplan for hver trening.
Sosiale tiltak:
Sosialkomiteen arrangerte juleavslutning/Luciafeiring 13. desember
Planlegges ny sosial samling før påske og sesongavslutning

Gleder og utfordringer:
Mye engasjement og deltakelse i spillergruppen. Er fornøyd med oppmøte på trening og CUP.  Mangler
dugnadsansvarlig – oppgaven har vært løst av Oppmann/økonomiansvarlig så langt.

***

Navn på lag: Jenter 2014

Spillere: 45 spillere
Trenere:
Stine Trulsen (hovedtrener), Marte Carlsen (hovedtrener), Kjell Olav Lein (oppmann/trener)
Marius Rua, Anita Krossvoll Pettersen, Eva Irene Kopperud, Heidi Vassli, Ida Slettahjell
Jeanette Heggelund, Karen Nessler Seglem, Lotte Forså Aas, Mari Olden, Synnøve Kirkeby-Garstad
Trine Gjøstøl, Øyvind Brandsegg
Støtteapparat:

● Kjell Olav Lein (oppmann)
● Thomas Simonsen (dugnad)
● Hanne Kvam (sosialkommite)



Lag i serien: 5 lag påmeldt i serie (midsemesterevaluering pekte på at vi kunne hatt 6 lag påmeldt. Tas til
etterretning til neste sesong)

Cuper: Cupdeltagelse gjennom året: CSK-cup (fino mars-22), Klæbu-cup desember-22

Frafall og ev. pandemirelatert fravær: Ubetydelig. Ca. 3 spillere som ikke har vært med videre i 2022.

Hva vi har lykkes med så langt i sesongen: Skape håndballglede! Stor oppslutning og iver både rundt treninger,
kamper og cuper. Systematisert treningsplaner, laget idébank for ulike ferdighetsøvelser, gjort treningsplanene
tilgjengelige for hele trenergruppa. Etablert begynnende spillforståelser, ferdigheter og innsikt i grunnleggende
regler. Jevnlige trenermøter, godt miljø blant trenerne. 

Sportslige ambisjoner: Fokus på glede over lek og spill med ball, Oppleve mestring, Etablert grunnleggende
ferdigheter og innsikt i basale regler, Fokus og øving på kast og mottak av ball, trygghet med ball.

Sosialt: Sommeravslutning i stua i hallen med pølser og kake, Kick-off fest ved sesongoppstart i høst med
etterfølgende maskotoppdrag, Juleavslutning med mat og lek med etterfølgende maskotoppdrag- Totalt 2
maskotoppdrag.

Gleder og utfordringer:
● Stor glede i å observere mestring og stoltheten dette gir hos spillerne
● Flott å se at de har det gøy som lag
● Glede å se utvikling av ferdigheter
● Kan oppleves utfordrende å skape ro under trening når det skal gis instruksjon om ny øvelse
● Har vært utfordrende med enkelt-spillere som melder seg ut/ikke vil delta på ulike øvelser, og

smitte-effekten dette har. Mindre problem i år enn i fjor, og forventes å avta etter hvert som
de modnes

● Utfordrende med et høyt antall spillere samtidig på trening, å organisere 45 barn tar tid selv
om vi oftest har god trenertetthet.

***

Navn på lag: HJ2013
Antall spillere: 39 aktive spillere pr Januar 2023

Trenere: Linda Nilssen (hoved) Merete Wærnes Blom, Janne Siren Fjærestad, Ingrid Wiig, Marianne Bostad
Strand, Tone Talmo Eide, Therese Gravbrøt, Petter Johansen, Julie Oftedal, Jan Frode Rønning, Karianne Hepsø,
Thea Korsnes, Ingrid Beversmark (2022) , Elisabeth Olsen (2022)

Støtteapparat: Torill Haaland (oppmann, kasserer, dugnad), Heidi Linge (sosial komite), Bodil Aarhaug (sosial
komite), Freja Nygaard (dugnad), Odd Christian Stellander (dugnad)

Antall lag i serie: 5 lag påmeldt i starten, men måtte trekke et lag etter juleferien pga vanskelig å stille med nok
spillere til kamp pga frafall

Deltatt på følgende cuper: Vinterspretten 2023 (Januar 2023), CSK cup (Mars), Trondheims Cup (April 2023)

Frafall og evt pandemirelatert fravær?
Antall medlemmer ser ut til å holde seg relativt stabil, noen har falt fra mens andre har kommet til. Godt
oppmøte på treninger, men en del frafall på kamp i helgene som medførte at man måtte trekke et lag halvveis i
sesongen. 

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: 
Vi har på plass et stabilt trenerteam og treningsopplegg som ungene virker trygge på.



Sportslige ambisjoner: 
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. 

Sosiale tiltak: Juleskum og klementiner på siste trening før jul. Planlegger sesongavslutning rundt påsketider.

Gleder og utfordringer:  
● Etter covid og skolekohorter har det vært positivt å få bygge lag på tvers av Brundalen og

Charlottenlund barneskoler.
● Konstruktiv og god kommunikasjon innad i trenergruppa. 
● Positive tilbakemeldinger fra trenerne på treningsprogrammene benyttet så langt.

***
Navn på lag: Jenter 2012

Antall spillere: 30

Trenere: 7 trenere

Støtteapparat: Oppmann = 1 av trenerne har denne rollen.
Dugnad/kiosk: Har behov for 2 nye inn. Lite respons.
Oppmann har denne oppgaven foreløpig.
Sosialkomitè: Har 2 på plass.
Foreldrekontakt: Har 1 på plass
Kasserer: Har 1 på plass

Antall lag i serie: 4
Deltatt på følgende cuper: Ikke foreløpig i sesongen. Skal til Steinkjer

Frafall: Har 3 frafall i år begrunnet med kollisjon på treninger av andre idretter. Ellers en stabil gruppe.

Lyktes med i sesongen så langt: Samlet gruppe med godt oppmøte på treninger. Utvikling på de fokusområder
vi har hatt. Bra oppmøte på kamper og spilt mange jevne kamper som har vært bra for vårt lag, men også for
de vi møter. Har rotasjon på spilleplasser og har mange som vil stå i mål.
Samhold og glede har vært et stort fokus, og opplever at det har vi lyktes godt med.
Hatt bra «drive» på treningene med masse aktivitet og lite dødtid.
Har planlagte treningsprogram og fokusområder som alle trenere setter seg inn i før treningene så
man er godt forberedt.

Har gjennomført foreldremøte med presentasjon slik at alle vet hva som skal foregå i år, hvordan vi tenker
og hvordan vi legger opp sesongen, samt hva vi ønsker å oppnå både sportslig og sosialt.
Forventninger til spillere, trenere og foreldre er også presentert.

Sportslige ambisjoner: Utvikling i forhold hvilke ferdigheter som forventes av spillere i 10 – 12 års klassen.
Mestring og glede, være modig og våge. Støtte og backe hverandre under trening og kamp både i medgang og
motgang. Fokus på teknikk og duellspill, samt valgmuligheter i de ulike fasene i spillet. Samspill. Jakte ball og
offensivt tankesett i forsvar.

Sosiale tiltak: Maskoter på 1. divisjonskamp
Felles kveldsmat i stuene og juleavslutning
Skal på reisecup til Steinkjer.
Skal ha kveldsmat i stuene i løpet av febr./mars.

Gleder og utfordringer:



Glede: Mange jenter som virker og trives og har det bra sammen både sosialt og sportslig. Opplever store steg i
utvikling og forståelse av spillet, og en iver blant jentene som har lyst til å
lære.

Utfordringer: Foreldre er trege til å svare på innkallinger, og det kan spesielt være utfordrende
før kamper. Har derfor måtte sette inn svarfrist på innkallinger, slik at man har mulighet til å hente inn jenter til
kamper i forkant av samme dag som kampene spilles. Gjerne kamper på alle lagenesamme dag, noe som gjør at
man må være på og bruke en del tid på logistikk rundt kampene for å sikre at vi greier å stille lag og ha nok
spillere. Kan heller ikke risikere at det plutselig kommer til jenter som ikke har svart, til kampene, slik at vi
plutselig er 4 – 5 innbyttere. Dette ble det informert om til alle foreldre i forkant av sesongen, og
underveis, både i foreldremøte og lagt skriftlig ut i Spond. Kan oppleves litt strengt, men det handler
om respekt for jentene på vårt lag, dommere og motstanderlagene at vi har spillere nok og kan stille
lag. Ser at de jentene som er mindre på trening, raskt faller litt av i utviklingen, og det gjør det noen
ganger utfordrende å skulle hensynta gapet i ferdigheter og forståelse av spillet, for å ivareta
ytterpunktene. Alle fortjener utfordringer og mestring ut i fra sitt nivå, og det kan noen ganger
være utfordrende, spesielt i spillsekvenser hvor forskjellene blir veldig synlig.

***
Navn på lag: Gutter 2012

Antall spillere: 26 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 Karin Kvistad og Kristin Meyer

Antall lag i serie: 4 lag i gutter 10-serien. 1 lag i gutter 11-serien.

Deltatt på følgende cuper: Deltatt på Tigercup i jula. Skal delta med 2 lag på Malvikcup og reiser med 3 lag på
OKEA cup i Kristiansund 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 3 spillere som sluttet i høst. 1 ny spiller som 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.
Det har blitt et godt miljø på laget der alle gutta heier på hverandre. 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 11-års serien for å gi de spillerne som
ønsker det litt ekstra utfordringer. Det er over halvparten av spillerne som er med og rullerer på kampene i
11-års serien.

Sosiale tiltak: Deltatt på Kolstad kamp, maskoter på CSK herre og juleavslutning. Skal også på Kolstad kamp i
mars.

Gleder og utfordringer: Veldig glade for at vi har en såpass stor spillergruppe. Utfordringen blir å holde på
denne fine gruppen fremover.



***

Navn på lag: CSK HJ2011

Antall spillere: 34

Trenere: Kristin Færø Bakken, Marte Jakobsen Nordhagen, Trude Haugen,Camilla J. Åsheim, Eskil Guldseth,
Janne Siren Fjærestad, Marte Carlsen, Randi Østerås Marken, Thomas Berge, Lene Skjervoldsmo

Støtteapparat: Oppmann: Edmund Løvlund, 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: 4

Deltatt på følgende cuper: Steinkjercup i april 22. Er påmeldt Rosecup i april 23.

Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær?
Det var noen spillere som sluttet etter sist sesong, men i løpet av denne sesongen har det kommet til flere
jenter. Bare etter jul har 3 jenter kommet for å prøve seg på håndball.

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: 
I forsvar har de blitt gode på å jobbe utgruppert og ha fokus på å vinne ballen. De er blitt mye tryggere på
pasning og mottak og begynner å bedre beherske pasninger i fart. Flere og flere går på gjennombrudd i angrep
og går i rom. 

Sportslige ambisjoner: 
● Vi skal ha høy arm og riktig stemfot
● Vi skal jobbe med å vinne ball (utgruppert forsvar)
● Gå i rom

Sosiale tiltak: 
Kick-off trening med alternative lagbyggende aktiviter, Maskoter under 1.div kamp, juleavslutning i stuene
medkonkurranser og leker.

Gleder og utfordringer:  
Fokus til mange av jentene har økt dette året, så selv om vi er mange på trening har det vært litt lettere å
gjennomføre treningene. Er stort sett rundt 4 trenere på hver trening, og det ser vi er nødvendig med så mange
jenter for å få fulgt opp jentene. 

Det har vært litt tendenser til klikker på trening, hvor enkelte har uttrykt misnøye med f.eks inndelinger i
grupper, både med kommentarer og stygge blikk. Enkelte jenter har uttrykt at det derfor ikke er så gøy å gå på
trening. Har hatt noen samtaler med jentene før trening ift dette, og synes det har bedret seg, så kommer til å
fortsette å fokusere på hvordan vi skal være sammen som et lag for at alle skal ha det bra. 

1 time trening er veldig knapp tid, med så mange jenter. Håper på å få 1 1/2t økt neste år. 

I serien så langt har det vært god innsats, spesielt i forsvar. De er litt forsiktige med å skyte på mål, men det
kommer seg for hver kamp. Det har både blitt seire og tap, mange jevne kamper, men også mange stygge sifre.
Jentene tåler godt å tape når de føler at de har fått til spillet, men har vært litt frustrasjon når de har blitt taklet
hardt, og låst ned i angrep. Jobber med at de skal tåle kroppskontakt, men også snakket om at vi skal vinne ball
og takle, ikke låse. 

Veldig fornøyde jenter på trening og kamp.

***



Navn på lag: H-g2010

Antall spillere: 19

Trenere: May Iren Moen, Camilla Dagsgård, Chris Thoresen, Kari Walsøe og Ole Even Hollås (startet 2023)
Støtteapparat: 
Oppmann: Margrethe Taule
Kasserer: Gunnar Nystøyl
Sos.kom: Hilde Elisabeth Dahl og Vibeke Mathisen
Dugnadsansvarlig: Yisak Abdella 
Kioskansvarlig: Marit Jordet Langhammer
Foreldrekontakt: Jannice Borgerstrand
Materialforvalter:Jon Birger Ustad
TA-ansvarlig: Marianne Lægran (sluttet januar 2023)

Antall lag i serien: 2

Deltatt på følgende cuper: Steinkjercup 22, 22.-24 april

Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær?
Vi har vært lite berør av pandemien i år, treninger og kamper har stort sett gått som planlagt. Noen har sluttet
gjennom året og noen begynt, totalt er vi 5 flere spillere i januar 2023 enn i januar 2022. 

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: 
● Vi har gjennomført to treninger per uke med jevnt godt oppmøte 
● Vi har gjennomført treninger på et godt sportslig nivå 
● Vi har hatt en utfordrende trenersituasjon, da belastningen på 2 av trenerne ble stor. Oppgaven som

trener ble fordelt på 2 av oss, med oppgaver som å lage treningsopplegg, møte opp på alle treninger
og organisere mellom treninger, kamper etc. Har pr nå fått inn en ny trener, som vi håper skal redusere
belastningen noe. 

Sportslige ambisjoner: 
Vi har hatt trening 3 timer per uke, fordelt på to økter. Treningsprogrammet har vært tilpasser gutter 12 år.
«Learn Håndball» som er et verktøy utarbeidet blant annet av Bjarte Myrhol benyttes, samt Handball
forbundets nettsider. Vi har hatt økt forventing til spillerne gjennom året. Spillerne har utarbeidet «Guttas
regler» som handler om hvordan vi har det på trening og kamp. 
Opplegget har vært som følger:

● Fokus på å utvikle håndballferdigheter hos alle spillerne 
● Oppdagende læring
● September – finter og kast/mottak
● Oktober – målvaktstrening
● November – skudd
● Desember - forsvar
● Januar – kontringer/ankomst
● Februar – teknisk trening
● Mars – målvaktstrening
● April – skudd og finter

Vi er opptatt av å ha det gøy, ha høy intensitet, alle i aktivitet og skape en trygg læringsarena. 

Sosiale tiltak/samlinger: 
I 2022 har vi gjennomført følgende sosiale tiltak og samlinger

● Juni: Sommeravslutning i Hansbakkfjæra
● August: Treningshelg i Meråker



● Oktober: Maskotoppdrag for CSK herrer 1. div.
● September, oktober og november: Felles kveldsmat etter trening
● November: Kolstad – Kristiansand Rema 1000-ligaen
● Desember: Felles kveldsmat/juleavslutning etter trening (med foreldre) 
● Januar 2023: Gjensidige cup der vi så Brasil – USA og Norge - Portugal

Gleder og utfordringer:  
Vi har hatt en fin utvikling i 2022, engasjerte, treningsvillige og trivelige gutter. I perioder har vi vært litt sårbare
på trenersiden. Relasjonene til spillerne er gode. Vi hadde en veldig fin treningshelg i Meråker med stort
sportslig og sosialt utbytte. Fasilitetene var gode og vi håper vi får tilbud om dette også i 2023. Reisecupen til
Steinkjer ble en fin opplevelse for både barn og voksne. 

Vi har også vært så heldige å få bidrag på treninger fra oktober 2022, fra Vetle Aale Thoresen fra CSK gutter 16,
og Hedda Sandø som keeper.

***

Navn på lag: J 2010/12 år

Antall spillere: 35 spillere
Trenere: 4 trenere
Støtteapparat: Oppmann og kasserer 
Antall lag i serie: 4 lag i serie 
Cuper: Ingen cuper, skal på Steinkjer 

Frafall: 1 frafall pga flytting, 4 nye spillere

Lyktes med i sesongen så langt:
Lyktes med å beholde en stor gruppe, fokus på prestasjon, høy deltagelse på trening, økt struktur på trening,
god foreldredeltagelse/ støtte rundt jentene, mange som har økt ferdighetene, jentene snakker positivt om
håndball. Glede på trening! 

Sportslige ambisjoner: Ambisjoner om å utvikle spillergruppen individuelt og som gruppe.
Sosiale tiltak: Sosiale tiltak er kveldsmat en gang i mnd., sett damekamp, og Meråker.
Masse glede ved å få beholde så mange, se de mest forsiktige begynne å ta ansvar, når de beste støtter de som
ligger bak i ferdighet, se utviklingen hos alle og at vi får nye som tør å begynne.

Utfordringer: 35 jenter i pubertet, mange ulike behov og ønsker, sprikende ferdighetsnivå, samarbeid med
fotballen ball - som melder på 4 cuper i sesongen.

***

Navn på lag: Gutter 13 år (CSK HG 2009)

Antall spillere: 20
Trenere: Annette Ysland Ludvigsen (hovedtrener), Morten Freland, Nina Melum, Øystein Haarberg, Tore
Grunnan, Snorre Gangaune

Støtteapparat: Ola Furuhaug (oppmann), Hilde Brå Vardehaug (dugnadsansvarlig), Kristin Gjøvåg (kasserer)
Guri Sunde (foreldrekontakt)

Antall lag i serie: 2
Deltatt på følgende cuper: Åpningscup, Trondheim cup (påmeldt), Storhamar cup (påmeldt)



Frafall (og nyrekruttering)
I løpet av sesongen har vi hatt 2 frafall. Bakgrunnen for begge disse frafallene er at de ønsker å prioritere
fotball.
I tillegg har vi fått hele 6 nye spillere. Ingen av disse spillerne har tidligere spilt håndball.

Hva har vi lyktes med så langt
Ved at såpass mange nye spillere har valgt å starte på håndball ser vi som et tegn på at spillerne snakker positivt
om håndball og derav påvirker kompisene sine til å også begynne på håndball. Flere av de nye har hatt en
ekstremt rask utvikling, mens andre har hatt en mer «normal» progresjon.

Vi er fornøyde med at flere spillere tør å ta «avslutter-ansvar» og at vi har avslutninger fra alle posisjoner på
kamp. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med.

Laget deltar også på MOT-pilot via regionen.

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
god utvikling i løpet av sesongen. Det vi ser er at vi må arbeide mer på å få nivået mer stabilt. På enkelte
kamper har vi et svært godt nivå, men dette nivået er ikke stabilt for hver kamp enda.

Sosiale tiltak
Vi har hatt følgende sosiale tiltak hittil i sesongen:
Kickoff-helg i Meråker, Kolstad-Elverum-kamp i spektrum, Treningshelg i Rindal med Trygg/Lade gutter 13 år
MOT-kveldsmat, Landskamp i spektrum, Internturnering mot jentene,  juleavslutning med pizza
Kolstad-Drammen-kamp i spektrum (planlagt)
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).

Under MOT-piloten har vi også fått mulighet til å sjekke ut trivselen på laget (spørreundersøkelse) hvorav laget
blant annet scoret 5,4 av 6 (hvor 6 er best) om hvor godt man trivdes på laget. I tillegg vurderte spillerne
mottakelsen i gruppa til 5,3 av 6 (hvor 6 er best). Gjennom MOT-piloten har laget også funnet
forbedringspunkter som vi jobber aktivt med (ros og «jubelkultur» internt mellom spillerne).

Gleder og utfordringer
En av våre treningstider har i denne sesongen kollidert med fotballtrening for kullet. Vi erfarer da at det fort blir
for få håndballtreninger på enkelte av spillerne.
Å få 6 nye spillere gir mange gleder, samtidig som det gir noen utfordringer. Vi har i denne sesongen et stort
sprik i laget. Vi differensierer derfor i stor grad på trening, slik at samtlige skal klare å møte utfordringer tilpasset
eget mestringsnivå.

På kamper har nybegynnerne fått noe færre kamper, da vi ser at det ikke er mulig å ha flere enn 2 nybegynnere
per kamp. Da vi har såpass mange nybegynnere har vi dessverre måttet prioritere kampmengden i større grad
enn hvis vi bare hadde fått for eksempel to nye i løpet av en sesong. Vi har derimot valgt å gi ca. tilsvarende
spilletid for nybegynnerne på de kampene de deltar på. Vi har kommunisert dette til de aktuelle spillerne med
beskjed om at de vil få flere kamper etter hvert.  Å ha ca. 2 nybegynnere på hver kamp påvirker flyten i spillet på
kamp. Vi ser stor forskjell på de kampene det har vært få nybegynnere med vs. når vi har flere nybegynnere
med.

Uansett om at 6 nye spillere i løpet av en sesong har gitt noen nye utfordringer mener vi at disse spillerne
beriker laget. Allerede nå beriker de laget sosialt og på en noe lengre sikt vil de også berike laget sportslig. De
aktuelle spillerne tar store sportslige steg kontinuerlig, og et par av disse spillere er allerede på et godt nivå. Vi
kommer derfor til å fortsette med differensiering på trening slik at de mer erfarne spillerne får matche
hverandre, mens de som ikke har kommet like langt i utviklingstrappa får utfordringer på sitt nivå. På denne
måten mener vi at ferdighetene til samtlige spillere vil utvikles videre.

***



Lag: Jenter 2009, 13 år

Antall spillere: 28

Trenere: Anne Borge Johannesen, Andre Johnsen, Kenneth Engen, Hanne Digre, Sissel Furu Rolandsen, Marthe
Spjøtvold, Hedda Gimnes Kolstad

Støtteapparat: Camilla J. Åsheim (oppkvinne fra januar 2023, erstatter Renate Sandø), Torunn Singstad
(kasserer) Anders Aabakken (dugnadsansvarlig), Renate Sandø Gagnås, M’bassey C. Jammeh, Barbro Øritsland
Orskaug og Marit Lernæs (sosialansvarlige) 

Antall lag i serien: 3, to i nivå A og ett i nivå B

Deltatt på følgende cuper: Åpningscup, Tigercup høsten 2022 og er påmeldt Malvikcup, Trondheimscup og
Storhamarcup våre 2023. 

Frafall: To spillere har sluttet i løpet av sesongen. Noe skyldes den samlede belastningen skole/håndball/fotball.
Vi er veldig glade for å ha fått to nye spillere denne sesongen som ikke har spilt håndball før, men som allerede
har trent nok til å spille kamper på lik linje med de mer øvede spillerne. 

Vi har inntrykk av at fravær inneværende sesong og forrige sesong skyldes konkurrerende aktiviteter og skole,
og ikke pandemi. Vi har hatt treninger som normalt stort sett gjennom hele koronaperioden og oppmøtet har
vært godt, både i og utenom håndballsesongen. Da har vi samarbeidet godt med fotball og unngått kolliderende
treningstider.  

Hva har vi lyktes med i sesongen så lang

Keeperplassen var utfordrende i sesongen 2021/22. Da hadde vi kun to øvede målvakter og tre lag i serien og
på cuper. På cuper måtte uøvede (frivillig) stå i mål med varierende hell. Målet i fjorårets årsrapport var å
stimulere et par utespillere til å ‘stille som keeper av og til’. Det har vi mer enn lyktes med: I løpet av sommeren
og høsten 2022 har to tidligere utespillere blitt omskolert til målvakter, så nå har vi fire målvakter. Vi har gitt
målvaktene mye fokus på trening og de minst øvede har en positiv utvikling. 

Seriespillet er nivådelt denne sesongen, med serie A og B. Vi har likevel valgt å stille med 3 jevne lag, to i nivå A
og ett i nivå B. Hovedårsaken er at vi ønsker å ha med oss alle spillerne videre og ikke vil risikere frafall fordi
gruppa blir splittet og man føler seg nedprioritert. Med tre jevne lag vant vi vant A og B-finalen og spilte
semifinale i B sluttspillet. I A-serien er plasseringen vår midt på tabellen. Årsaken til det er nok at vi møter flere
toppede lag i A-serien, slik som Byåsen, Sverresborg og Rapp som utgjør topp 3. B-serien leder vi klart og med
stor målforskjell. 
Som før deler vi serien i tre ‘sesonger’ og bytter på lagene mellom hver ‘sesong’. Det er et av flere tiltak for å
skape ‘ett lag’. 

Spillerne har utviklet seg og gruppa av sterke/øvede spillere har blitt større. Dette gjelder alle spilleplasser, og
både forsvarsspill og angrepsspill. 

For å stimulere samspill i angrepsspillet har vi fokusert mye på igangsetting (eks opprulling og kryss). Det har
fungert godt.

Trenerteamet har vært stabilt og med godt oppmøte. Det styrker kvaliteten på treningene. Vi kan kjøre øvelser i
mindre grupper med mange repetisjoner og vi kan se den enkelte spiller.

Vi har innført regel om deltakelse på minst to treninger i løpet av øka for å få spille kamp påfølgende helg. Det
har gitt stabilt godt oppmøte på trening. 

Sportslige ambisjoner



Det overordnede målet er at spillerne fortsetter med håndball, har det gøy og fortsetter å utvikle seg.  

Sosiale tiltak 
● Treningssamling i Meråker fungerte også veldig godt sosialt. Vi hadde spillermøte om lagkultur og

spillerne fikk like treningsskjorter (identitetsskapende).
● Spillerne fikk sponset treningsdrakter og like drikkeflasker før Steinkjercup i april 2022. Vi har også hatt

to runder med lagbilder. Begge deler er identitetsskapende.
● Overnatting i hallen med mange aktiviteter som kickstart på sesongen 2022/23 
● Felles middag i stua etter treningene med Asgeir Hatlen fra Tigerskolen. I den forbindelse har spillerne

også fått sponset bortedrakter. 
● På hver trening har 3 spillere har trivselsansvar  

Gleder og utfordringer

● Vi trener klokken 16.00 på torsdager. Da er hallen ledig på forhånd og mange møter tidlig for å leke
med ball fritt før den organiserte aktiviteten starter.

● Spillerne forteller at de trives veldig godt. 
● Veldig godt oppmøte på sosiale aktiviteter.
● Det har vært gøy for spillerne å være med på Trenerskolen sammen med spillere fra andre lag.
● Varierende ferdigheter gjør at noen treninger kan være utfordrende. Det er ikke alltid like lett å

differensiere.  

***

Navn på lag: CSK jenter 2008

Antall spillere: 31 (pluss 1 som er med og trener av og til)
Trenere: 7
Støtteapparat: 
1 oppmann, 1 kasserer og 1 dugnadsansvarlig, 2 sosialansvarlige, 1 foreldrekontakt 
Antall lag i serie: 
2 lag i nivå 1, 1 lag i nivå 2. Har spilt noen av kampene for J15 i nivå 2-serien med kun våre spillere (er satt opp
på 8 slike kamper totalt i sesongen). I tillegg har noen vært lånt inn til å spille sammen med J15 i enkelte nivå
2-kamper.

Deltatt på følgende cuper: 
Storhamar cup mai 2022. Deltok med tre lag- kom på 2. og 3. plass.
Åpningscup i Trondheim Spektrum september 2022. Deltok med 2 lag. Begge lag til A-sluttspill.
Melhuscup i desember 2022. Deltok med to lag. Begge lag til finalen.

Frafall og evt pandemirelatert fravær?
Har 3 spillere som har sluttet. To av disse deltok veldig lite på treningene også forrige sesong, og sluttet i fjor
vinter/vår. Den tredje spiller nå kun fotball. 
Som det ble skrevet i rapporten i fjor, er det ingen frafall som direkte er relatert til pandemien. I tillegg er det en
spiller som har tatt en pause, da hun deltar i tre idretter, og det er mange treninger og kamper/konkurranser
som går samtidig.

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: 
Mange motiverte jenter som møter opp på trening og stadig tar nye steg.
Godt og variert treningsopplegg med mer fokus på tema i perioder. 
Har fokus på hvorfor man skal gjøre «holde-seg-frisk»-trening (Flere av trenerne og jentene har deltatt på
seminar med Rosenborgklinikken om skadeforebyggende trening og viktige øvelser i oppvarmingen).
Varierer mellom å la jentene styre oppvarmingen selv og at trener leder og deler inn i mindre grupperinger.
Detter er bevisst for å få med de som føler de ikke finner noen når de selv skal velge grupper. 



Har hatt flere sosiale møtepunkter enn de forrige sesongene. 
Flere viser større forståelse av samhandling i ulike spillsituasjoner.
Har øvd mye på offensivt forsvar.
Målvaktene har tatt nye steg, og det er mye fokus på at utespillerne under målvaktoppvarmingen kan bidra til at
målvaktene får øve på spesielle elementer slik at de får flest mulig repetisjoner. Det er synlig at målvaktene får
mer oppmerksomhet og spesifikk veiledning.
Har gjennomført kartlegging av spillerne og skal gjennomføre samtaler.

Sportslige ambisjoner: 
Utvikle både enkeltspillere og laget som 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 forstå 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 arbeider sammen både fremover og bakover på
banen. 
Øve mer i spilleposisjoner. Fortsatt være åpen for å spille i flere posisjoner, men det er lov til å kjenne på at man
har lyst til (og få mulighet til) å øve på noen få posisjoner mer enn de andre. 
Å utvikle et spill som er basert på enkle kombinasjoner som åpner for mange valg. I den forbindelse er det viktig
å få alle spillerne gis tid til å øve i aktuelle posisjoner slik at de kjenner seg trygge på hvilke valg som kan oppstå
i kamp
Fortsette å utfordre spillernes nysgjerrighet og vilje til å øve mer. 

Konkrete individuelle mål:
Sportslige

Hva er mine arbeidsoppgaver i lagets spillestil
Taktisk forståelse
Hvilke valg kan jeg se i ulike situasjoner…

Differensiering for utvikling
Hva vil jeg øve på
Kartlegging
Spillersamtaler 

Sosiale 
Ett lag
Mitt bidrag inn i laget

Lagets mål:
Sportslige mål

Hva kjennetegner oss som lag (offensivt forsvar, hurtig håndball, enkle kombinasjoner, bredde
i spillet…)
CSK 1, 2, 3 (mestringsarena tilpasset nivå)
Hvordan får vi til best mulig samhandling 

Differensiering for utvikling
Passende utfordring

Sosiale
felles møtepunkter (kveldsmat, bowling, se kamper sammen, mm.)

Sosiale tiltak: 
I forbindelse med Storhamarcup så vi Storhamar – Vipers i CC-amfi på Hamar
Sesongavslutning i juni med pizza, bilder, quiz og kort oppsummering av sesongen til hver enkelt spiller.
Kick-off med treningssamling i Meråker i august
Kveldsmat en gang i måneden i sesong
Bowling
Julegrøt 
Møter opp på hverandres kamper selv om de ikke spiller
Alle har kjøpt seg like collegegensere og -bukser med CSK-trykk, navn og draktnummer

Gleder og utfordringer:  



Gleder:
Fortsatt en gjeng med herlige og treningsvillige jenter.
Mange av dem har blitt mer nysgjerrige på håndball og viser at de har lyst til å lære mer. Mange går foran og
viser fremdragende innsats og holdninger.
Gjennom differensiering med hensyn til nivå på en del treninger, mener vi at vi treffer flere og flere tør å
«melde seg på». Ved differensiering ser det ut til at flere får utfordringer tilpasset sine ferdigheter. Likevel, er vi
veldig bevisste på at mye (/det meste) av treningshverdagen går ut å trene i blandede grupper. Da må spillerne
selv tilpasse seg sine medspillere, og for eksempel lære seg at ulike spillere har ulike bevegelsesmåter både med
hensyn til tempo og spilleforståelse. 
Vi er tydelige på at det er lov til å ha mål, og også kreve noe av medspillerne når man er på trening- spesielt
med hensyn til innsats og holdninger.
Vi har hatt treninger med klister ca en gang i uka siden oktober. Mange har også fått prøve seg i J15, og dermed
spille med klister.
Positiv utvikling med hensyn til innsats på styrketrening som vi gjennomfører i en slags Tabata-form (kun med
egen kropp, noen ganger Kettlebells og tau) på tirsdager
Det er artig at flere og flere begynner å få en bred forståelse av selve håndballspillet.
Ved å delta på trenerskolen (5 samlinger hvor vi har hatt med nye spillere til hver samling), har vi også fått en
bekreftelse på at vi har gjort og gjør mye riktig med hensyn til progresjonen og tankene vi har om utvikling av
spillerne. Det være seg øvelser vi har hatt fra de var unge, tanker om å inkludere alle, tilby dem en
basiskompetanse men likevel åpne opp for at det er de selv som skal være nysgjerrige på å se hvilke muligheter
som oppstår på banen. 
GUTS står fortsatt sentralt i gruppa: GLEDE, UTVIKLING, TRYGGHET OG SAMHOLD!

Utfordringer:
Det er mer tydelig at både skolen krever mer og kan innimellom påvirke treningsoppmøte. Det at vi har påpekt
at de skal skrive grunnen til at de avslår treninger, kan også ha vært med å påvirke at det kommer mer frem at
skolearbeid tar mye av tiden deres. 
I tillegg har det vært en del som har vært mye borte pga sykdom i flere runder. 
21 av jentene spiller både fotball og håndball. I starten av sesongen var mye planlegging for å få det til å gå opp
med blant annet finaler i serie og cup (Jentene vant for øvrig både cup og serie😊). I tillegg har de som også
spiller fotball deltatt på (og skal delta på) til sammen tre futsal-/fotballcuper, og flere av spillerne har vært med
på BDO-samlinger, -treninger og -kamper. Vi ønsker fortsatt å legge til rette så godt vi kan for at jentene som vil,
skal få delta i både håndball og fotball. Det er en utfordring å styre totalbelastningen, men vi gjør en innsats for
å få det til på best mulig måte. 
Vi ser at det begynner å bli et noe større gap mellom de som har den største kompetansen på flere områder
(blant annet mht spilleforståelse, ferdigheter, innsats, lagkompetanse, holdninger) og de som har lavere
kompetanse på disse områdene. For enkelte handler det om deltagelse på trening, mens det for andre kan dreie
seg om at de rett og slett ikke er så interesserte i å lære mer. De er med fordi det er gøy og synes det er en fin
arena å være sammen med andre på.  Som tidligere nevnt har vi differensiert en del på enkelte treninger. Det
ser ut til å være fordelaktig for flere, men kan også skape noe splid. Det er viktig å understreke også for jentene
at slik differensiering er dynamisk.

***

Navn på lag: G2008/G14

Antall spillere: 21
Trenere:
Hovedtrenere: Arna Hugdal (sportslig) og Ingvild Pettersen (admin). I tillegg 5 hjelpetrenere,
hvorav 2 målvakts trenere. Josip Pazin er spillerutvikler, deltar en gang i uka. Kostnaden med
ekstern spillerutvikler dekkes av laget i sin helhet.
G2008/G14 trener 3 ganger i uka – tirsdag, onsdag og fredag.

Støtteapparat:
G2008/G14 har 2 oppmenn, kasserer, foreldrekontakt, sosial ansvarlige (2 stk) og



dugnadsansvarlige (2 stk.).
Laget har en engasjert og dugnadsvillig foreldregruppe som skaper gode rammer både sosialt og økonomisk.

Antall lag i serie:
G2008/G14 har 2 lag i serien i henholdsvis nivå A og B. Laguttak er basert på mestring ut fra
egne forutsetninger og ferdigheter.

Samlinger/cup ́er:
I løpet av sesongen har G2008/G14 deltatt på følgende:
• Treningssamling Meråker
• Åpningscup
• Kamphelg i Molde i regi av Region Nord
• Julecup Tigercup Utleira
• Kamphelg i Trondheim i regi av Region Nord
• Kamphelg i Oslo
• Påmeldt Trondheims Cup
• Påmeldt Partille Cup

Frafall og fravær:
I løpet av høstsesongen har det vært frafall på 4 spillere. Ellers noe fravær i forbindelse med
konfirmasjonsforberedelser, men dette har vært ubetydelig.

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:
Laget startet sesongen med treningshelg på Meråker med fokus på det sosiale i tillegg til en
kick-off av det sportslige. Fra august og fram til høstferien er det gjennomført 3 treninger i
uka hvorav en utendørs ressurstrening. En del av guttene spiller også fotball, og det har stort
sett vært fulltallig på treningene etter at fotballsesongen var over.
2 spillere har ukentlig hospitert på G2007/G15. Forutsetninger for hospitering er sportslige
kvaliteter, gode holdninger og adferd overfor medspillere og trenere i tillegg til at det faller
inn i spillerens personlige utviklingstrapp.
Det er gjennomført minimum en spillersamtale med fokus på styrker, utvikling og trivsel.
G2008/G14 fremstår som et lag og verken ulike nivå på lagene, hospitering eller uttak til SPU
samlinger påvirker miljøet negativt i gruppa. Spillere møter opp og ser kampene til begge
lagene.

Sportslige mål:
• Utvikling på alle nivå
• Samspilt gruppe på alle nivå
• Bli gode i utgruppert forsvar
• Modig og kreativ i angrep
• Bli en av 3 beste i byen
• Spille finale en i cup

Sosiale tiltak:
Treningshelg i Meråker, kamphelg i Molde, bowling, Kolstad-kamp, pizzakveld, kamphelg i
Trondheim, kamphelg i Oslo og VM finale med varmmat i stuene.

Gleder og utfordringer:
Det er stor oppslutning på alle treningene, og det er stor utvikling i håndballforståelse og
mestring. Det har vært en positiv faktor å ha ukentlig tilgang på en ekstern spillerutvikler.
Foreldretrener-rollen blir mere krevende for hvert år.
Laget har en bred spillerstall som spiller jevnt med alle lagene i byen.
En stor glede er miljøet i spillergruppa, G2008/G14 fremstår som et treningsvillig lag uten
konflikter mellom spillere.
For å tilby mye spilletid er det en forutsetning at vi opprettholder antall lag i serien, og da kan
tilstrekkelig med spillere pr. posisjon være en utfordring.



***

Navn på lag: Jenter 2007 (J15 i 22/23-sesongen)

Antall spillere: 23 
Trenere: Elin Glasø (hovedtrener) og Kristin Sandmark
Hjelpetrenere: Hjelpetrenere: Lone Lervåg Sando, Stian Tingstad

Støtteapparat: 
Oppmann: Kathrine Elshaug
Kasserer: Hanne Marie Eide
Dugnadskomite: Tore Grunnan 
Sponsorgruppe: Oliver Skisland, Stein Martin Beyer, Marte Sandsør
Sosialkomite: Nina Hjulstad og Janne Sæther Fagerheim
Utvidet støtteapparats gruppe: Rikke Dahl, Hanne Mari Eide, Stian Tingstad, Tove Helene Høyer, Lone Lervåg
Sando og Tore Grunnan

Antall lag i serie: 2 lag på nivå A, 1 lag på nivå B –deler serie og samarbeider med J08. Ca. 5 spillere med
rullering deltar i J16 på regions serie og Bring sammen J06

Deltatt på følgende cuper: Trondheim håndball cup 2022, Storhamarcup 2022, Partille cup 2022, Åpningscupen
2022, Stjørdalscup 2022. Treningsturnering i mellomjula med Strindheim og Byåsen hvor vi også hadde med
mange spillere fra J08.

Frafall  
Vi har et frafall før sesongstart 22/23 på grunn av valg om fotball. Mulig på vei tilbake i gruppa nå.

Rekruttering: Vi har fullført en vellykket sammenslåing med 11 jenter fra Freidig J07 i forkant av sesongstart.
 

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 i spillersamtaler om god trivsel og
godt sosialt miljø. Vi har også etablert treningssamarbeid og hospitering på kamper med J06. Vi har også hatt
flere spiller på RLM samlinger, Bylagssamlinger og SPU samlinger gjennom sesongen

Sportslige ambisjoner: 
Vi har så lang spilt i 2 øvede serier med godt resultat. Den ene serien har vært satsningsserie med mål om best
mulig resultat. De andre to seriene har målet vært å i ha fokus på utvikling og utjevning av spilletid. Vi har
ambisjoner om å prestere på nasjonalt nivå med deltagelse i Petter Wessel cup mars/april 2023 som
forberedelse til kvalifisering for Bring og Regions serie sesongen 2023/24. Målet overordnet er best mulig
utvikling av alle spillere og gi et differensiert tilbud gjennom sesongen – med både mål om sportslige
prestasjoner og arena for breddetilbud og sosiale sportslige tilbud.

Sosiale tiltak: 
Vi har gjennomført treningssamling i august i CSK hallen. Vi har hatt samling med Pizza og kveldsmat X 2. Vært
på Kolstad – Elverum kamp og Gjensidige cup. Vi hadde også juleavslutning på LaserX. Jentene har også søkt om
egne sponsormidler til trafikksikkerhetsprosjekt hvor de har laget egen arbeidsgruppe med utarbeidelse av
skisse for gjennomføring sammen med Lone, Oliver og Anita.

Gleder og utfordringer:  
Spillere har i stor grad møtt på treninger og satt stor pris på fellesskapet.   
Vi har hatt en positiv cupopplevelser med seier i Trondheim håndballcup og Åpningscupen. 



Vi har også hatt en til to felles treninger 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 1-2 treninger med spillutvikler for neste sesong og fortsatt godt samarbeid mellom lagene for å skape
felles klubbkultur og lik spillefilosofi for jentelagene. 
Hovedtrener Elin Glasø, trener Kristin Sandmark.

***

Navn på lag: Gutter 2007

Antall spillere: 23 spillere

Trenere: 
Erlend Sagosen
Roger Kværnø
Ann Mari Austli
Vegards Aspnes

Støtteapparat: 
Monica Sagosen (oppmann)
Heidi Dahl (dugnadsansvarlig)
Marthe Bjørnsen (foreldrekontakt)
Liss Mari Kvæl (Kasserer og cupansvarlig)

Antall lag i serie: 
2 lag i G-15
2 lag i G16

Deltatt på følgende cuper
Deltatt på åpningscupen sept 2022 og deltatt på en privat turnering for inviterte g07-lag i Stavanger 24.-26.
februar.
Påmeldt PW-cup 31. mars – 2. april 2023, Rema 1000 Trondheims cup april 2023 og Partillecup juli 2023.

Frafall
Vi er omtrentlig samme spillergruppe fra i fjor, fått tilgang på en spiller fra Utleira og har en spiller som har
sluttet.

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt 
G07 er en treningsvillig og ivrig gjeng med spillere som trives godt sammen. Alle spillerne har hatt et godt
trenings- og kamptilbud gjennom sesongen. Vi begynte å trene systematisk på Impulse treningssenter høsten
2022, og alle spillerne deltar her 2 ganger pr uke, hvor vi alltid har voksen trener med.

Har også en godt sammensveiset foreldregruppe som trives godt sammen og som gjerne tar i et tak på
dugnader. I løpet av sesongen har vi avholdt en foreldrefest for å få et enda bedre samhold, og vi har stort
oppmøte på alle lagets kamper.

Sportslige ambisjoner 
Ambisjonen er å skape et lag som hevder seg i toppen nasjonalt i egen årsklasse.



Sosiale tiltak
Hadde en treningssamling i august (i egen hall/ Chappa) med trening og mat og sosiale aktiviteter. I tillegg har vi
hatt spillermøter med kveldsmat ca 1 gang pr mnd gjennom sesongen.

Gleder og utfordringer 
Gruppen fungerer veldig bra. En fin treningsvillig gjeng som trives godt sammen, både på trening, kamp og på
reise/ tur. Vi gleder oss til mange flotte cuper/ turer fremover.

***

Navn på lag: CSK J06 

Antall spillere: 9  

Trenere: Heidi Sandø (hovedtrener), Hanne Digre (hovedtrener) og Raymond Martinsen (fysisk trener)
(pluss 2 eksterne spillerutviklere) 
Støtteapparat: Lisbeth Stornes (oppmann) 

Antall lag i serie: 2 (Regionserien og Bring-serien) 

Deltatt på følgende cuper: Partille sommeren 2022  

Frafall og evt. pandemirelatert fravær: har vært 9 spillere siden september 2021  

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt: Laget har nådd målsettinger om å kvalifisere seg til både
Regionserien og Bring-serien. Vi har etablert et godt og stabilt samarbeid med J07, både i treningshverdagen
hvor vi trener 2 økter sammen med eksterne spillerutviklere og i kampavvikling der vi har med 3-5 hospitanter
på hver kamp. Vi har så langt spilt mange gode og jevne kamper i begge seriene vi deltar i, og spillerne har
utviklet seg både individuelt og i det kollektive spillet. I tillegg har jentene spilt flere J20 kamper før jul. Vi har
også kommet i gang med hospitering opp til rekruttgruppa, der en spiller også har deltatt på 2. div kamper.  

Sportslige ambisjoner: laget som helhet ønsker å trene og hospitere inn i rekruttgruppa våren 2023, og alle er
motiverte til å satse for å kvalifisere seg til Regionserie og Lerøy-serien neste sesong. Flere spillere ønsker å
trene godt for å kunne delta på 2. div neste sesong.  Laget er klar for neste steg i utviklingen, det å spille junior-
og seniorhåndball. 

Sosiale tiltak: kveldsmat, felles dugnader, spillermøter med tema og mat. Jentene er en veldig sammensveiset
gjeng som er mye sammen som stor gruppe og i mindre grupper på fritiden. Vi vil også gjennomføre en
avslutningstur i april/mai/juni. Det kan bli deltakelse på Rosecup i Molde og en hyttetur i juni. Vi vil legge til
rette på ulike måter for å gjøre overgangen til rekrutthåndballen best mulig for alle.  

Gleder og utfordringer: Jentenes motivasjon til å trene og utvikle seg er nok den største gleden, og det at de
er så inkluderende, positive og viser toleranse for hverandre. Den største utfordringen er og har vært
størrelsen på gruppa. Det å være kun 9 jenter er veldig sårbart, dette har vi merket godt i år med flere
langvarige skader. Da har det vært særdeles viktig å ha et stabilt samarbeid med lagdelene under og over oss,
noe vi i trenerteamet bruker mye tid på. 



***

Navn på lag: Herrer/Rekrutt

Antall spillere: 37 pr 09.02.23

Trenere: Bendik D. Dalen, Katrine Wang, Andre Johnsen

Støtteapparat:

Lagledere: Ann-Karin Henriksen og Gunnar P Lian

Økonomi: Tore Ottesen

Sosial Komite: Solvår Solhaug, Anja Nicolaysen og Maren Granum Dugnad: Henriette N Lian,
Vegard Granheim og Trond Wang

Arrangement: Ronny Jørgenvåg, Ingrid Aune, Laila Arnesen og Ingunn Strupstad

Antall lag i serie:

2. div Prestasjonsarena

3. div Utviklingsarena

G18 Lerøy Prestasjonsarena

G20 Region Semi-prestasjonsarena

G20 Bredde Utviklingsarena

Deltatt på følgende cuper:

- Skjærgårdslekene august 2022. Oppkjøringsturnering Lerøy

- Åpningscup september 2022. Oppkjøringsturnering 3. div/G20 - Treningshelg i CSK-hallen + treningskamper i
august/september

Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede?

Ingen påvirkning i årets sesong.

Rekruttering/Frafall og evt pandemirelatert fravær?

Det er noen spillere som har falt i fra i siden starten i august 2022. Vi var i utgangspunktet 45 spillere. Noen har
sluttet, men 2 spillere har meldt overgang til Strindheim.

August 40 spillere i rekrutt

Status feb. 35 spillere i rekrutt

- 3 pga. tid/motivasjon (aug/sep)

- 2 overgang til Strindheim for å få mer spilletid (jan/feb) - 1 utlån til Vikhammer (feb)



- 1 spiller kommet til (des)

Skader - 2 tretthetsbrudd i ryggen (juli). Tilbake nå i jan/feb - 2 korsbånd
(aug/des)
- 2 albuer (aug/langtid)
- 1 skulder ut av ledd (des)
Ellers vanlige småskader gjennom høsten, og noen ute lenger tid med sykdom

Hva har vi lyktes med i sesongen så langt:

- Positiv utvikling på mange spillere

- Lykkes med å skape god variasjon i angrepsspillet

- Utviklet og arbeidet en del med ulike 6-0 og 5-1-varianter - Fått satt en mer fast stamme i 2. div

- Prestert godt på de fleste arenaer

Sportslige ambisjoner:

Under følger en enkel beskrivelse av de ulike arenaene. Her det kort om hva arenaen brukes for, mål for
sesongen, status så langt (seier-uavgjort-tap), plassering og scorte-innslupne mål. Følger også en kort
oppsummering av de kampene som har vært spilt.

2. div

Prestasjonsarena Går smalt i de tøffe kampene, og bredere mot svakere motstand.

Mål om topp 4 Var et hårete mål i august, men ser at vi kjemper i toppen nå

9-2-4 (4) Foreløpig 4. plass. Ligger bra an til topp 4 med fem kamper igjen.

31-28 Litt for mange innslupne mål i snitt (28). Skulle hatt denne nærmere 26

Her har vi til nå lykkes godt og har vunnet de siste fem kampene, blant annet slått opprykkskandidat LFH med 6
mål. Ønsker å kunne bruke resten av kampene på å rullere en del og teste spillere inn mot neste år. Vi trenger
mest sannsynlig ikke så mange flere poeng for å sikre topp 4, så vil fokusere mer på utvikling. Største tapet i år
er på fem mål, og vi henger med i alle kamper. Presterer som regel bra mot topplagene, men sliter litt med å
holde nivået gjennom hele kampen mot antatt svakere motstand. Gått på to tap hvor vi presterer under evne og
sliter spesielt bakover. Var i en periode med mye sykdom i gruppa og tre uker med dårlige treninger på grunn av
dette, så vi var ikke i kampform og ikke godt nok forberedt. Gruppa bidro bra etter dette og var med å ta noen
grep for å komme tilbake.

1. div-spillerne som er med her bidrar naturligvis bra til de gode resultatene. Dessverrer er det noen backer her
som har fått mindre tid enn de selv hadde håpet på, og vi har ikke fått gitt nok tid til noen av de fremste
05’erne.

3. div

Utviklingsarena God utvikling på disse spillerne. Mange som får prøve seg.

Fordele spilletid Fordeler spilletid ganske jevnt, men gir mer til 2. div-spillere

5-3-5 (4) Foreløpig 4/5. plass. Ligger bra an til topp 4 med fem kamper igjen.

29.8 - 28.2 Litt for mange innslupne mål i snitt. Skulle hatt denne nærmere 26



Fikk en dårlig start på sesongen, men har kommet seg bra gjennom høsten. Med unntak av stortap mot NTNUI
er største tapet på 2 mål, og ellers spilt en del jevne kamper, og dominert i noen kamper. Mange får prøve seg
og vi bytter mye, tester ut konstellasjoner og trener på ting. Sliter også her med å prestere og avgjøre kamper
mot antatt svakere motstand. Største problemet i noen 3. div-kamper er å få opp tenningsnivået. Dette har sett
bra ut noen kamper, og handler ofte om at vi bare trenger å ha med en viktig spiller som kan styre
oppvarmingen og ta ansvar her!

G18 Lerøy

Prestasjonsarena Går smalt for å vinne kampene. Rullerer når vi kan

Mål om sluttspill Kan tåle å tape mot Bækkelaget, men bør vinne de tre andre

3-1-0 (3) Likt poeng med Fjellhammer som vi spilte uavgjort mot

26.8 - 22.5 Skulle gjerne hatt innslupne rundt 21. Fornøyd med 27 fremover

Slått Bjørnar, Sotra og Tiller. Uavgjort mot Fjellhammer hvor vi møter et bra lag. Burde nok kunne vunnet denne
kampen basert på hvordan vi periodevis spilte, men en uavgjort var et viktig resultat for å kunne nå sluttspillet.
Gjenstår å gjøre jobben i de fire siste kampene for å nå sluttspill. Lerøy er en pretasjonsarena hvor vi går smalt
om vi trenger det, og alle spillere er klar over dette på forhånd. Vi har fordelt spilletid greit i kvalifisering (3
seiere), og bra i to kamper, mens vi har fordelt lite mot Fjellhammer og Bjørnar. Nivåforskjellen mellom de 8
beste og de neste 6 er ganske stor. 1. div-spillerne er veldig viktig for å prestere på denne arenaen, og skal få
mulighet til å spille mye i jevne kamper. Ønsker å rullere en del mer førstkommende helg om mulig, i hvert fall i
1. omgang, og så gå smalere i 2. omgang.

G20 Bredde

Utviklingsarena Takhøyde for å trene og teste ut ting

Fordele spilletid Rullerer mye. Fordeler så likt som mulig på de som kun spiller her

6-0-2 (2) To tap mot Melhus. God kontroll på 2. plass her, så kan tape litt

23.8 - 22.1 Fornøyd med 22 i snitt bakover. Skulle gjerne spilte bedre i angrep her

Dette har vært en arena primært for G05. Har brukt noen eldre spillere av og til for å fylle opp og gi de mer
spilletid. Prestert godt, men også møtt ganske mye dårlig motstand. En fin arena for å fordele tid til de som kun
er med for gøy. Melhus er overlegne, men tror guttene syns det er gøy å kunne prøve å ta 2. plassen, som vi
ligger godt an til.

G20 Region

Semiprestasjon Rullerer mye mer enn i Lerøy, men litt mindre enn i G20 bredde

Mål om finale Bør vinne 1-2 to av de gjenstående kampene for å nå finale.

4-0-0 (1) Gjenstår 3 kamper før en finale.

25.8 - 20.3 Fornøyd med snittet fremover og bakover på denne arenaen.

Hatt tre veldig gode kamper her mot Spjelkavik, Tromsø og Bodø. Primært brukt 05 her også, men hatt med et
par 02’ere, en 03’er og en 04’er fordelt på disse kampene for å ha litt å bytte på. Vært mye energi, mye godt
forsvarsspill og målvaktsspill, og en arena hvor de har ønsket å vise seg fram. Mål om å bli nr. 1 eller 2 i serien
for å kunne spille finale her i mars. Mange som bidrar i denne serien og fin bredde i gruppa. Det er en del andre
spillere her enn i Lerøy, og har ikke med de beste derfra. Bytter også en del på tid her, og lykkes med å holde ut
hele kamper. Generelt en positive opplevelse til nå, og virker som flere syns det var gøy med tur til Tromsø, som



ellers ikke er med på så mange reisekamper.

Sosiale tiltak:

Det har vært servert kveldsmat 1. gang pr. måned etter trening.

Det er gjennomført sosial kvelder i sosial-rommet.

Spillerguppas sosialkomite har også arrangert lagsfester etc.

Gleder og utfordringer:

Veldig positivt overrasket over spillergruppa! En hardtarbeidende, positiv gjeng som ikke er redd for å si hva de
mener. De mest dedikerte setter høye krav til seg selv, medspillere og oss trenere. De tar tak når treningene ikke
er bra nok, og bidrar til å gjøre justeringer både i forsvaret og angrepet. Det er som regel god stemning på
trening, samtidig som det kan smelle mellom noen spillere og gås litt unødvendig hardt til i dueller. Syns dette
er positivt å se, og spillerne er flinke til å legge fra seg diskusjoner og harde taklinger på banen.

Vi har presterte egt. bedre enn forventet ved sesongstart og tatt noen skreller. Samtidig har vi underprestert i
andre kamper mot svakere motstand. Fikk en dårlig start på 3. div med to uavgjorte og tre ett-målstap, men har
hentet oss fint inn der og spillerne har steppet opp.

Har kommet godt i gang etter jul med 12 kamper uten tap i 2. div, 3. div og G20 (11 seiere og 1 uavgjort), og
hatt fire gode treningsuker, og lite skader.

Noen av utfordringene har vært at det er stor nivåforskjell mellom de beste og de lengst bak. Dette har tidvis
ført til frustrasjon, fordi det har påvirket nivået og flyten i hele treninga. Vi har gjort noen justeringer her
underveis med færre fellesøkter, eller mer oppdelt på øktene. Og det har vært mulig for noen å hospitere med
G06 istedenfor på enkelte økter.

Har begynt å tenke mer inn mot neste år og derfor begynt å “rydde opp” noe i stallen. To spillere har valgt å gå
til Strindheim for å få mer spilletid og en roligere treningshverdag. En spiller er på utlån til Vikhammer hvor han
vil få spille mye, samtidig som vi holder han varm hos oss inn mot neste år.

Det er garantert en del andre utfordringer, som naturligvis kommer med en gruppe på opp mot 40 spillere. Det
strekker seg fra spillere som spilte 1. div i fjor, til spillere som ikke var gode nok til Bring i fjor. De eldste har
allerede studert noen år på universitetet (00) og de yngste som er med begynte akkurat på videregående (06),
så det er naturlig at det kan skape noen uenigheter og utfordringer. Som nevnt nedenfor er jo også spilletid i 2.
div en utfordring som har vært vanskelig å løse.

***

Navn på lag: CSK Topp Herrer

Antall spillere: 17

Trenere: Hovedtrener Fredrik Tønne og trener Roger Kvannli

Støtteapparat: Oppmenn Torunn Åmotsbakken Bromet og Peter Ibsen

Antall lag i serie: 1

Deltatt på følgende cuper: ikke aktuelt



Hvordan har situasjon med koronapandemi påvirket motivasjon og idrettsglede?
Uendret for topp dette. 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 igjen har et av Norges 2 beste 20-årslag = NM - finale 2. året på rad

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:
Fortsatt rekrutt stamme med mange og gode talenter.
Vi håper man snarest finner en god og stabil løsning på trenersituasjonen for Topp herrer, slik at planlegging for
kommende sesong kan iverksettes.
Vi observerer at våre spillere er svært attraktive for andre klubber, hvilket er et signal om at man har drevet god
utvikling over tid. Dog skulle vi gjerne sett at rammebetingelser for topphåndball i CSK var litt annerledes slik at
vi har mulighet til å være attraktiv over tid også.



Resultat
Charlottenlund Sportsklubb
Periode 1-12, Prosjekt 40000 - 40000, Avdeling 0 - 0

AVD BREDDE
Budsjett 2022 Regnskap 2022 Avvik

SALGS OG DRIFTSINNTEKT
3210  Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet 400 000-kr                          266 576-kr                          133 424,00-kr                     
3250  Inntekter fra egne arrangementer 163 750-kr                          163 750,00kr                     
3440  Andre offentlig tilskudd 250 000-kr                          283 242-kr                          33 242,00kr                       
3450  Andre tilskudd 51 380-kr                            51 380,00kr                       
3920  Medlemskontingenter 200kr                                  200,00-kr                            
3922  Treningsavgifter 1 646 500-kr                       1 537 675-kr                       108 825,00-kr                     
3923  Egenandeler fra medlemmer 2 982-kr                              2 982,00kr                         

3992  Andre driftsinntekter 350 000-kr                          419 740-kr                          69 740,00kr                       
Sum salgs og driftsinntekt 2 646 500-kr                       2 725 145-kr                       78 645,00kr                       

VAREKOSTNAD
Sum varekostnad 250 000kr                          301 233kr                          51 233,00-kr                       

LØNNSKOSTNAD
Sum lønnskostnad 455 380kr                          593 892kr                          138 511,83-kr                    

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6300  Leie lokaler, hall mv 40 237kr                            40 237,00-kr                       
6315  Intern leie 650 000kr                          447 500kr                          202 500,00kr                     
6550  Driftsmaterialer 50 000kr                            47 500kr                            2 500,00kr                         
6730  Idrettsfaglig bistand 50 000kr                            47 500kr                            2 500,00kr                         
6790  Andre fremmede tjenester 100 000kr                          100 000,00kr                     
7100  Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 407 500kr                          276 777kr                          130 722,51kr                     
7140  Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 100 000kr                          111 524kr                          11 524,00-kr                       
7142  Refusjon bom 4 742kr                              4 742,46-kr                         
7150  Reisekostnad ekstern/dommere 24 914kr                            24 914,00-kr                       
7160  Diettkostnader oppgavepliktig 1 074kr                              1 074,00-kr                         
7401  Utøverlisenser -kr                                       9 105kr                              9 105,00-kr                         
7407  Bøter, gebyrer og omberamming 20 000kr                            11 250kr                            8 750,00kr                         
7410  Kontingent krets/forbund 50 000kr                            48 500kr                            1 500,00kr                         
7710  Styremøter, interne møter 10 000kr                            3 722kr                              6 278,00kr                         
7730  Idrettsutstyr, rekvisita 75 000kr                            59 328kr                            15 672,00kr                       
7750  Spillerlisenser 12 000kr                            5 160kr                              6 840,00kr                         
7760  Idrettsfaglig utdanning og kurs 70 000kr                            56 874kr                            13 126,00kr                       

7765  Påmelding stevner, arrangement 380 000kr                          455 158kr                          75 158,00-kr                       
7790 Andre kostnader 42 850kr                            42 850,00-kr                       
7984  Internfakturering Støtte/tilskudd + 15 000-kr                            15 000,00kr                       
7994  Internfakturering Støtte/tilskudd 186 329kr                          186 329,00-kr                     

Annen driftskostnad 1 974 500kr                       1 865 045kr                       109 455,05kr                    
DRIFTSRESULTAT 33 380kr                            35 025kr                            1 645-kr                              



Resultat Budsjett 2022
Charlottenlund Sportsklubb Kjetils forslag
Periode 1-12, Prosjekt 4050 - 4050, Avdeling 0 - 0

AVD TOPP Budsjett 2022 Regnskap 2022 Avvik

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3250 - Inntekter fra egne arra 156 000,00-kr                   156 000,00-kr                   
3400 - Tilskudd 100 000,00-kr                   100 000,00-kr                   
3922 - Treningsavgifter 624 989,00-kr                   598 090,00-kr                   26 899,00-kr                      
3923 - Egenandeler fra medlemmer -kr                                  -kr                                  -kr                                  
3964 - Salg kiosk utenfor avgiftsområde 100 000,00-kr                   309 163,00-kr                   209 163,00kr                   
3970 - Inntekter arrangement 170 000,00-kr                   318 170,00-kr                   148 170,00kr                   

3980 - Sponsorinntekter 207 000,00-kr                   57 500,00-kr                      149 500,00-kr                   

3992 - Andre driftsinntekter 50 000,00-kr                      50 000,00-kr                      
Sum salgs- og driftsinntekt 1 407 989,00-kr              1 282 923,00-kr              125 066,00-kr                 

VAREKOSTNAD

Sum varekostnad -kr                                         142 786,00kr                 142 786,00-kr                 

LØNNSKOSTNAD

Sum lønnskostnad 690 000,00kr                 631 631,00kr                 58 369,00kr                   

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6310 - Leie hall -kr                                      7 240,00kr                            7 240,00-kr                        
6490- Annen leiekostnad -kr                                      20 000,00kr                          20 000,00-kr                      
6730 - Idrettsfaglig bistand -kr                                  -kr                                  
6790 - Andre fremmede tjenester -kr                                  22 750,00kr                      22 750,00-kr                      
6811 - Programvare/lisenser 13 000,00kr                      13 000,00kr                      
7120 - Bilgodtgjørelse intern -kr                                  1 419,72kr                        1 419,72-kr                        
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere 90 000,00kr                      90 000,00kr                      
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 660 000,00kr                   622 573,28kr                   37 426,72kr                      
7145 - Reisekasse 280 000,00-kr                   177 194,00-kr                   102 806,00-kr                   
7323 - Reklameartikler -kr                                  1 000,00kr                        1 000,00-kr                        
7410 - Påmelding serie 60 000,00kr                      60 000,00kr                      -kr                                  
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita 150 000,00kr                   242 136,00kr                   92 136,00-kr                      
7750 - Spillerlisenser 10 280,00kr                      8 030,00kr                        2 250,00kr                        
7760-Idrettsfaglig utdanning og kurs -kr                                  66 000,00kr                      66 000,00-kr                      
7764 - Treningsstudio utøvere 52 293,00kr                      51 002,00kr                      1 291,00kr                        
7765 - Påmelding stevner, arrangement -kr                                  40 000,00kr                      40 000,00-kr                      
7790 - Andre kostnader 30 000,00kr                      30 000,00kr                      
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd + -kr                                  279 000,00-kr                   279 000,00kr                   
7992 - Internfakturering Leie -kr                                  21 720,00kr                      21 720,00-kr                      
Sum annen driftskostnad 785 573,00kr                 707 677,00kr                 77 896,00kr                   

DRIFTSRESULTAT 67 584,00kr                   199 171,00kr                 131 587,00-kr                   



Resultat
Charlottenlund Sportsklubb
Periode 1-12, Prosjekt 40000 - 40000, Avdeling 0 - 0

AVD BREDDE
Budsjett 2022 Regnskap 2022

SALGS OG DRIFTSINNTEKT
3210  Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet 400 000-kr                          266 576-kr                          310 000,00-kr                                                   Kiosksalg
3250  Inntekter fra egne arrangementer 163 750-kr                          
3440  Andre offentlig tilskudd 250 000-kr                          283 242-kr                          300 000,00-kr                                                   LAM - midler + akt. Tilskudd
3450  Andre tilskudd 51 380-kr                            -kr                                                                 
3920  Medlemskontingenter 200kr                                  
3922  Treningsavgifter 1 646 500-kr                       1 537 675-kr                       1 700 000,00-kr                                                Treningsavgifter
3923  Egenandeler fra medlemmer 2 982-kr                               

3992  Andre driftsinntekter 350 000-kr                          419 740-kr                          300 000,00-kr                                                   
CSK Lotteri + 100.000 inntekt for tilsyn 
av hallen

Sum salgs og driftsinntekt 2 646 500-kr                       2 725 145-kr                       2 610 000,00-kr                                                Totale inntekter

VAREKOSTNAD
Sum varekostnad 250 000kr                          301 233kr                          300 000,00kr                                                   Varekostnad kiosk

LØNNSKOSTNAD
Sum lønnskostnad 455 380kr                          593 892kr                          300 000,00kr                                                   Godtgjørelse dommerutgifter

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6300  Leie lokaler, hall mv 40 237kr                            
6315  Intern leie 650 000kr                          447 500kr                          500 000,00kr                                                   Leiekostnad
6550  Driftsmaterialer 50 000kr                            47 500kr                            -kr                                                                 
6730  Idrettsfaglig bistand 50 000kr                            47 500kr                            50 000,00kr                                                      Avtale fysisk oppfølging
6790  Andre fremmede tjenester 100 000kr                          100 000,00kr                                                   Driftsstøtte til Topp
7100  Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 407 500kr                          276 777kr                          600 000,00kr                                                   Trenergodtgjørelse bredde
7140  Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 100 000kr                          111 524kr                          110 000,00kr                                                   Buss reisecup Storhamar
7142  Refusjon bom 4 742kr                               
7150  Reisekostnad ekstern/dommere 24 914kr                            
7160  Diettkostnader oppgavepliktig 1 074kr                               
7401  Utøverlisenser -kr                                       9 105kr                               
7407  Bøter, gebyrer og omberamming 20 000kr                            11 250kr                            
7410  Kontingent krets/forbund 50 000kr                            48 500kr                            50 000,00kr                                                      Påmelding
7710  Styremøter, interne møter 10 000kr                            3 722kr                               
7730  Idrettsutstyr, rekvisita 75 000kr                            59 328kr                            60 000,00kr                                                      Utstyr
7750  Spillerlisenser 12 000kr                            5 160kr                               
7760  Idrettsfaglig utdanning og kurs 70 000kr                            56 874kr                             

7765  Påmelding stevner, arrangement 380 000kr                          455 158kr                          450 000,00kr                                                   
Kun regionale serier + storhamar og 
Steinkjer

7790 Andre kostnader 42 850kr                            40 000,00kr                                                      
7984  Internfakturering Støtte/tilskudd + 15 000-kr                            
7994  Internfakturering Støtte/tilskudd 186 329kr                          

Annen driftskostnad 1 974 500kr                       1 865 045kr                       1 960 000,00kr                                                
DRIFTSRESULTAT 33 380kr                            35 025kr                            50 000,00-kr                                                      overskudd

Budsjett 2023



Resultat Budsjett 2022
Charlottenlund Sportsklubb Kjetils forslag
Periode 1-12, Prosjekt 4050 - 4050, Avdeling 0 - 0

AVD TOPP Budsjett 2022 Regnskap 2022

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3250 - Inntekter fra egne arra 156 000,00-kr                    100 000,00kr                    Billettinntekter
3400 - Tilskudd 100 000,00-kr                    100 000,00kr                    Driftsstøtte fra håndballavd bredde
3922 - Treningsavgifter 624 989,00-kr                    598 090,00-kr                    200 000,00kr                    Kontrakter 2023/ 2024
3923 - Egenandeler fra medlemmer -kr                                  -kr                                  300 000,00kr                    Rest av kontrakter 2022/ 2023
3964 - Salg kiosk utenfor avgiftsområde 100 000,00-kr                    309 163,00-kr                    200 000,00kr                    Kioskinntekter
3970 - Inntekter arrangement 170 000,00-kr                    318 170,00-kr                    200 000,00kr                    Landsdelssamling + 2 håndballskoler

3980 - Sponsorinntekter 207 000,00-kr                    57 500,00-kr                      150 000,00kr                    Sponsorinntekter

3992 - Andre driftsinntekter 50 000,00-kr                      -kr                                  
Sum salgs- og driftsinntekt 1 407 989,00-kr              1 282 923,00-kr              1 250 000,00kr              Totale inntekter

VAREKOSTNAD

Sum varekostnad -kr                                        142 786,00kr                 60 000,00kr                   

LØNNSKOSTNAD

Sum lønnskostnad 690 000,00kr                 631 631,00kr                 427 500,00kr                 Godtgjørelse trenere og dommerutgifter

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6310 - Leie hall -kr                                    7 240,00kr                           

6490- Annen leiekostnad -kr                                    20 000,00kr                         20 000,00kr                         

6730 - Idrettsfaglig bistand -kr                                  30 000,00kr                      
6790 - Andre fremmede tjenester -kr                                  22 750,00kr                      
6811 - Programvare/lisenser 13 000,00kr                      
7120 - Bilgodtgjørelse intern -kr                                  1 419,72kr                        
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere 90 000,00kr                      
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 660 000,00kr                    622 573,28kr                    350 000,00kr                    
7145 - Reisekasse 280 000,00-kr                    177 194,00-kr                    
7323 - Reklameartikler -kr                                  1 000,00kr                        
7410 - Påmelding serie 60 000,00kr                      60 000,00kr                      30 000,00kr                      
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita 150 000,00kr                    242 136,00kr                    150 000,00kr                    
7750 - Spillerlisenser 10 280,00kr                      8 030,00kr                        5 000,00kr                        
7760-Idrettsfaglig utdanning og kurs -kr                                  66 000,00kr                      60 000,00kr                      Trenerutdanning
7764 - Treningsstudio utøvere 52 293,00kr                      51 002,00kr                      50 000,00kr                      
7765 - Påmelding stevner, arrangement -kr                                  40 000,00kr                      
7790 - Andre kostnader 30 000,00kr                      30 000,00kr                      
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd + -kr                                  279 000,00-kr                    
7992 - Internfakturering Leie -kr                                  21 720,00kr                      
Sum annen driftskostnad 785 573,00kr                 707 677,00kr                 725 000,00kr                 Reisekostnader utgjør ca 350.000,-

DRIFTSRESULTAT 67 584,00kr                   199 171,00kr                 37 500,00kr                   Overskudd

Budsjett 2023


