
ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2017/ 2018 

En aktiv håndballsesong begynner å gå mot slutten, men vi har fortsatt en god del som 

skal skje for våre 70 spillere, før sesongen er over. En god del kamper, arrangement 

og cup er noe av det vi skal igjennom, før vi avslutter for denne gang. 

Vi har hatt 7 lag i serie i år, noe vi er veldig fornøyd med I tillegg er det mange ivrige 

minihåndballspillere, som vi gleder oss til å få opp i serie i årene som kommer.  

Lagene vi har hatt i år er:  

- J 10 

- G 10 

- J 11 

- G 11 

- G 13 

- J 14 

- G 14 

En solid trener/ laglederstab har hatt mange gode økter i hallen sammen med spillerne. I 

tillegg har vi hatt mye publikum, som har skapt både liv på tribunen og penger i kassa. Mange 

lange helgadager, samt torsdagskvelder med kamper i hallen, har skapt mye idrettsglede både 

på og utenfor banen. Både spillere, trenere og styret er veldig fornøyd med engasjementet som 

har vært på tribunen denne sesongen. Artig å se at så mange trekker til hallen for å se på våre 

unge håpefulle. Håper dette fortsetter også i årene som kommer.  

Før vi avsluttet sesongen i fjor vår, visste vi at vårt g 16- lag, ikke vil bli videreført til høsten 

igjen. Noen begynte på skole andre steder, noen ønsket å satse videre i Stjørdals Blink, og 

andre valgte å slutte med håndball, ettersom vi ikke klarte stille lag i Hegra. For å prøve å 

finne en løsning for de som ønsket å fortsette å spille her i Hegra, gikk vi hardt inn for å starte 

ett herrelag. Hadde ett par treninger, og annonserte mye for å få tak i spillere, men vi måtte 

bare innse, at vi ikke fikk dette til å fungere. Men vi er fornøyd med at vi prøvde. Er også 

veldig fornøyd med at flere av g16- spillerne trives med trening og spill på Stjørdals Blink. 

Etter en rolig sommer, startet vi også i år høsten med å ha ett felles trener og lagledermøte, før 

vi videre hadde felles foreldremøte for alle lag. Hvor vi informerer om sesongens planer, 

dugnader, treningsavgift, cuper o.l. Erfaringsmessig fra de to siste årene, er dette en god 

investering. Det gir trygghet for sesongens opplegg både for foreldre og trenere.  

Ettersom vi i år skal på cup i Sundsvall i midten på mars, var vi ikke på cup på Røros i høst, 

og det førte til en litt roligere start på sesongen. Likevel var alle lag i gang med treninger i 

tiden før og etter høstferien.  

Også i år hadde vi i styret satt oss ett mål for hvordan sesongen skulle legges opp. I fjor søkte 

vi jo midler for å kjøre ett skadeforebyggende opplegg for alle spillere. Dette var vi fast 

bestemt på at skulle videreføres denne sesongen også. Det har vel ikke blitt like mye fokus på 



dette i år som i fjor, men vi har hatt noen felles treninger på onsdager, hvor alle kullene har 

hatt mulighet til å komme på styrketrening. I tillegg har alle lag hatt innslag i treningene sine, 

med styrke og skadeforebyggende. Hovedplanen for årets sesong, var å leie inn en ekstern 

trener mye mer enn hva vi har gjort før. Vi skrev derfor i fjor vår, under en avtale med Paul 

Eskild Holt, om at han skulle ha ett visst antall treninger for lagene våre i løpet av sesongen. 

Dette har fungert veldig bra, og vi er svært fornøyd med dette opplegget. Han har vært en stor 

inspirasjon både for spillere og trenere. I praksis har dette vært gjennomført ved at han har 

vært med som veileder/ trener på alle lags ordinære treninger. I tillegg har vi hver onsdag hatt 

posisjonstreninger og treninger med spesifikke arbeidsområder, som Eskild da har hat 

ansvaret for å gjennomføre. Det har vært stort oppmøte på alle disse treningene, så vi har tro 

på at dette har gitt spillerne våre mye ekstra. I tillegg hadde vi en felles trening for alle 

minispillere, hvor Eskild hadde ansvaret for opplegget, trenerne var med på å gjennomførte, 

og etterpå fikk alle barn og trenere havregrynsgrøt. En svært positiv kveld.  

Lagene har i år hatt trening i hallen på alle sine treninger. Noen lag har hatt fast oppvarming 

ute, da det har vært en nødvendighet for å få nok treningstid til alle sammen. Plassmangelen 

har også ført til at det ikke har blitt mye trening i hel hall for noen av lagene, men samarbeidet 

har fungert bra, så tror ikke noen av lagene har hatt problemer med dette. Vi har likevel hatt 

det ganske greit med hallen i år. Neste år får vi opp to nye lag, så kabalen må vel jobbes med 

da også😊 

Som sagt har vi hatt mange arrangement i hallen, når sesongen er over, har det vært 14 

kampdager med varierende antall kamper. Mye folk i hallen, og mye flinke foreldre som 

stiller opp på dugnad for at arrangementene skal bli perfekte. For å være litt i idrettens ånd, 

har vi prøvd å kjøre enda mer sunn idrettsmat i kiosken. Go’morgen, Yit sjokolademelk, yit- 

barer, frukt og sushi er noe av det vi har hatt i kiosken i år. Selvsagt har det vært kake og 

vaffel også, men andre søtsaker har vi holdt oss unna. I år har vi i tillegg gitt publikum 

mulighet til å kjøpe sesongkort i hallen. Det har ikke blitt solgt veldig mange, men noen har 

satt veldig pris på tilbudet. 

Nå i februar arrangert vi også minicup, med hele 70 lag fra 08,09,10 kullene. Vi i styret gjorde 

forarbeid med kampoppsett, innkjøp og klargjøring for dagen, men på selve cupdagen var det 

også i år mange foreldre som stilte på dugnad. Første året vi gjennomførte med tre baner. Var 

spente på dette, men det fungerte veldig bra, selv om det var ganske fult oppå på tribunen til 

tider. Ett stort arrangement, som også i år ga mye idrettsglede.  

Før jul hadde vi felles avslutning for alle spillere. Da leide vi klubbhuset, serverte 

risengrynsgrøt, hadde quiz, spilte spill, viste julefilm og en omgang VM- kamp. En veldig 

trivelig kveld, hvor barna koste seg sammen. I tillegg hadde vi avslutning for alle trenerne 

våre. Da så vi håndballkamp på storskjerm, spiste mat fra Matvraket, og bare var sosial 

sammen. 

Selv om lagene har hatt ulike resultat på kampene i løpet av  denne sesongen også, så er det 

en ting som er sikkert, og det er at samtlige spillere har hatt stor fremgang og progresjon. 

Dyktige egne trenere, innleid hjelpetrener og stor treningsglede har virkelig gitt fremgang.  



Mottoet, I Hegra vinn vi læll, har vi gang på gang fått bevist i løpet av sesongen. Mye tap for 

lagene, men det har likevel vært mye idrettsglede og vi har sammen funnet noe positivt med 

alle kampene våre. Så lenge barna møter på trening, har det gøy og vil spille handball, har vi 

oppnådd det som er viktig for klubben vår – nemlig idrettsglede😊  

Økonomisk sett har vi det nå veldig greit i håndballen. Vi må jo likevel jobbe for å få inn 

penger. Vi har blant annet hatt en dugnad – salg av tennbriketter, samt at vi skal selge 

blomster før påske. Noen foreldre var med å vasket ett hus, hvor pengene som kom inn på 

dette, er øremerket kostnader til buss når vi skal på cup til Sundsvall. I tillegg har vi hatt 

avslutninger som ikke koster alt for mye. Sesongavslutning er ikke planlagt enda, men 

ettersom vi tar med alle spillere, trenere, lagledere, og mange foreldre til Sundsvall på cup, er 

vel det en stor begivenhet for alle sammen, og kanskje behøver vi ikke noen annen avslutning. 

Felles busstur og en hel helg i det store utland, gir vel alle en positiv opplevelse….. 

Også i år har vi vært med i  Sportslig utvalg, sammen med alle andre klubber i Dalføret.  

Dette er en gjeng som er satt sammen, for å finne løsninger og tilbud for å bedre kvaliteten på 

lagene og spillere rundt om. Sammen skape større og mer idrettsglede. I tillegg har vi vært 

med på sonemøter i Dalføret, og vi har gjennomført 5 styresmøter i løpet av sesongen.  

 

Alt i alt, en veldig fin sesong!  Vi ser at noe av utfordringen vår er å beholde alle tre 13- og 

14- årslagene til neste år. Hvordan vi skal løse dette, har vi ikke kommet frem ti lenda, men vi 

håper vi klarer å beholde så mange spillere som mulig. Vi skal helt sikkert finne en løsning 

som gir alle mulighet til å spille håndball i Hegra så lenge de ønsker det. 

 

Vi gleder oss allerede til høsten😊  

 

Mvh Kristin, Brit, Anita, Sara, Marielle og Silje Mari – som alle sitter ett år til i styret…. 

 

EN KORT OPPSUMMERING FRA ALLE LAGEN VÅRE! 

 

Gutter 10 

Vi har spilt vår aller første serierunde på 14 kamper, og avsluttet denne nå, 11/2. Vi er ti 

gutter på laget, og mer eller mindre alle møter på alle treningene samt alle kampene. Vi har to 

treninger i uka der vi deler hallen med J10. I tillegg til seks gutter fra Hegra har vi med to fra 

Skjelstadmark, en fra Forradalen og en fra Flora. Trenerapparatet vårt består av to trenere og 

to lagledere. Guttene er en solid, sammensveiset gjeng, med stor respekt for hverandre, noe 



som gjenspeiles på banen, igjennom godt samarbeid og en god, positiv tone. Vi gleder oss nå 

til Sundsvall-cup og vil fortsette treningene våre frem til denne.  

 

Jenter 10 

Laget består av 12 jenter. Vi trener to ganger i uken i samarbeid med G10, noe som fungerer 

veldig bra! 

Første året med seriespill, noe jentene synes er gøy. Har spilt 16 kamper så langt i år, med 

både seire, tap og uavgjort som resultat.  

Har en seriekamp igjen, før alle mann drar på cup i Sundsvall. Det gleder vi oss veldig til! 

Trenere i år har vært Guri Larsson Vigdenes (hovedansvaret for jentene), Monica S. 

Krogstadholm og Svein B. Andersen. 

Lagledere har vært Mari R. Børseth og Bente H. Stamnes 

 

GUTTER 11 

I år har vi vært 9 gutter,to trenere og to oppdamer.Vi har trenet to ganger i uken,sammen med 

j11.Vi har også hatt muligheten til å ha med oss spillere fra G 10.Bra oppmøte på treningene 

og gutta har stort sett vært treningsvillige.Vi har tapt mye i år,men vi ser at på gode dager 

spiller vi jevnt m de fleste.Vi har d morsomt og har en merkbar fremgang.Vi storkoser oss på 

Røroscup og ser nå frem til å avslutte sesongen med Sverigetur å cup. 

JENTER 11 

Vi har i år hatt 14 supre jenter på banen. I tillegg har vi vært tre damer i trenerstaben.Meldte 

på to lag i vår, men før sesongstart, ble vi enige om å trekke det ene laget, og det er vi glade 

for nå. Selv om det har blitt litt lite med spilletid på kampene med så mange på benken, så har 

alle fått mulighet til å stå over kamper, og jentene har vært veldig positive. Alltid vært to eller 

flere som har stått over hver kamp. Vi har trent to ganger i uka. Vi har da delt hall med g11. 

Her har vi sjonglert på om vi har trent sammen eller hver for oss. Har fungert veldig bra. 

Resultatmessig har det gått litt opp og ned, men det har alltid vært god innsats fra jentene, 

både på trening og på kamp. Ser at alle sammen har hatt stor fremgang i løpet av sesongen.  

Vi gleder oss alle sammen til Sundsvallcup, og vi håper at vi starter opp til høsten med en like 

stor treningsgruppe som vi har nå.  

Silje Mari, Marit og Cecilie. 

 

 



GUTTER 13 

Vi startet sesongen med 9 spillere, en spiller har sluttet iløpet av året og vi er ved årsskiftet en 

ivrig gjeng på 8 stykker, samt en trener og en lagleder. Vi har hatt to faste treninger pr. uke på 

1 ½ time, i tillegg har G 13 spillerne stort sett deltatt på treninger onsdager med Eskil. Vi har 

delt halltid sammen med G 14 og har samarbeidet en del med dem. Vi har et godt oppmøte på 

treningene og guttene har hatt en fin sportslig utvikling i løpet av sesongen. Første helga i 

desember hadde vi bortekamp mot Rørvik hvor vi kjørte minibuss og overnattet på forsvarets 

fyr i Nærøysund. En flott, sosial tur med en flott gjeng.   

Flere av spillerne har vært med G 14 på kamper i løpet av sesongen. Vi har hatt med oss 2 

spillere fra J14 på enkelte seriekamper. Vi har en fin gjeng og en foreldregruppe som er lett å 

be med på dugnader. 

 

GUTTER 14 

En liten, men veldig herlig gjeng med gutter, som står på sammen for å ha det artig på 

håndballbanen. Vi har trent to ganger i uka, samt at de aller fleste har vært på alle treninger vi 

har hatt med Eskild på onsdager.  

Våren 2017: Vi har kun 7 spillere så vi har vært avhengig av hjelp fra G13. Dette har fungert 

Tabellmessig er det mye artigere denne sesongen, vi endte midt på tabellen og det er vi 

fornøyd med. Vi har trent sammen med G13 (2004) og det har vært fokus på styrke, kondisjon 

og selvfølgelig håndballteknikk. 

Denne sesongen har resultatmessig vært tung, vi har hatt mye stang ut. Spilt jevnt med 

motstanderne i store deler av kampene, men det har i år ikke gått helt vår vei, og noen 

glipptak har resultert i tap, en seier og 1 uavgjort frem til nå. Vi har igjen 5 kamper før 

sesongen er over. Vi lå ved årsskiftet på sisteplass på tallen. Guttene tar dette veldig bra. Vi 

fokuserer på det som er bra, og prøver å øve på det som ikke fungerer så bra. Vi har hatt stort 

utbytte av å ha Paul Eskild Holt som hjelpetrener. Vi har fortsatt bare 7 egne spillere og er 

derfor avhengig av hjelp fra G13 i kampene. Guttene synes det er artig med håndball så vi får 

bygge på det.  

Er spent på hvordan det blir neste sesong, da noen begynner på videregående o.l., men vi 

håper vi kan holde laget ett år til enda.  

En fantastisk gjeng, som virkelig står på under treningene, og som hadde fortjent å fått litt 

bedre resultat på kampene sine.  

Silje Mari og Brit 

 

 



JENTER 14 

Denne sesongen har vi slått sammen J.03 og J.04 til et lag. Dette etter frafall fra flere jenter på 

begge årskull. For å kunne ha et jentelag så var dette alternativet for oss denne sesongen.  

Vi har vært 12 jenter gjennom sesongen, 6 jenter født 2003 og 6 jenter født 2004.  

Ny i trenerteamet og hovedtrener har vært Mia Berg Fornes. Janne Bonslet har også 

treneransvar, Anita Ekren lagleder. Vi har trent tre timer i hallen hver uke. I tillegg har jentene 

deltatt på posisjons-trening med Paul Eskild Holt i flere perioder gjennom sesongen. Vi 

opplever jenter som har vist engasjement og treningsglede på trening. Alle har hatt fin 

personlig utvikling og det har vært et godt miljø blant jentene.  

Da flere av jentene hoppet fra J.12 og direkte til J.14 visste vi at sesongen ville bli tøff, og at 

vi ikke ville hevde oss i denne årsklassen. Vi har derfor ikke hatt fokus på å vinne kamper, 

men at jentene skulle yte mest mulig innsats under kampene. Her har vi ikke lytes helt. 

Jentene har spilt to svært gode kamper, og ellers vist varierende innsats der de ikke har fått 

vist hva de kan. Det har for oss vært vanskelig å finne nøkkelen til motivasjon og glede over å 

kunne spille kamper.  

Nå er det snart serieslutt. Det som nå gjenstår er fire seriekamper og håndballcup i Sundsvall. 

Vi satser på å få en god avslutning på sesongen og på at motivasjonen er til stede under de 

siste kampene. Sundsvallcup blir nok en fin avslutning for jentene. 

 

 

 


