
ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2016/2017 

Håndballen i Hegra  har også i år hatt en veldig god sesong, med ca 80 aktive spillere, 

fordelt på 7 lag.   

- J 10 

- G 10 

- J 12 

- G 12  

- J 13 

- G 13 

- G 16 

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

tillegg har vi hatt stor økning med publikum. Mange lange helgadager, samt torsdagskvelder 

med kamper i hallen, har trukket folk til hallen. Både spillere, trenere og styret er veldig 

fornøyd med engasjementet som har vært på tribunen denne sesongen. Takk til alle som har 

stilt opp!! 

Som avslutning på forrige sesong var vi i vår på  Kolstad- kamp i Trondheim med nesten alle 

spillere og trenere. Etter kampen ble det mulighet for å møte Kolstadspillerne, samt at de 

hadde en prat om hvordan de trener og hvorfor de satser på håndball. Stor inspirasjon for våre 

spillere å få møte denne gjengen.  

Startet høsten med å ha ett felles foreldremøte for alle lag. Hvor vi informerer om sesongens 

planer, dugnader, treningsavgift, cuper o.l. Erfaringsmessig fra i fjor, er dette en god 

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

Vi var også denne sesongen på Røros- cup med alle lagene, bortsett fra g16. Ei helg som var 

utrolig inspirerende for alle de som var med. Kanskje kommer denne cupen litt for tidlig i 

forhold til at noen av lagene fortsatt har fotballkamper, men det er en svært god start for 

håndballsesongen, både i forhold til å komme i gang sportslig, men også for å samle gjengen 

sosialt. Veldig artig at mange foreldre var med og styrte showet på tribunen. Tror de fleste 

fikk med seg at Hegra var på plass også i år.  

Som en bonus for at guttene på 16- laget har vært med og spilt i så mange år, sponset styret en 

sum for at guttene skulle få reise på treningsleir til Barcelona. Vi synes dette var viktig, både 

for guttene selv, og for alle de guttene som spiller på lagene under. Har tro på at de største 

guttene er en stor inspirasjon for de andre. Under leiren hadde guttene trening i hall, jogging 

ute, svømming og trening i styrkerom. I tillegg hadde de noe fritid, og de var på fotballkamp. 

I tillegg til støtten fra styret, hadde foreldre og gutter flere dugnader for å dekke kostnadene 

ved turen. 

Lagene har i løpet av sesongen trent både i gymsalen på skolen, og i hallen, samt at de fleste 

lag har hatt oppvarming ute denne sesongen, 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. Litt spenning rundt neste års hallfordeling, da vi får opp enda to nye 

lag….  

Ett av målene våre for denne sesongen, vart å gjennomføre ett treningsopplegg som satte 

fokus på skadeforebyggende trening. Dette målet ble satt i vår, og ved hjelp av en del midler 

fra Hegra Sparebank, Natre og hovedstyret, fikk vi satt planene ut i livet. Rett etter sesongstart 

hadde vi en teorikveld med alle trenere og lagledere, hvor to fysioterapeuter fra Klinikk for 

alle, hadde foredrag med fokus på skadeforebyggende trening. De viste oss da en hel del 

øvelser, med det utstyret vi i forkant hadde kjøpt inn. (balanseputer, medisinballer, 

treningsstrikk mm) Uka etter hadde vi praksisdelen av kurset, hvor de samme 

fysioterapeutene hadde en times trening med hvert av lagene. Vi fikk i tillegg to fine 

treningsopplegg, som alle lagene fikk beskjed om å kjøre en gang i uka. Selv om dette er 

trening vi kanskje ikke ser resultat av akkurat nå, har vi stor tro på at spillerne har behov for 

denne treningen og at det gir resultater både på håndballbanen og fotballbanene i årene som 

kommer.  

Etter at lagene var ferdig med treningen sin denne kvelden, ble det servert kveldsmat 

(havregrynsgrøt, frukt og knekkebrød) til alle spillere og trenere. Foreldre som så på 

treningene, fikk servert kaffe.  

Selv om lagene har hatt ulike resultat på kampene i løpet av sesongen, så er det en ting som er 

sikkert, og det er at samtlige spillere har hatt stor fremgang og progresjon. Dyktige  trenere, 

og stor treningsglede har virkelig gitt fremgang . I tillegg til egne trenere, har trenerne hjulpet 

hverandre ved behov. Greit å bytte litt på, slik at vi kan få litt ny inspo fra hverandre. Vi har 

også i år hatt bare trenere med trenerkurs, og i tillegg har noen av de som trener lag som 

fortsatt er på minispill, vært på trenerkurs – veldig bra! 

Vi har også vært på Byåsenkamp (europacup) i Stjørdalshallen i høst. Da dro vi med nesten 

90 spillere og trenere. Alle med rød genser Spennende å se på både oppvarming og kamp.  

Nå på februar hadde vi en ny treningskveld, hvor alle lagene hadde hver sin time med trening, 

og hvor vi hadde kveldsmat etterpå. Denne gangen var det Frode Estil og Arne Martin 

Hårstad, fra Meråker vgskole som kom og kjørte treningene med oss. Arne Martin hadde 

fokus på håndballferdigheter for lagene fra 10 – 13, mens Frode hadde en hard styrke og 

utholdenhetsøkt med g16. En super kveld for alle sammen.  

I februar har vi også arrangert minicup, med 52 lag fra 07,08,09- kullene. Vi i styret i 

håndballen har planlagt, handlet inn og lagd oppsett, mens det er foreldrene som stiller på 

dugnad på kampdagen. Ett stort arrangement, som også i år ga mye idrettsglede.  

Etter ett par sesonger med en økonomi som ikke har vært helt balansert, føler vi nå at vi har 

kommet dit vi ønsker å være.  Det meste er stabilt, og vi har fått tilskudd til de aktivitetene vi 

har utført, og det utstyret vi har kjøpt inn. Vi har nå tre stabile sponsorer, Iver Gresseth as, 

Brødrene Hofstad AS og Tverås maskin as. I tillegg har vi hatt to dugnader – salg av 

tennbriketter  og blomstersalg. Avslutningene har heller ikke kostet så mye. I år er 



avslutningen deltakelse på håndballfestival i Stjørdalshallen. Dette arrangeres av Kolstad 

håndballklubb, og foregår en helg i mars. På grunn av en del andre arrangementer samme 

helg, stiller vi med bare 31 spillere her. Håper det gir godt utbytte for de som drar  

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.  

Ett krav i håndballregionen er at man stiller med dommere. Vi i Hegra stiller sterkt der, 

ettersom vi i år har hatt 6 dommere på listen vår. Dette er Eva Stensholm, Mia Stensholm, 

Tom Inge Bakken, Egil Kleven, Ronny Buland og Svein Beruld Andersen. Super innsats fra 

alle sammen. 

I løpet av sesongen har vi hatt en del styresmøter, åtte i antall. I tillegg har vi brukt en god del 

tid i hallen med de fleste arrangement. Håndball er gøy  

 

Alt i alt, en veldig fin sesong!  Vi gleder oss allerede til høsten  

 

Kristin, Ingunn, Anita, Brit, Sara og Silje Mari  

 

EN KORT OPPSUMMERING FRA ALLE LAGEN VÅRE! 

 

Gutter 10 

En liten gruppe gutter fra 07,06 og 05 .Hele 9 stk.Vi har hatt to treninger i uka sammen med 

j10.Mandager i gymsalen og torsdager i hallen.Tilsammen 3 timer i uka.Vi har hatt fokus på 

jogging intervaller og spenst trening før treningene.Mandag har vi trenet styrke og torsdager 

håndball.Vi har spilt 13 kamper og har 2 igjen.Vi har vunnet flere enn vi har tapt så vi er 

storfornøyd.En gjeng med trivelige unger. 

 

Jenter 10 

En ganske stor gjeng  jenter, 14 stk, som har hatt to treninger i uka sammen med g10. 

Mandager i gymsalen og torsdager i hallen. Begge dagene har vi kjørt jogging, intervaller og 

trappetrening ute, før vi har hatt en time trening inne.  

Mandager har vi hatt styrke/ utholdenhet og torsdager håndballfokus. En kombinasjon som 

har fungert veldig bra for denne herlige gjengen.  



Kampene har gått veldig bra, og vi har vunnet det meste, samt hatt en uavgjort og  noen tap.  

Vi har spilt 13 kamper og har en kamp igjen i starten på mars. En herlig  gjeng jenter som vi 

gleder oss til å starte opp med igjen til høsten.  

 

GUTTER 12 

Vi er pr i dag 14 spillere, hvorav 4 spillere startet i høst. Vi har en trener og en lagleder. Vi 

har hatt to treninger i hallen pr. uke på 1 ½ time. Vi har delt halltid sammen med G 13. Vi 

veksler på å trene hele økta blandet og dele de lagvis på ½ bane.  

Mandager har vi startet treningen med oppvarming ute, første 30 min. Vi har godt oppmøte på 

treningene, med flere som har vært på samtlige treninger.  

Vi startet sesongen med Røroscup, som ble en god opplevelse både i forhold til det sportslige 

og det sosiale. Ett av høydepunktene var en treningsøkt sammen med Byåsen spillere. I serien 

har det blitt en uavgjort og resten tap. Vi har fortsatt igjen flere kamper og håper å kunne få 

vist bedre hva vi kan. 2-3 spillere har vært med G 13 på kamp, dette har vi hatt en rullering på 

og alle har fått mulighet.  

 

 

JENTER 12 

Vi startet sesongen med å rekruttere flere spiller. I oppstartperioden var vi 14, men ble tidlig 

redusert til 11 spillere. Vi har 3 spillere født 2005, sju født 2004, og ei født 

2003.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       

Vi har trent tre timer i uka, 2 ½time i hall samt ½time fast oppvarming ute hver mandag. 

I år som i fjor har vi hatt fokus på god lagånd og da på at alle må yte sitt beste både under 

trening og 

kamp.                                                                                                                                             

Motivasjon under trening har stort sett vært god, mens motivasjon under kamper har vært noe 

mer 

svingende.                                                                                                                                    

Alle jentene har hatt god personlig utvikling. Mål videre er å overføre gode prestasjoner på 

trening til 

kampsituasjon.                                                                                                                               

Når vi har lyktes under kamper, så kan vi framheve jentenes forsvarsspill som spesielt godt. 

Jentene har vunnet åtte kamper og ligger midt i tabellen. Fem kamper gjenstår før sesongslutt. 

Røroscup tidlig i sesongen var av betydning for godt samhold i laget. Treninger med eksterne 

trenere resisert av styret har vært positivt både for jentene og trener/lagleder. Egen 

linjetrening kan fremheves som et godt tiltak som ga gode resultater for laget. Vi har i tillegg 

hatt med oss Eva Stensholm, Kristin Verket og Paul Eskild Holdt på enkelte treningsøkter. 

Gode tips her har bidratt til utvikling og økt motivasjon. På slutten av sesongen skal laget 

være sammen en kveld der de spiller bowling og spiser mat. Enkelte av jentene har i tillegg 



valgt å melde seg på Håndballfestival i slutten av mars. Alt i alt har håndballsesongen vært 

positiv. 

  

JENTER 13 

Antall: 12 spillere.  

En spiller har for det meste vært skadet, har vært med på 2 kamper og ca 5 treninger gjennom 

hele året. Ei har blitt syk, og blitt satt ut av spill over halve sesongen og ei har fått et 

armbrudd halveis i sesongen. Har altså vært 9 stabile spillere! 

Vi startet treningene ca 20/8 med halltid Mandager kl 18.30- 20.00 og Onsdager kl 16.00 – 

17.30.  Dette var et samarbeid mellom trener J12, trener J13 og jentenes fotballtrener, slik at 

det ble et tilbud til alle jentene som ikke spilte fotball. Når sesongstart og cup til håndball 

nærmet seg og sesongslutt til fotball nærmet seg, startet fotballjentene på 1 håndballtrening i 

uke. Dette ble et greit samarbeid, og både trenere og spillere var fornøyd  

Vi har på alle treningene fokusert på styrke/intervall, kondis og ball trening. 

Vi trenerne fokuserer ikke på å vinne kamper, men på utvikling og at de på kamper utfører det 

vi trener på! Vi prøver å se hver enkelt spiller. Vi har vært tydelige på hva vi forventer av 

spillerne på trening og kamper. Det virker som de har det gøy på treningene 

Vi har vunnet 3 kamper hittil denne sesongen, men er fornøyd med det så lenge innsatsen er 

på topp og vi har det gøy  

Vi har ikke planlagt vårcup, men skal planlegge en avslutning rundt siste kamper i Namsos. 

Vi har ikke avholdt eget foreldremøte denne sesongen, men kommunisert med de under 

kamper/treninger og via egen gruppe på facebook. 

Ønsker for neste sesong er å få inn en hovedtrener som kan bidra med mer kunnskap innen 

håndballtrening, slik at jentene kan utvikle seg. Vi kan gjerne stille som 

hjelpetrenere/lagledere. 

Mvh  

Trenerne J13  

Gunn Lise Bonslet og Cathrine O.Lillemo 

 

 

 

GUTTER 13 



Vårsesongen var tung, da vi stort sett møtte lag som var mye bedre enn oss. Vi endte på 

sisteplass på tabellen. Guttene var heldigvis ikke veldig opptatt av det, de fleste syntes det var 

artig med håndball uansett. Avsluttet sesongen med Kolstadcup i Trondheim i månedsskiftet 

april/mai. Guttene gjorde det bra. Ettersom det ikke ble noen overnattingscup, ordnet vi 

overnatting hjemme hos Håkon.  Tror alle guttene koste seg den helga. For å kutte ventetida i 

mellom kampene var vi på Buldring, spiste i Tyholt-tårnet og Oddbjørn og Jon-Helge tok med 

seg guttene på kino.  

Høstsesongen: Vi mistet 4 spillere, dette ble litt utfordrende da vi ble igjen bare 7 spillere. En 

av dem som sluttet, kom tilbake litt før jul. Vi har hatt med oss reserver fra G12 på kampene 

og er fornøyd med det. Tabellmessig er det mye artigere i år, da vi ved nyttår lå på 2. plass. Vi 

har trent sammen med G12 (2004), to dager i uke, med 1,5 time på hver trening. Jogging før 

hver torsdagstrening. Fokus på styrke, kondisjon og selvfølgelig håndballteknikk.  

Selv om gjengen er liten, har vi ett veldig sammensveiset lag, med stor innsats både på trening 

og på banen. En herlig gjeng som vi håper å kunne starte opp med igjen til høsten. Etter den 

tunge sesongen i fjor, har vi som sagt hatt en skikkelig opptur og det er virkelig idrettsglede 

på banen.  

 

Brit og Silje Mari  

 

GUTTER 15 

G16 består av 13 gutter født i 2000 og 2001. Vi startet i høst med 10 spillere, men er nå økt til 

13. 

Guttene trener 2 ganger i uka. Tirsdager og torsdager kl. 20-22. 

  

I høstferien dro hele laget (10 gutter) samt 4 i trenerteamet og 6 foreldre til Barcelona på 

treningsleir. Vi var borte 12-17 oktober. 

Opplegget der var trening 2 ganger pr dag. 1 ½ time i hall + en styrkeøkt. 

Dette var et vellykket opplegg som alle var fornøyd med. Mye god trening og mye sosialt. Vi 

var blant annet en dag i Barcelona sentrum og så på fotballkamp. 

  

Sesongen har gått sånn midt på treet. Vi ligger ca midt på tabellen. Har spilt 13 kamper. 6 

seire og 7 tap. 

  

Dette er siste sesongen for dette laget. Noen slutter nok med håndball for godt, mens noen har 

lyst til å fortsette. Da blir nok overgang til  Stjørdals-Blink det mest reelle. 

  
  
  
  
  

  

 



 


