
Freidig Håndball Årsmøte 2019 

Sted: Freidighuset 

Tid: 26.02.2020, kl. 20:00 

 

Dagsorden 
 

1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av møteleder og sekretær 
4. Valg av 2 medlemmer som skal skrive under protokoll 
5. Behandle avdelingens årsmelding og regnskap 2019 
6. Vedta budsjett 2020 
7. Behandle innkomne forslag og saker 
8. Valg 

• Nestleder 
• Sekretær 
• Dommeransvarlig 
• Sportslig leder 
• Nestleder sportslig utvalg (vara) 
• Materialforvalter (vara) 
• Dugnadsansvarlig 2 (vara) 

9. Avslutning 

  



Årsmelding Freidig Håndball 2019 

1.0 Administrasjon / Styrets sammensetning 
 

Stilling Navn Fra lag 
Leder Hanne Kvitsand J2011 
Nestleder Hallgeir Meland – trakk seg august 2019.  

Tina B. Aune overtok som konstituert nestleder.  
G2011 

Sportslig utvalg Rikke Sivertsen Dahl J2007B 
Sekretær Marie Fuglesang (trakk seg før årsmøtet) J2011 
Kasserer Tina Bjørnevik Aune G2011 
Materialforvalter Kirsti Glazer J2007B 
Dommerkontakt Peter Ibsen G2004 
Dugnadsansvarlig Bjørn Egil Asbjørnslett J2005 
Dugnadsansvarlig Tove T. Lindsetmo J2007E 

 

1.1. Lagene med trenere og ledere (pr. 31.12.19) 

Lag Trenere Lagleder Antall 
spillere 

J2005 Lis Cathrin Stavrum 
Dorthe Stensvold 
Lone Lervåg 
Marianne R. Karlsen 

Siv A. Rui 18 

J2007Berg Rikke Dahl 
Lone Lervåg 
Eskil Westby 
Kathrine Elshaug 
Stian B. Tingstad 

Kjersti B. Tingstad 17 

J2007Eberg Kari Aarnes 
Bjarte Kvarme 
Christian Jebsen 

Karoline Myklebost 13 

J2008 Trude Skaret 
Øyvind Ellingsen 
John Andre Tran 
Anita Garthe 
Dorthe Stensvold 
Tonje Steigedal 

Ragnhild Thorin 24 

J2009Berg Thale Kuvås Solberg 
Dordi Stensvåg Midelfart 
Heidi S. Østbyhaug  
Eskil Westby 
Sandra Møller 
Pål Christensen 
Martina Lundell 

Kari S. Moe 22 

J2009Eberg Mari Sundstrøm 
Hans Christian Jacobsen 

Ellen G. Ellingsen  
Kirsti Matheson 

10 

J2010Eberg Tove Carstensen  
Siri O. Malmo 
Hanne Pedersen 

Tove Carstensen 18 



Svend-Bertil Braaten Jacobsen 
J2010Berg Kathrine Elshaug 

Ketil Westeren 
Ingvild Bjellmo Johnsen 
Fredrik Skoglund  
Mari Vold 

Hege Langeland  10 

J2011 Hanne Kvitsand 
Jørgen Lorentsen 
Jacob Jessen 
Karianne S. Resell 
Marit Kristiansen 

Lisa G. Sæther 23 

J2012Berg Rikke Dahl Karianne Pedersen  14 
J2012/2013Eberg Cecilie Larsson 

Heidi Føre  
Eva Johansen 

Marie Fuglesang 8 

G2006 Trym Holter 
Svein Erling Sæther 
Jan Erik Wold 
Thomas Juvik 

Monica E. Haugen 27 

G2008 Camilla Skogrand 
Hanne Paasche 

Kathrine F. Wigum 18 

G2009 Cecilie H. Reinertsen 
Camilla Lervåg 
Mari Kleppan 
Nina Moen 
Cathrine Midelfart 

Anniken Askeland 19 

G2010 Mathias Rødsten 
Sara Olofsson 
Marthe Florholmen 

Øyvind Bjørgum 15 

G2011 Mari Sundstrøm Karoline Myklebost 16 
G2012Berg Tommy Remen 

Oddbjørn Rødsten 
Oddbjørn Rødsten 15 

G2012/2013Eberg Cecilie Larsson 
Jeanette Ravn 

Cecilie Larsson  6 

G2013Berg    
 

 

1.2. Styrets arbeid 

Styret har avholdt 7 styremøter og 6 lagledermøter i perioden. I tillegg har avdelingen avholdt sitt 
første trenermøte høsten 2019. De viktigste oppgavene for styret i 2019 har vært: 

- Starte arbeidet med å etablere en felles klubbkultur for avdelingen på tvers av lag 
- Treningstid i kommunale haller, private haller og gymsaler 
- Tilrettelegge for deltakelse i seriespill og cup 
- Rekruttering/håndballskole  
- Tilrettelegge dugnadsarbeid 
- Tilrettelegge utstyr til lag 
- Budsjettering og økonomi 

 



 
2.0 Lagenes årsberetninger 

Alle jentelagene (med unntak J2009B) og alle guttelagene har levert årsberetning, se vedlegg. 
Høstens nyoppstartede lag er fritatt årsberetning. 

  

3.0 Økonomi 

Økonomien er solid, og lagene har fulgt opp med sine budsjetter og har god kontroll. Aktivitetsavgift 
faktureres gjennom minidrett.no.  

Sponsoravtalen med Trym for spillertrøyer skal også gjelde for neste år. Medlemstall pr. 31.12 året 
før gir fordelingsnøkkel mellom innebandy, fotball og håndball. 

Dugnad i Ladehallen: Avtalen er på 150.000 per år, hvorav innebandy får 50.000.  

Grasrotinntektene: gir oss gode bidrag, men vi trenger givere.  

LAM: Vi mottok noe mer enn forrige år basert på antall aktive 6-19 år. 

Momskompensasjon: Blir fordelt ut fra mva i avdelingen. Velkomne midler. 

Kostnader: Utgiftene som påføres avdelingen er i hovedsak andel av privat halleie, innkjøp av 
drakter/utstyr, utgifter til påmelding cup og seriespill, samt utdanning og gebyrer til NHF. Det 
påløper kostnader til regnskap og revisjon, noe vi er pålagt. Se for øvrig regnskap for 2019. 

 

4.0 Dugnader 

Avdelingsstyret v/dugnadsansvarlig tilrettelegger lagsvise dugnader i Ladehallen, der inntektene 
går til de respektive lag. I tillegg informerer dugnadsansvarlige om muligheter for salg av ulike 
pakker (enjoy-kort, julekortpakker, mm) til lagene, som lagene selv står for salg av til egen 
inntekt.  

Dugnad på vegne av avdelingen avholdes ved kiosk- og loddsalg i forbindelse med den årlige 
hjemmekamphelgen, se pkt. 4.0.   

 

5.0 Egne arrangement 
• 22. september 2019:  

1) Minihåndballskole i Strindahallen kl. 9:30 – 11:00:  
50 første- og andre klassinger fra Berg, Eberg og Birralee skoler, samt opp mot 100 
foresatte møtte opp til gratis minihåndballskole i Strindahallen. Til sammen 8 av 
klubbens minihåndballtrenere stilte som instruktører. Øvelser: hilserunde med ball, 
oppvarming med hermegåsa/stivheks med ball, individuelle øvelser med ball, pasninger, 
stafett og avslutning med spill mot mål på minihåndballbanene.  

2) Sesong-kick-off for våre eldste lag (J/G2008, J2007, G2006, J2005) med Byåsen-
akademiet kl. 12 - 18. Program: Klubbsamtale med trenere og lagledere, trenerøkt, 
teknikkøkt for hvert årskull der alle trenerne fikk tilbud om å delta på hver økt. Økende 
vanskelighetsgrad per alderstrinn med stort sett samme øvelsesbank. Totalt 18 trenere, 
5 lagledere og ca. 90 spillere deltok, i tillegg til leder og sportslig utvalg.  



• 4. – 6. oktober 2019: mange av våre eldste lag deltar årlig på Røros-cup første helgen i 
høstferie-uka. Denne interessen følges opp i 2020, med mål å etablere felles reise i form av 
buss/tog.  

• 14. – 17. oktober 2019: Oppstart av minihåndballag  
Etter minihåndballskolen i september fikk deltakerne tilbud om å starte med håndball i sitt 
lokale håndballag organisert under Freidig. To lag (hhv J2012/2013 og G2012/2013) ble 
startet opp ved Eberg skole og to lag (J2013 og G2013) ble startet opp ved Berg skole. Til 
sammen fire av våre minihåndballtrenere sto for første treningsøkt for de respektive lagene 
(program som på minihåndballskolen). Foreldretrenere overtok deretter.   

• 16. – 17. november 2019: Hjemmekamphelg i Rosenborghallen 
Sportslig/sosialt: De fleste av våre lag som spiller seriespill var berammet med 
hjemmekamper i Rosenborghallen denne helgen. Nytt av året var at også minihåndballagene 
fikk spille kamper under hjemmekamphelgen – stor stas.  
Økonomisk: Avdelingen hadde kiosksalg i forbindelse med arrangementet, med inntekter til 
avdelingen (avdelingens eneste dugnad). Dugnadsansvarlig Tove Lindsethmo sto for et flott 
arrangement som ga ca. 10 000 i inntekt til avdelingen! Midlene avsettes til felles sportslige 
aktiviteter, og går i så måte tilbake til lagene.  

• 20. november kl. 20 – 22, Freidighuset: avdelingens første trenerforum ble avholdt i regi av 
leder og sportslig utvalg (Kvitsand og Dahl). Formål/tema: fortsette å bli kjent med trenere 
på tvers av avdelingens lag, definere sportslig målsetting (aldersnivå) for avdelingen 
(konklusjon: minst ut ungdomsskolen), identifisere tiltak ut fra trenernes målsetting, 
identifisere hvilke aktiviteter trenerne ønsker i avdelingen (trener/spillerutviklingsøkter etc), 
videreutvikle sportslig utvalg.   

• 15. januar: sportslig utvalg v/Rikke Dahl sørget for organisering av gratis deltakelse for 
Freidig håndball på Byåsen-kamp. Totalt 73 stk fra Freidig stilte opp i Trondheim spektrum, 
hvorav 58 spillere kledd i Freidig-drakta.   

• 16. januar kl. 16 – 19:30 i Leangenhallen: Nyttårskick-off med Byåsen-akademiet for våre 
eldste lag (J/G2008, J2007, G2006, J2005). Arrangementet ble særlig viktig pga den spesielle 
situasjonen med manglende halltid sfa. at treningstid i Trondheim Spektrum falt bort i hele 
januar pga Håndball-EM, Idrettsfestivalen og andre arrangement.  

• 11. februar kl. 16:30 – 18:00 i Trondheim Spektrum: J2009 (Berg + Eberg) samarbeidet om 
felles treningsøkt sammen med Byåsen-akademiet.  
 

6.0 Sportslig innsats 

Bra sportslig innsats hos alle lag og avdelingen holder et godt aktivitetsnivå. Ytterligere beskrivelser i 
de respektive lags årsberetninger.   

 

7.0 Representasjon 
- Leder, dommeransvarlig og nestleder og lagleder Monica Haugen og trenere fra G2006  har 

deltatt på sonemøter i regi av Norges Håndballforbund, sone Trondheim. 
- Dommeransvarlig Peter Ibsen og daværende nestleder Hallgeir Melland deltok på 

Håndballforum i regi av Region Nord lørdag 14. september på Scandic Hell. 
- Hallgeir Melland deltok på regiontinget i mai 2019 på vegen av Freidig.  
- Leder Hanne Kvitsand deltok på Idrettens hederskveld 1. november 2019 sammen med leder 

for hovedstyret. 
  



8.0 Trening og instruksjon 

Trening:  

- Trening i gymsal: Avdelingen hadde ved årsskiftet 13 lag som trener i gymsal, hvorav to lag 
(J2012/2013 Eberg og H2012/2013 Eberg) deler treningstid. Avdelingen er i vekst, og vil 
kommende sesong ha behov for treningstid til totalt 14 lag i gymsal. 

- Treningstid i hall: Avdelingen hadde ved årsskiftet 9 lag som spiller på storbane. Sesongen 
2019/2020 har vært særdeles utfordrende mht treningstid i kommunale haller: det har totalt 
vært 5 runder med tildeling av treningstider, til ulike tidspunkt og steder, og tildelt tid har 
også i periodevis vært meget knapp samt ujevnt fordelt utover uka. De fleste timene Freidig 
har fått tildelt har vært på torsdager, og kun få timer øvrige dager. Avdelingsstyret har 
jobbet med å få tildelt treningstid i våre nærhaller i kommende sesong, og har fåt tøkt antall 
timer tildelt i Strindahallen. Avdelingen har også leid 1 time/uke i Autronica-hallen privat, 
samt 1 time/uke i This-hallen for treningstid på flate som er større enn gymsal til våre eldste 
minihåndballag. De tre minilagene fra årskull 2010 har delt på denne treningstiden i 2019, og 
alternert med treningstid i gymsal.   

Instruksjon:  

- Flere av våre trenere har fullført innføringskurs i barnehåndball og trener 1 ila perioden.  
- Avdelingens trenere oppfordres til å delta på kurs i regi av NHF; da disse kursene er gratis for 

alle våre medlemmer og avdelingen uansett må betale til NHF for avholdelse av kurs.   
- De fleste trenerne ved våre eldste lag har deltatt på trenerutviklingskurs ved Byåsen-

akademiet i regi av avdelingen.    
 

9.0 Dommere  

Freidig håndball har få (< 6) egne dommere. Hovedårsaken til dette er at nedre aldersgrense for 
å bli dommer er 15 år - vårt eldste lag i perioden har spillere i alder 14 år. Avdelingens dommere 
er ungdommer som ila sesongen har gått fra Freidig til andre klubber, men som likevel har 
fortsatt å dømme kamper for Freidig. Det er en målsetting for avdelingen å fortsette arbeidet 
med å beholde eksiterende dommere samt rekruttere nye i kommende sesong.   

 

10.0 Konklusjon 

I 2019 har vi fått flere aktive utøvere i avdelingen. Pr. 31.12.19 er vi totalt 560 medlemmer, og er 
fortsatt økende. Vi har også økt aktivitetsnivået mhp egne sportslige og klubbyggende arrangement 
innad i avdelingen, og har som målsetting å videreføre dette arbeidet i kommende periode.  

Sesongen har vært utfordrende mhp treningstid i hall for våre eldste lag, pga. utsettelse av åpning av 
bydelshaller Leangen kombinert med ulike arrangement i Trondheim Spektrum og påfølgende 
bortfall av treningstid.  

Vi er fortsatt en ung avdeling, med eldste lag på jentesiden f2005 og på guttesiden f2006. 
Avdelingen (styret, trenere og lagledere) bør i kommende sesong samarbeide om å prioritere 
tilbud/tiltak til denne aldersgruppen, for å nå målsettingen om aktivitet minst ut ungdomsskolen. 
Håndballavdelingen ellers er i meget god vekst, og har solid økonomi og rekruttering.  



Salgsinntekt
    	3210 - Sponsorintekter 70 00029 595
    	3220 - Inntekt dugnad 200 000187 958
    	3240 - Salg: kiosk/ kart/ supportutstyr 10 00029 848
    	3300 - Aktivitetsavgift/ klubbkontigent 400 000491 020
    	3301 - Påmeldingsavgifter 00
    	3303 - Aktivitetsavgift/ klubbkontigent ikke 09 820
    	3320 - Egenandeler 100 00064 015
Sum salgsinntekt 780 000812 255

Annen driftsinntekt
    	3971 - Momskompensasjon 30 00044 181
    	3972 - Payback g-sport 00
    	3974 - Lam midler 110 000118 640
    	3975 - Tilskudd kommune 15 00017 990
    	3990 - Grasrot/ bingo 60 00056 942
    	3991 - Resultat overført fra forrige år 0479 942
Sum annen driftsinntekt 215 000717 695

Sum driftsinntekter 995 0001 529 950

Varekostnad
    	4030 - Påmelding cup 0-33 090
    	4040 - Påmelding seriespill -100 000-104 280
    	4045 - Påmelding cup/ arr -350 000-239 045
    	4050 - Kostnader egne arrangement/ sonekveld 00
    	4054 - Utgifter krets og særforbund -30 000-63 301
    	4210 - Trening/ trenerkurs/ instruksjon -25 000-14 880
    	4212 - Leie hall/ bane/ møterom/ gymsal mm -100 000-98 935
    	4215 - Utstyr -75 000-147 296
    	4220 - Samlinger/ reiseutgifter/ mat -50 000-59 021
    	4250 - Dugnadskostnader -50 000-48 437
    	4400 - Dommerutgifter -50 000-65 974
Sum varekostnad -830 000-874 260

Endring i beholdning og periodiseringer
    	4998 - Resultat overført fra forrige år 0-479 942
Sum endring i beholdning og periodiseringer 0-479 942

Lønnskostnad
    	5000 - Lønn til ansatte/ trenere 0-9 074
    	5010 - Feriepenger 0-926
    	5400 - Arbeidsgiveravgift 0-1 410
Sum lønnskostnad 0-11 410

Annen driftskostnad
    	6550 - Driftsmaterialer 0-2 138
    	6700 - Regnskapshonorar -45 000-31 933
    	6705 - Revisjonshonorar -15 000-12 503

Freidig Sportsklubben

2019

Resultat

Budsjett 2019
01.01 - 31.12 01.01 - 31.12

Avdeling 3-Håndball, periode 0-12

07.02.2020
Side 1 / 2



    	7500 - Forsikringspremier -3 000-2 400
    	7770 - Bank- og kortgebyrer -2 000-10 506
Sum annen driftskostnad -65 000-59 479

Sum driftskostnader -894 999-1 425 091

Sum driftsresultat 100 001104 860

Annen finansinntekt
    	8050 - Andre renteinntekter 02 041
Sum annen finansinntekt 02 041

Sum ordinært resultat før skattekostnad 100 001106 901

Sum ordinært resultat 100 001106 901

Sum årsresultat 100 001106 901

Sum resultat 100 001106 901

Freidig Sportsklubben

2019

Resultat

Budsjett 2019
01.01 - 31.12 01.01 - 31.12

Avdeling 3-Håndball, periode 0-12

07.02.2020
Side 2 / 2



Budsjett 2020 Håndball (300)
Utgifter Inntekter

Inntekter
3210 Sponsor 40 000
3220 Dugnad 200 000
3240 Kiosk 30 000
3300 Aktivitetsavgift 450 000
3320 Egenandeler 50 000
3971 Momskompensasjon 40 000
3974 LAM midler 110 000
3975 Tilskudd kommune 15 000
3990 Grasrot/bingo 60 000

Utgifter
4040 Påmelding seriespill 100 000
4045 Påmelding cup/arrangement 350 000
4050 Utgifter egne arrangement 10 000
4054 Utgifter krets og forbund 50 000
4210 Trening/trenerkurs/instruksjon 25 000
4212 Leie hall 100 000
4215 Utstyr 100 000
4220 Samlinger/reiseutgifter/mat 50 000
4250 Dugnadskostnader 50 000
4400 Dommerutgifter 50 000
5500 Lønn trenere
6700 Regnskapshonorar 40 000
6705 Revisjonshonorar 15 000
7500 Forsikringspremier 3 000
7770 Bank- og kortgebyrer 2 000

Resultat 945 000 995 000 50 000



Årsberetning 2019 G2009 håndball  
 

1. Administrasjon   

 

Freidigs 10-årsspillere fikk i 2020 8-9 ekstra spillere fra Rapp. Laget startet året med 25 spillere, 
nå er vi 19. Lagleder har hatt hovedansvar for å administrere laget med informasjon og kontakt 
med foreldre, sørge for aktivitetsavgift, påmelding cup/serie etc. og har vært lagets 
representant på lagledermøte i kommunikasjon opp mot håndballstyret.   
 

2. Økonomi   

Aktivitetsavgift (kr. 1300,- betalt som ett beløp på høsten) og dugnad har vært tilstrekkelig 
inntektskilde for laget. Inntekten sørger for påmelding til 3 (2) lag i serien, 1 hall-trening i uka, 
dommerutgifter, sosiale arrangement. Deltagelse på cup kommer i tillegg og betales av de som 
deltar.  
 

3. Egne arrangement   

Vi gjennomførte foreldremøte i høst i Freidighuset. I starten av sesongen arrangerte vi kick off 
for guttene med aktiviteter og kveldsmat i gymsalen på Berg, mange nye spillere gjorde det fint 
og bli kjent. Vi hadde også en juleavslutning privat med grøt i desember for spillerne. I mars tar 
vi med spillere og foreldre på Kolstad kamp, hvor vi spiser middag først og gutta får løpe ut på 
banen etc.    
 

4. Sportslig innsats   

Påmeldt med tre lag i serien før jul, men pga spillerfrafall meldte vi av et av agene etter jul. 
Fungerer bra nå. Vi har meldt oss på deltagelse på Trondheimscup i slutten på april og vil trolig 
delta på CSK cup i mars.   
 

5. Trening og instruksjon   

Vi er heldig og har hele 5 engasjerte trenere på laget; Camilla Lervåg, Cathrine Midelfart, Cecilie 
Høines Reinertsen, Mari Kleppan og Nina Moen. Vi trener 1 gang i gymsal i uka (Berg) og 1 gang i  
hall i uka (Autronica). Flere av guttene spiller Ishockey og er kun med på halltreningen.  Noen få 
av spillerne har deltatt på Byåsenakademiet på fredager. I vinterferien er flere av gutta på 
håndballskole i Kolstad Arena.  
 

6. Konklusjon   

En fin gjeng gutter fra hele 4 skoler: Berg, Eberg, Bispehaugen og Singsaker. Godt miljø. Opplever 
at spillerne er mer motivert nå enn de var i fjor, kan henge sammen med godt miljø, flere spillere 
og storbane. Vi håper og tror at alle spillerne fortsetter også neste år. Vi har allerede meldt oss 
på Røros Cup i oktober, hvor de fleste er påmeldt..   
  
19. februar 2020 Anniken Askeland, lagleder.  

 



Årsberetning 2019 G11  håndball (født 2008) 

 

1. Administrasjon 

Freidig G11 har i 2019 hatt en økning av antall spillere i løpet av høsten 2019, og pr. 31.12.19 

er det 18 spillere på laget. Lagleder har hatt hovedansvar for å administrere logistikken rundt 

laget, informasjon via Spond, påmeldinger til cup/seriespill, deltakelse på lagledermøter etc.   

 

2. Økonomi 

Aktivitetsavgift ble satt til kr 2400 for sesongen 2019/2020, betalt som et beløp på høsten. I 

løpet av sesongen har laget to dugnader i Ladehallen som også gir inntekt. Inntekten er brukt 

til påmeldingsavgifter til seriespill, halltreninger, deltakelse på cup, dommerutgifter og 

sosiale aktiviteter. God økonomi. 

 

3. Egne arrangement 

Laget har gjennomført et foreldremøte i oppstart av sesongen, oktober 2019. Styreleder 

Hanne Kvitsand deltok også. God deltakelse. Vi har vært tilskuere på dobbeltkamp i Kolstad 

Arena i mars 2019, hjemmekamp for både Byåsen og Kolstad.  

 

Vi har også deltatt Strindheimcup i februar 2019, samt Shellcup i Kristiansund i april 2019. 

Samtlige spillere ble med til Kristiansund, og mange foreldre deltok også. Det ble en fin 

avslutning på sesongen. 

 

Vi har også deltatt med en trener og noen spillere på teknikkøkt med Byåsen-akademiet i 

september 2019, arrangert av Freidig. Dette var et veldig positivt tilbud for alle som deltok. 

 

Vi startet med felles løping til trening i starten av sesongen, og dette har vært en suksess. Det 

virker også å være et godt sosialt tiltak for laget. Løpingen er organisert slik at en trener, 

Hanne, løper med guttene, mens Camilla kjører utstyr til hallene. 

 

4. Sportslig innsats 

Vi har to lag i G11-serien. Vi rullerer alle spillerne på laget, slik at alle får erfaring med å spille 

med alle. Trenerne har ansvar for å sette opp lag til hver kamp. Vi har ikke hatt behov for å 

låne spillere fra G10  i år, da vi har såpass mange spillere selv som vi prioriterer til kampene. 

 

5. Trenere 

Trenere i sesongen 2019/2020 har vært Camilla Skogrand og Hanne Paasche. Laget har trent 

to ganger i uka, en gang pr uke i Nidarøhallen og en gang pr uke i Leangenhallen. 

 

6. Konklusjon 

En fin gjeng med gutter, 11 gutter fra Eberg, 6 gutter fra Berg og 1 gutt fra Singsaker. Før 

sesongen sluttet to av spillerne. Vi i har fått flere nye spillere, også noen som ikke har spilt 

håndball før. Guttene kjenner hverandre godt selv om de kommer fra ulike skoler, da nesten 

alle spiller fotball sammen i tillegg til håndball. Spilleren som kom over fra Rapp i november 

2019 ser også ut til å komme godt overens med resten av gutta.  

 

23.januar 2020 Katrine Frøseth Wigum, lagleder G11 



Årsberetning 2019 G06 håndball 

1. Administrasjon  

Laget er opprinnelig en sammenslutning av spillere fra Rapp og Freidig men er nå et rent 

Freidiglag. Ved årsskiftet teller laget 27 spillere fra Blussuvoll og Rosenborg skole.  

Lagleder har hatt hovedansvar for å administrere laget med informasjon og kontakt med 

foreldre, sørge for aktivitetsavgift, påmelding cup/serie etc. og har vært lagets representant i 

håndballstyret.  I tillegg har laget en dugnadsansvarlig som koordinerer dugnadsinnsatsen fra 

foreldregruppen, samt flere foreldre som utgjør «sosialkomite» med ansvar for planlegging 

og gjennomføring av sosiale aktiviteter.  

2. Økonomi  

Aktivitetsavgift og dugnad i Ladehallen har vært tilstrekkelig inntektskilde for laget. Utgifter 

har i hovedsak bestått av aktivitetsavgift for tre lag i serien, dommerutgifter, noe innkjøp av 

treningsutstyr, sosiale arrangement og deltakelse på cuper.  

3. Egne arrangement  

Det har vært flere sosiale arrangement for spillerne, herunder kveldsmat, julegodt etter siste 

trening før jul, flere Kolstadkamper i Kolstad Arena og visning av landslagskamper på 

storskjerm på Freidighuset. I mai dro vi til Vågå på treningssamling, en suksess både sosialt 

og sportslig. Det er videre gjennomført foreldremøte ved oppstart av sesongen 2019/20. 

4. Sportslig innsats  

Påmeldt med tre lag i serien G13 2018/19. Alle tre lag presterte godt i serien, og ett av 

lagene ble avdelingsvinner. Vi har hatt fokus på jevne lag. Spillerne har vist veldig fin utvikling 

både av kollektive og individuelle ferdigheter. 

 Vi deltok på Trondheimscup våren 2019 hvor vi kom til finale og Røroscup i oktober 2019.  

5. Trening og instruksjon  

Trenerteam har bestått av Svein Erling Sæther, Trym Holter, Thomas Juvik og Jan Erik Wold. 

Vi har hatt to halltreninger i uka i sesong, og har forsøkt å tilrettelegge for en trening i uka 

utenom sesong. 

6. Konklusjon  

Et stort lag i positiv utvikling, og med engasjerte foreldre som bidrar utenfor banen. 

 Februar 2020, Monica Eidem Haugen, lagleder 



Årsberetning 2019: G04 håndball 

 
1. Administrasjon 

Laget har i 2019 bestått av 14 spillere.  

Oppmann og trenere har hatt hovedansvaret for foreldrekontakten, påmeldinger 
og annet praktisk relatert til handballaktiviteten.   

Vi bruker SPOND som kommunikasjonsmiddel mellom trenerapparat og spillerne 
mht treningsinnkalling og kampdeltagelse. Dette har fungert meget godt, og lettet 
den praktiske gjennomføringen av handballaktiviteten betydelig. Bruker mail i 
dialog med foreldrene. 

2. Økonomi 

Aktivitetsavgift på kr 2200 betalt på høsten. Dugnadsinntekter fra Ladehallen. 
Sponset av Kvilhaugen, Bugatti, Wellcem og Cowi. Utgifter knytter seg til halleie, 
seriepåmelding, dommerutgifter  og cupdeltagelse. Laget brukte opp 
lagsskontoen med en minneverdig og helt super avslutning på Partille cup i 
Gøteborg. 13 gutter var med. 

3. Egne arrangement 

Kveldsmat og spillermøte på Kvilhaugen i januar. 

Pizza og spillermøte på Bugatti i april. 

4. Sportslig innsats 

Dyktige gutter som alle behersker det grunnleggende. Varter opp med strålende 
spill i perioder. Preget av skadesituasjon helt fram til mars. Flere av guttene  
spiller på G03. 2 spillere fast med som keepere på 03. 

• Ble avdelingsvinner i seriespillet 2018/2019 i 2.divisjon. 
• 3.plass i 1.divisjon. 
• Kvalifisert til sluttspill på Ørlandet gjennom begge divisjoner, så måtte 

trekke et lag. Kom på 2.plass i sluttspillet, og ble dermed Trondheims beste 

lag� Melhus/Gimse vant.  
• DNB-trondheimscup i slutten av april 
• Tiller-cup i mai 
• Partille-cup i juli 

 



Partille ga en realitetsorientering. Mye utgruppert forsvar, som ikke er så vanlig i 
Trøndelag, nesten som frimerke, og det er jo ikke tillatt her. Så fortsatt mye å 
trene på framover. 

5.Trening og instruksjon 

Øyvind Herstad og Audi Førde har vært hovedtrenere, og Didrik Haltvik har vært 
innleid for å kjøre noen økter. God trenerkompetanse og god utvikling. Trente 
mandager i Autronica, tirsdager i Csk Vgs og Åsheimhallen på onsdager 
(sammen 03). 

I tillegg er spillerne invitert til 03-trening på fredager i Leangenhallen. 

5. Konklusjon 

Pga sein hallutbygging på Eberg, skadesituasjon, høyere ambisjonsnivå blant 
enkelte av våre gutter og kun 12 spillere som ville fortsette, og at G03 valgte å gå 
til Strindheim (kun 6 spillere), så måtte vi se etter andre løsninger for sesongen 
2019/2020. Både Strindheim og CSK var aktuelle. Strindheim ble veldig skuffet da 
vi valgte CSK. I ettertid er vi veldig glade for at valget ble CSK. Profesjonell klubb 
med det viktigste; egen hall. Men også veldig foreldrestyrt. Vi lærer at alle kubber 
har både store og små utfordringer. Vi har hatt 2 på landslagssamling, og flere på 
RLM (Regionalt landslagsmiljø). 

Vi i trenerteamet og undertegnede savner Freidig mere en guttene. De har 
tilpasset seg ny klubb og drakt. Vi er nok mere nostalgiske. Og ikke noe slår å 
rope HEIA FREIDIG. 

Takk for oss!  

 

 

30.01.2020 Marte Ibsen, oppmann 



Årsberetning 2019	J2012	håndball		
 

1. Administrasjon			
	
Freidigs 7‐årsspillere har i 2019 hatt ca. 14 spillere, to hovedtrenere, fire hjelpetrenere + 
lagleder. Vi har i løpet av året kommet oss over på Spond, og det fungerer godt som 
kommunikasjonskanal mellom lagledelsen og foreldregruppen.  
 
2. Økonomi			
Aktivitetsavgiften ble satt til kr. 800,‐, og har delvis gått til deltakelse på én cup høst 2019. Deler 
av avgiften går til dekning av cup‐deltakelse på to cuper vår 2020. Øvrige midler spares.   
 
3. Egne	arrangement			
Vi gjennomførte foreldremøte ved sesongoppstart. Foreldremøtet ble holdt parallelt med første 
trening, direkte utenfor gymsalen. Dette ga svært godt oppmøte. En planlagt juleavslutning 
måtte avlyses som følge av jobbreiser i arrangementskomiteen. Lagleder forsøker å være til 
stede utenfor gymsalen når laget har trening, som et kontaktpunkt for foreldregruppen.  
 
4. Sportslig	innsats			
Jentene viser fremgang på trening, men det må fremdeles jobbes med fokus. Vi deltok med to 
lag på Malvik‐cupen (minihåndball). Fantastisk stemning og fantastisk innsats. Flott heiagjeng i 
foreldregruppen.  
 
5. Trening	og	instruksjon			
Vi har hatt trening hver tirsdag i gymsalen på Berg skole. Mer eller mindre fulltallig oppmøte 
hver uke. Hovedtrenerne har delt treningene mellom seg, og har med seg 2 hjelpetrenere på 
hver trening. Det er laget tre treningsopplegg som rulleres, slik at jentene både får variasjon, 
men samtidig får kontinuitet i treningene.  
 
6. Konklusjon			
En aktiv og fin gjeng jenter, som ser ut til å trives på trening.  
  
 
23. januar 2020, Karianne Pedersen, lagleder.  

 



ÅRSBERETNING 2019 J8 (2011) HÅNDBALL  
 

1. Administrasjon   

Freidigs jenter 8 år avsluttet 2019 med 23 spillere fra Berg og Eberg, en tilvekst på 5 spillere 
fra forrige sesong!☺  Lagleder har hatt hovedansvar for å administrere laget 
med informasjon og kontakt med foreldre, påmelding cup/serie etc. og har vært lagets 
representant på lagledermøte i kommunikasjon opp mot håndballstyret. I tillegg er 3 foreldre 
engasjert mtp. sosiale tilsetninger for laget. Foreldregruppen som sådan har trådt til som 
tidtakere på benken, og kampverter ved behov. 
 
Trenerne ved laget har bidratt med gjennomføring av Freidig håndballs minihåndballskole 
september 2019, og ved oppstart av nye rekruttlag for Freidig håndball oktober 2019. 
Hanne Kvitsand har vært leder for håndballavdelingen i 2019. 

2. Økonomi   

Aktivitetsavgift (kr. 1000,- betalt som ett beløp på høsten) og dugnad (salg av julekortpakker) 
har vært tilstrekkelig inntektskilde for laget. Inntekten sørger for påmelding til ett lag i serien, 
deltakelse på cuper sosiale arrangement. 

3. Egne arrangement   

Vi rundet av forrige sesong med en pizzaavslutning i Egon Tårnet, og har gjennomført 
foreldremøte både i vår, samt ved oppstart av inneværende sesong, kick-off for jentene og 
juleavslutning. 

4. Sportslig innsats   

Påmeldt med ett lag i serien (19/20). Mange spillere, og lite spilletid. Vi spilte 5 cuper i 2019, 
4 på vårparten og 1 før jul (Vinterspretten, Strindheim-cup, Charlottenlund-cup, DNB 
Trondheims-cup og Kolstad-cup), og planlegger 4 denne våren (Vinterspretten, Skaun IL 
Miniturnering, Byåsen-cup og DNB Trondheims-cup). 

5. Trening og instruksjon   

Trenerteamet har i 2019 har bestått av Hanne Kvitsand og Jørgen Lorentsen (med 
hovedansvar for innhold), Karianne Stræte Resell, Marit Kristiansen og Jacob Jessen. 
 
Hanne Kvitsand og Jørgen Lorentsen har tidligere tatt innføringskurs i barnehåndball og deler 
av trener 1-kurs. Jacob Jessen har fullført innføringskurs i barnehåndball høsten 2019. 
 
Vi har trent 1t hver mandag i gymsalen på Eberg skole. 

6. Konklusjon   

En fin gjeng jenter fra Berg og Eberg skoler. Godt miljø, mye håndballglede og glade barn og 
voksne.  
 
 

Trondheim, 22. januar 2020 
 

Lisa C. Gutvik Sæther, lagleder 



Årsberetning 2019 J2010Eberg håndball 

1. Administrasjon  

Freidigs 9-årsspillere fra Eberg skole har i 2019 hatt en stamme på 17-19 spillere. Nye har 

kommet til. Vi er 4 voksne (foreldre) som har delt på ansvaret i å administrere laget med 

informasjon og kontakt med foreldre, sørge for aktivitetsavgift, påmelding cup  etc.  Laget har 

vært representert på lagledermøte i kommunikasjon opp mot håndballstyret. Vi har i tillegg 

opprettet en sosialkomite, og dugnadsansvarlig.  

2. Økonomi  

Aktivitetsavgift (kr. 800,- betalt som ett beløp på høsten) har vært tilstrekkelig inntektskilde for 

laget. Inntekten har sørget for seriepåmelding til to lag (og ett etteranmeldt etter jul sammen 

med Berg), to-tre cuper gjennom sesongen samt noe utstyr. Vi har også vært så heldige å få 

varetelling på Obs! som dugnad, som er en enkel og grei inntekt å ha med seg.  

3. Egne arrangement  

Vi har gjennomført foreldremøte med kveldsmat i høst, en miniavslutning til jul og deltatt på 

Byåsenkamp med laget. Ser for oss noe arrangement på våren for å avslutte sesongen.    

4. Sportslig innsats  

Vi har i år meldt på to lag i serien, samt deltagelse på cup i tillegg. Stor idrettsglede og stadig mer 

håndballforståelse hos jentene. 

5. Trening og instruksjon  

Vi har delt gymsaltid og THIS-hallen med hhv G2010 og BergJ2010. Det vil si annenhver mandag 

19.00-20.00 i Eberg gymsal, annenhver ons 18-19 i hall. Vi voksne rullerer på hovedansvar for 

treningen. Hovedfokus i år har vært motta ball i bevegelse, samt være tøffere i forsvar. Vi er 

opptatt av å samle jentene både før og etter trening og er bevisst hvordan vi kan jobbe med 

konsentrasjon, skape samhold og ha oppnåelige mål.  

6. Konklusjon  

En fin gjeng  jenter som viser stor glede ved å spille håndball. Stabilt oppmøte på trening og 

påmelding til cuper, og noe mer modenhet rundt deltagelse på trening.  

7. februar 2019 Hanne Pedersen, Siri Okstad Malmo, Svend-Bertil Braaten Jakobsen og Tove 

Carstensen, trenere/lagledere.  



Årsberetning 2019 J10 B håndball 

1. Administrasjon  

Laget har bestått av 10-12 spillere i perioden. Lagleder har hatt hovedansvar for å administrere 

laget med informasjon og kontakt med foreldre, sørge for aktivitetsavgift, påmelding cup og har 

vært lagets representant på lagledermøter. 

2. Økonomi  

Aktivitetsavgift (kr. 990,- pr. spiller) har vært inntektskilde for laget og betales på høsten. 

Foreldre har bidratt med dugnad gjennom varetelling på City Lade i november 2019. Inntektene 

har dekt cuper og seriespill hvor det er stilt med to lag våren 2019 og 1 lag høsten 2019. Vi har 

hatt utgifter til leie av hall annenhver uke høsten 2019 - delt med J 2010 Eberg.  

3. Egne arrangement  

Vi hadde juleavslutning i desember 2019 med grøt og quiz hjemme hos lagleder.  Det har vært 

avholdt foreldremøte på høsten ved oppstart.  

4. Trening  

Trener har vært Kathrine Elshaug, Ketil Westeren, Fredrik Kvarme Skoglund, Ingvild Bjellmo 

Johnsen og Mari Vold.  Treninger har vært holdt 1 time i uka.  

5. Seriespill 

Laget har deltatt med to lag i Trønderenergiserien våren 2019 og ett lag høsten 2019, noe som 

har vært motiverende og artig for spillerne. 

6. Konklusjon  

Dette er ei god gruppe som fungerer godt sammen både på trening og i kamper. Det er generelt 

godt oppmøte på treningene.  

 

15.02.2020 Hege Langeland, Lagleder  



Årsberetning 2019 J09 håndball  
 

1. Administrasjon   

 

Freidig Eberg J 2009 har i 2019 hatt en stamme på 10 spillere. Laglederne har hatt hovedansvar 
for å administrere laget med informasjon og kontakt med foreldre, sørge for aktivitetsavgift, 
påmelding cup/serie etc. og har vært lagets representant på lagledermøte i kommunikasjon opp 
mot håndballstyret.   
 

2. Økonomi   

Aktivitetsavgift (kr. 1200,- betalt som ett beløp på høsten) og dugnad har vært tilstrekkelig 
inntektskilde for laget. Inntekten sørger for påmelding til ett lag i serien, hall-trening en gang i 
uka, dommerutgifter.   
 

3. Egne arrangement   

Vi har tatt med jentene på kamp på Kolstad, hvor vi fikk se Kolstads herrelag slå St. Hallvard. 
Dette var moro for jentene.   
 

4. Sportslig innsats   

Påmeldt med ett lag i serien. Få spillere, men gjennomfører denne sesongen så får vi se hvordan 
det blir neste år. Planlegger deltagelse på Trondheimscup i slutten på april.   
 

5. Trening og instruksjon   

Hovedtrener har i 2019 har vært Mari Sundstrøm. I tillegg har Hans Christian Jacobsen fungert 
som trener. I vårsemesteret trente vi i gymsalen på Eberg skole. Fra høsten av fikk vi treningstid i 
Trondheim Spektrum, 1,5 t. Dette har vært litt utfordrende da det har foregått mye annet i 
samme område som har vært forstyrrende. 
 

6. Konklusjon   

En fin gjeng jenter fra Eberg skole, som har godt miljø. Få spillere har preget årets sesong, men vi 
har greid å gjennomføre alle kamper. 
  
23. januar 2020 Ellen Grav Ellingsen og Kirsti Matheson, lagledere.  

 



1 Årsberetning 2019 J2008 håndball 
 

1. Administrasjon 
Jenter 2008 har i dag 24 medlemmer. Laget fikk to nye medlemmer mot slutten av 2019 og 

ytterligere to er med på treninger for å kjenne litt på om dette er noe de ønsker å holde på med. Det 

administrative apparatet består av lagleder og 6 trenere. Lagleder har vært lagets representant på 

lagledermøte i kommunikasjon opp mot håndballstyret.   

2. Økonomi 
Laget startet sesongen 2019/2020 med et overskudd og kunne derfor sette en aktivitetsavgift på kr. 

1600,- per spiller. Inntekten sørger for påmelding til ett lag i serien, hall-trening to ggr i uka, 

dommerutgifter, sosiale arrangement og deltakelse på cuper. Stødig økonomi.   

3. Egne arrangementer 
Vi startet sesongen med et foreldremøte der vi gikk igjennom det praktiske rundt håndballaget, live-

rapportering og plan for treninger. I november hadde vi et spillermøte med kveldsmat for å snakke 

med spillerne om trenernes forventinger til dem og hvor spillerne fikk si hva de ønsket seg av laget 

for at det skulle være bra.  

4. Sportslig innsats 
Jenter 2008 var påmeldt med to lag i serien og det ble for mange spillere som kom på hver kamp. Vi 

søkte derfor om å få med ett lag til etter jul 2019. Det fikk vi, og vi har nå tre lag i serien. Vi startet 

sesongen 2019/2020 med åpningscup i Trondheim spektrum og vi planlegger deltagelse på 

Steinkjercup i april 2020.  

5. Trening og instruksjon 
Trenere har vært Anita Garte, Dorthe Stensvold, John Andre Tran, Trude Skaret og Øyvind Ellingsen. 

På slutten av 2019 fikk vi også med Tonje Strømmen Steigedal på trenersida. Vi har trent to ganger i 

uka a 1 time, for det meste i Trondheim Spektrum.  

6. Konklusjon 
Jenter 2008 er et lag som er i vekst. Det er jenter fra både Eberg og Berg skole og vi jobber med å få 

til et miljø der man ikke tenker skoletilhørighet, men anser seg for å være ett lag. Reisecup i april vil 

nok være med på å styrke denne lagfølelsen.  

 

21. januar 2020 – Ragnhild Thorin, lagleder 



Årsberetning 2019, jenter 12 (født 2007) Eberg 
 
Administrasjon: laget har til nå hatt 13 spillere på laget, det har vært en stabil gjeng 
siste årene.  En spiller er på vei ut av laget nå, og kommer ikke til å fullføre sesongen vi 
er i nå.  
Lagleder ansvarlig for å melde på i seriespill og på cup, samt å kalle inn til foreldremøte 
og holde de oppdatert om hva trenerteamet planlegger for sesongen. Trenerne kaller inn 
til trening via Spond. Vi bruker kun Spond som kommunikasjonsplattform, og lagleder 
som legger ut all info der,, med unntak av treningene. Lagleder er med på lagledermøte 
når det er møter. 
 
Økonomi: god økonomi i laget. Sesongens akt.avgift var på 1800kroner. Også inntekt fra 
dugnad i Ladehallen. Utgifter er påmelding til serie, cuper, halltreninger, dommer, 
sosiale arrangement, keeperskole 
 
Egne arrangement: foreldremøte ved oppstart av serien. Har hatt bla hatt fredagstacco 
etter trening på fredagen, sett håndball på TV, vært i Spektrum for å se Byåsenkamp, var 
i Kolstadarena på dobbelkamp 
 
Sportslig innsats: et lag i serie. Stiller med 10 spillere på kamp, så det rullerer hvilke 
jenter som må stå over pr kamp. Laget har noen seire, og noen tap. Alle rullerer på 
posisjonene på kamp. Gjør ingen form for topping av lag. Fokuserer ikke på plassering 
på tabell, men at vi er et lag i god sportslig utvikling. En langvarig skade etter et 
benbrudd på kamp tidlig i høstsesongen. Etter jul meldt på keepere på keeperskole.  
Flere som har deltatt på Byåsenakademiet i skoleferier. Trekker sesongen med trening 
lengst mulig ut i juni, dette fordi vi har deltatt på Selbu-cup som er i midten av juni. 
Deltok på åpningscup for første gang i høst, det skal vi gjenta neste sesong 
 
Treninger: Kari Aarnes, hovedtrener, Bjarte Kvarme hjelpetrener. Fordeler treningene 
mellom seg. Også bistand av Kari sin mann når hun ikke kan delta selv. Bjarte er 
ansvarlig for basistrening (styrke, kondisjon, spenst etc) Christian Jebsen også bistått 
når det har vært behov for trenervikar 
 
 Konklusjon: En gjeng med flotte jenter som har mye glede av håndballen. De er veldig 
gira og ”kan ikke få nok håndball”. Veldig godt oppmøte på treninger, mange treninger 
med 100% oppmøte! Godt sosialt samspill. Veldig bra samarbeid mellom trenere og 
lagleder. 
 
Vh Karoline, lagleder 



Årsberetning 2019: J07Berg (håndball)  

 
 

1. Administrasjon   

 

2007-jentene fra Berg skole har i 2019 bestått av 16-18 spillere. To av spillerne tok pause på 
høsten grunnet hhv skade i kne og aktivitetskollisjon. Oppmann har hatt hovedansvaret for å 
administrere laget med informasjon og kontakt med foreldre, sørge for aktivitetsavgift, 
påmelding cup/serie etc. og har vært lagets representant på lagledermøte i kommunikasjon opp 
mot håndballstyret. Trenerapparatet har bestått av 4-5 dedikerte trenere – alle rekruttert fra 
foreldregruppa til jentene.  
 

2. Økonomi   

Laget har i alle år drevet «sunt» på økonomisiden, dvs med et overskudd slik at vi har litt å ta av 
når drifting av laget etter hvert  blir dyrere. Aktivitetsavgift og dugnad i Ladehallen har vært 
tilstrekkelig inntektskilde for laget. Inntekten sørge for påmelding til tre lag i serie (vårsesong), to 
lag i serie (høstsesong), hall-trening to gg i uka, dommerutgifter, sosiale arrangement og 
deltakelse på cuper (Trondheimscup, Åpningscup, Røroscup). Laget kjøpte inn et sett bortetrøyer 
med nummer/navn til seriestart på høsten.  
 

3. Egne arrangement   

Vi gjennomfører faste foreldremøter hver høst, i oppstart av sesongen. Så også i 2019. I tillegg 
arrangerte vi sesongavslutning med pizzakos hos oppmann i april – og juleavslutning med 
julegrøt hjemme hos en av trenerne i desember. Trenermøte ved oppstart av sesongen for å 
legge planer for sportslig innsats, nivå på aktivitet, påmeldinger og strategi for sesongen.  
 

4. Sportslig innsats   

Påmeldt med tre lag i serien på vårhalvåret – to lag i sesongen 19/20. På vårsesongen spilte vi 
med to faste lag som fordelte kamper for tre lag mellom seg. Dette endret vi på ved ny 
sesongstart. To lag påmeldt, ikke faste lag, men rullering slik at alle skal få spille med alle. Laget 
deltok på tre cuper i 2019; Trondheimscup i april, Åpningscupen i september og Røroscup 
(overnattingscup) i oktober.  

 

5. Trening og instruksjon   

Trenerapparatet besto i første halvår av Rikke Dahl, Eskild Westby, Lone Lervåg og Kathrine 
Elshaug. Fra høsten av har Stian B. Tingstad gått inn i trenerteamet. Sistnevnte deltok på «trener 
1»-kurs i regi av kretsen i oktober. På vårsesongen trente vi en gang per uke i hall samt hadde 
styrketreningsøkt i gymsal på Berg. Fra høsten av har vi trent to ganger i hall per uke.  
 
6. Styrerepresentasjon 

En av trenerne på laget har deltatt i sportslig utvalg i 2019. En foresatt har vært materialforvalter 
de siste to årene.   
 

7. Konklusjon   

Laget har en stabil spillerstamme og et stabilt trenerteam. Det gir kontinuitet, godt miljø og 
jenter som kjenner hverandre godt. Jentene er ivrige, stiller gjerne til ekstrakamper, og mange 
deltar på Byåsenakademiets fredagstreninger i Nidelvhallen på eget initiativ. Det viser 
handballinteresse, og gjør forhåpentligvis sitt til at vi har jenter som vil spille handball lenge! 
 

  
26. januar 2020, Kjersti B. Tingstad (oppmann/lagleder)  



Årsberetning 2019 J05 håndball  
 

1. Administrasjon   

Freidigs jenter 05 er fortsatt ei stor og ivrig gruppe med spillere. I sesongen 2019-2020 har det 
vært 17-18 spillere. Vi mistet en spiller, men to tidligere spillere har nylig begynt igjen. Lagleder 
(«oppmann») har hatt hovedansvaret for å administrere laget med informasjon og kontakt med 
foreldre, sørge for aktivitetsavgift, påmelding cup/serie etc. og har vært lagets representant på 
lagledermøte i kommunikasjon opp mot håndballstyret. Lagleder har også hatt ansvar for 
fordeling av dugnader blant foreldrene. Fram til ca nyttår har Margrethe Andresen hatt ansvar 
for sosiale arrangement med jentene og jentenes egne dugnadsaktiviteter, og ellers bistått 
lagleder og trenerteamet. Vi har fire trenere som har delt på trenerfunksjonen.  
 
2. Økonomi   

Aktivitetsavgift (kr. 2600,- betalt som ett beløp på høsten) og diverse dugnader har vært 
tilstrekkelig inntektskilde for laget. Inntekten sørger for påmelding til to lag i serien, hall-
trening to ganger i uka, dommerutgifter, sosiale arrangement og deltakelse på cuper. Vi har også 
startet opp en trening i uka med trener fra Nidaros Idrettsungdomsskole som har vært dekket av 
lagets midler. Jentene har skaffet midler til innkjøp av lagjakker gjennom dugnader, bl.a. salg av 
kaffe og kake og pantedugnader. 
 
3. Egne arrangement   

Vi gjennomfører foreldremøte hver høst, i oppstart av sesong. Vi har også hatt spillermøter.  
Før sesongstart hadde vi en treningssamling på Oppdal.  
 
4. Sportslig innsats   

Freidig J05 er påmeldt med to lag i serien. Så langt befinner de to lagene seg resultatmessig på 

hhv. 4. og 6. plass på tabellen. Vi har deltatt på Røros Cup og skal delta på DNB Cup i Trondheim. 

Vi praktiserer til en viss grad rullerende lag. Jentene er i god utvikling og har det artig på 

håndballbanen. Det er stor sportslig fremgang. På Røros cup ble det ene laget puljevinner og 

spilte kvartfinale i A-sluttspill. Det andre laget gikk til B-finalen og tapte med ett mål.   

 
5. Trening og instruksjon   

Vi har fire trenere; Lone-Eirin Lervåg, Lis Cathrin Stavrum, Dorthe Stensvold og Marianne 
Rygvold Karlsen. I inneværende sesong har i praksis Lis Cathrin Stavrum hatt et hovedansvar 
p.g.a. arbeidssituasjonen til de andre tre trenerne. Vi har trent to halltreninger i uka, og stort 
sett varmet opp med utendørs-jogg før trening. I tillegg ble det i 2019 startet opp med treninger 
på Nidaros idrettsungdomsskole, i starten annenhver uke. Fra januar 2020 har dette vært hver 
uke. Flere av spillerne deltar på Byåsenakademiets og Kolstad håndballs posisjonsskoler etter 
eget ønske. Det er stor treningsiver blant jentene. Våre to målvakter har fra januar 2020 fått 
mulighet til hospitering hos Strindheim håndball gutter 2005. Dette samarbeidet ble etablert 
siden Freidig ikke har noen eldre lag spillerne kan hospitere hos.  
 
6. Konklusjon   

J05 er en fin gjeng jenter som er ivrig på håndballbanen og bidrar med dugnadsarbeid til laget. Vi 
håper at flest mulig vil være med lengst mulig. Samtidig ønsker laget å ha ambisjoner og satse 
for å få bedre resultater framover. Det er mange positive foreldre som bidrar både på dugnad, 
sjåfører, sosiale arrangement og i sekretariat på kamper.  Vi bruker primært Spond som 
informasjonskanal. 
 
19. februar 2020, Siv Aida Rui, oppmann og lagleder.  



Årsberetning 2019 G2012 håndball  
 

1. Administrasjon   

 
Laget har ved årsslutt 15 spillere, og det er meget godt oppmøte både på trening og cuper. 
Oppmann har hatt hovedansvar for å administrere laget med informasjon og kontakt med 
foreldre, sørge for aktivitetsavgift, påmelding cup etc. og har vært lagets representant på 
lagledermøte i kommunikasjon opp mot håndballstyret.   

 
2. Økonomi   

Aktivitetsavgift (kr. 800,- betalt som ett beløp på høsten)  har vært tilstrekkelig 
inntektskilde for laget. Inntekten sørger benyttes til påmelding på cuper og sosiale 
arrangement. Økonomien i laget er god og det er budsjettert med overskudd for året for starte 
oppbygging av en lagskasse.   

 
3. Egne arrangement   

Det ble gjennomført juleavslutning i kombinasjon med kamp for Kolstads herrelag i 
Kolstadhallen. De aller fleste spillere med foreldre var med på arrangementet. Har ambisjon om å 
få på plass en sosialkomite i løpet av 2020.   
  

 
4. Sportslig innsats   

Valgte å ikke melde på i serie men prioritere cup’er. Ambisjonen er 4-5 cuper i løpet av sesongen. 
Det er generelt god oppslutning om cupene og spillerne synes det er “stas” å møte andre lag. 

 
5. Trening og instruksjon   

Laget har denne sesongen 3 trenere og en trening ukentlig på Berg skole. 
Fokus på treningene er lek med ball, kast og mottak, og samspill. Enkle styrketreningsøvelser er 
også populært. 

 
6. Konklusjon   

Aktiviteten med laget fungerer bra. Godt oppmøte, bra innsats og god stemning på både 
treninger og cuper. Godt samarbeid med foreldregruppen. 
   
  
23. januar 2020 Oddbjørn Rødsten, Oppmann og trener.  

 



Årsberetning gutter 08 (født 2011) Eberg 
 
Administrasjon: 16-17 spillere, noen spillere som er litt til og fra, men relativt stabilt 
antall gutter 
Lagleder ansvarlig for å melde på i seriespill og på cup, samt å kalle inn til foreldremøte 
og holde de oppdatert om hva trenerteamet planlegger for sesongen. Vi bruker kun 
Spond som kommunikasjonsplattform. Lagleder er med på lagledermøte når det er 
møter. 
 
Økonomi: grei økonomi i laget. Sesongens akt.avgift var på 800kroner. Utgifter til 
seriespill og cuper. 
 
Egne arrangement: foreldremøte ved oppstart av serien. Juleavslutning før jul. Ellers 
ikke hatt noen sosiale arrangement med laget enda.  
 
Sportslig innsats: et lag i serien frem til jul, meldt på ett til etter jul. Deltatt på flere 
cuper.  Mye spilleglede blant guttene, de setter pris på at det nå blir flere kamper.  
 
Treninger: Mari Sundstrøm hovedtrener. Hun som lager treningsopplegg. Flere foreldre 
som bistår under trening, dette for å opprettholde konsentrasjon og fokus hos spillerne. 
Stor fremgang på trening, mindre uro enn det var ved oppstart. Fortsatt en del 
utfordringer, men veldig variabelt fra trening til trening. Noen treninger går 
problemfritt, og det er en sann glede. 
 
Konklusjon: En gjeng med energiske gutter som synes håndball er gøy. De ser mer 
glede av å trene nå som det er flere kamper.  En fin foreldregruppe som bistår når det er 
behov. 
 
Vh Karoline, lagleder 
 



Årsberetning 2019 G2010 håndball 

1. Administrasjon  

Freidig G2010 består per februar 2020 av 15 spillere, hvorav 10 er fra Eberg og 5 er fra Berg 

skole. Øyvind Bjørgum (oppmann) og Marthe Florholmen (trener) samarbeider om 

arbeidsoppgaver knyttet til lagledelse, påmelding cuper, kontakt med foreldre og kontakt opp 

imot klubben. 

2. Økonomi  

Aktivitetsavgiften er på 900,- for sesongen 2019/20. Videre har vi hatt en dugnadshelg i 

Ladehallen. Denne har dekket trening i THIS-hallen annenhver uke samt (planlagt) deltagelse i 5 

cuper gjennom sesongen.  

3. Egne arrangement  

Gjennomførte sesongavslutning på Freidighuset i april 2019. Ikke lagt planer, foreløpig, for andre 

arrangement enn sesongavslutning i 2020. 

4. Sportslig innsats  

Vi valgte foran årets sesong, i samråd med foreldregruppen, å ikke melde på lag i serien. Derimot 

har vi vært aktive på cuper. Foreløpig har vi deltatt på Lade cup (november), Kolstad cup 

(desember) Ranheim cup/Vinterspretten (januar) samt er meldt på Byåsen cup (mars) og 

planlegger CSK cup (april). Gutta har veldig stor innsats i kampene, og det har stort sett gått fint. 

Ser også en sportslig utvikling i form av lagspill(!) og ikke bare solospill på de aller fleste. Dog 

begynner banene å bli litt små, så vi gleder oss til større bane neste år.  

5. Trening og instruksjon  

I tillegg til Marthe som trener, så er vi så heldige at vi har Mathias Rygvold Rødsten og Sara 

Olofsson (begge 15/16 år) med som trenere stort sett hver uke og på cuper. Treningene går stort 

sett bra, med stor entusiasme, men av og til blir det litt for mye tull og bråk. Øyvind er også med 

som assistent på treningene når andre trenere ikke har anledning. 

6. Konklusjon  

En artig gjeng med stor innsats. Er 15 spillere per i dag, men bare 5 fra Berg skole noe som er litt 

sårbart da gutta er veldig opptatt av å spille med kompisene sine. Har ellers slitt med å aktivisere 

foreldregruppa, og det er en svakhet at det bare er 2 foreldre som aktivt bidrar. Håper å få inn 

nytt blod i støtteapparatet i løpet av våren. 

3. februar 2020 v/Øyvind Bjørgum og Marthe Florholmen 
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