
Årsberetning 2020 G2012 håndball 

1. Administrasjon  

Laget var i vårsesongen kun for elever ved Berg skole, med en stabil gruppe på 12 spillere. Fra 
høsten 2020 har vi åpnet opp for Eberg elever også, og vi har nå en stamme på 20 spillere. Det 
har vært lite frafall av spillere, hvilket er gledelig. På trener/lagleder siden er vi 4 foreldre som 
bidrar og gjennomfører de nødvendige oppgaver. Det var planlagt å opprette en sosialkomite i 
høst, men under de rådende omstendigheter med pandemi har vi ikke sett et behov ennå. 
Lagleder har deltatt på lagledermøter og i kommunikasjon med styret. 

2. Økonomi  

Aktivitetsavgift (kr. 1000,- betalt som ett beløp på høsten) har vært tilstrekkelig inntektskilde for 
laget. Inntekten har sørget for seriepåmelding til 3 lag, samt deltakelse i cuper. Laget har en god 
økonomi og anser at vi er godt rustet for økende kostnader i kommende år. 

3. Egne arrangement  

Pandemien har gjort det vanskeligere å gjennomføre egne arrangement, men utover ordinære 
treninger har vi leid hall i Kolstad Arena med juleavslutning og en “interncup” for å få 
kamptrening og et sosialt møtepunkt. Dette satte spillerne stor pris på, og det var forfriskende å 
kunne boltre seg på en stor flate for både spillere og trenere. 

Vi planlegger å gjøre noe tilsvarende også i løpet av våren. 

4. Sportslig innsats  

Vi har i år meldt på to lag i serien, og etteranmeldt 1 lag etter jul. Planen er å tillegg delta på 
cup’er dersom dette lar seg gjøre. Vi ser en bra utvikling i laget, og det er jevnt bra oppmøte på 
treningene. Mottakelse og integrering av nye spillere fra Eberg har gått veldig bra. 

5. Trening og instruksjon  

Trening tirsdager i Berg gymsal. Med 20 gutter i salen er kapasiteten sprengt, og det setter noen 
begrensninger på hvilke øvelser som kan gjennomføres. Spesielt kampspill blir utfordrende, så 
dette blir prioritert på treninger med dårligere oppmøte. 
Oppvarmingsøvelser er stort sett hinderløype med ball hvor det også legges inn styrkeøvelser. 
(stasjoner) Alternativt kanonball eller varianter av sura. 
Videre øvelser med fokus på kast og mottak, ballkontroll. En hovedbolk med fokus på å få flyt i 
ballspillet i angrep. Fokus på at dette er lagspill. 
Avslutter gjerne med ulike øvelser som innebærer skuddtrening, gjerne med konkurransepreg. 

Stort sett 4 trenere som deltar på treningene. Dette sikrer bedre kontroll på gruppa og vi evner i 
større grad å holde dem i aktivitet og konsentrert. Største utfordring er at det blir for mange i en 
liten gymsal, og det skaper et kaos som tidvis er vanskelig å holde styr på. 



6. Representasjon 
Laget har deltatt på ett sonemøte i regi av kretsen. Utover dette ingen representasjon. 

7. Konklusjon  

Vi opplever bra håndballglede, og det har vært bra oppmøte på treninger, tross mye ekstra styr 
med pandemi. Bra respons fra foreldregruppa, selv om det har vært lite kampaktivitet. 
Sammenslåing med Eberg har gått fint, men det har medført trange treningskår. 

 

5. februar 2021  

Tommy Remen, Eirik Veien, Håkon Olaussen, Oddbjørn Rødsten, trenere/lagledere.  


