
   
 

   
 

Årsberetning 2020: J07Berg (håndball)  
 
 

1. Administrasjon   
 
2007-jentene fra Berg skole har i 2020 bestått av 15-16 spillere. Vi fikk en ny spiller på laget som 
ønsket overgang fra Strindheim i oktober, mens en av spillerne våre meldte overgang til 
Strindheim i slutten av desember. Oppmann har hatt hovedansvaret for å administrere laget 
med informasjon og kontakt med foreldre, sørge for aktivitetsavgift, innkjøp av utstyr og har 
vært lagets representant i kommunikasjonen opp mot håndballstyret. Trenerapparatet har 
bestått av 4-5 dedikerte trenere – alle rekruttert fra foreldregruppa til jentene. En av trenerne ga 
seg i november/desember – hvilket gir et trenerteam inn i 2021 på fire samkjørte og ivrige 
foreldretrenere, oppsatt på å skape handballglede også i 2021: 

• Rikke Dahl 

• Lone Lervåg 

• Kathrine Elshaug 

• Stian B. Tingstad 

 

2. Økonomi   
Laget har i alle år drevet «sunt» på økonomisiden, dvs med et overskudd slik at vi har litt å ta av 
når drift av laget etter hvert blir dyrere. Aktivitetsavgift og dugnad i Ladehallen har vært 
tilstrekkelig inntektskilde for laget. Inntektene sørget for påmelding til to lag i serie (vårsesong 
og høstsesong), hall-trening to gg i uka, dommerutgifter, sosiale arrangement i 
februar/desember. Planlagte cuper (Trondheimscup, Åpningscup, Røroscup) ble det som kjent 
ikke noe av i 2020. På høsten fikk vi inn en kjærkommen sponsor som bidro med en supersum til 
lagskassa – som igjen dekket profilering og innkjøp av både hettegensere og ytterjakker til alle 
på laget. Stas!  
 

3. Egne arrangement   
Vi startet året med deltakelse på Malvik-cup i februar. Videre deltok vi på et arrangement i 
Kolstad arena, hvor vi i februar så hjemmekamp med Kolstad-guttene – inkludert deltakelse på 
innløp før kamp og matservering.  Innleid Asger fra Rema 1000-akademiet holdt et par treninger 
for oss i juni som en oppstart etter nedstengingen i mars-mai.  
Vi gjennomfører faste foreldremøter hver høst, i oppstart av sesongen. Så også i 2020 (med to 
meters avstand og begrensninger som gjaldt i september på Freidighuset). I tillegg arrangerte vi 
minisesongavslutning med frukt/drikke og utlevering av spons-utstyret på siste trening i 
desember.  Vi avholdt to samarbeidsmøter i trenerteamet (mars og september) - samt et 
trenermøte ved oppstart av sesongen i august for å legge planer for sportslig innsats, nivå på 
aktivitet, påmeldinger og strategi for sesongen.  
 

4. Sportslig innsats   
På vårsesongen hadde vi to lag påmeldt, ikke faste lag, men rullering slik at alle skulle få spille 
med alle. Laget deltok på kun en cup i 2020; Malvik-cupen i februar. I høstsesongen forlot vi 
barneidretten og beveget oss i retning av ungdomshandball. Vi meldte på ett seedet lag og ett 
useedet lag. Alle jentene fikk tilbud om å spille på begge lagene (vi tok ut kamptropp i forkant av 
hver kamp, hvor blant annet treningsoppmøte var en av faktorene som ble lagt til grunn). Da 
serien ble satt på pause i november lå useedet lag på topp i sin pulje – seedet lag midt på treet. 
Vi merker godt at de andre klubbene med seedede lag har et enda bredere spekter å hente 
spillere fra enn hva vi har. Vi påbegynte et samarbeid med Eberglaget (også J2007) slik at vi i 
fremtid sammen kan ha en bredere spillerstall å hente spillere fra på alle nivå. Keepersamarbeid, 



   
 

   
 

hospitering på hverandres treninger og kamper mv. Slik klarer vi å holde på mestringsfølelse og 
samtidig legge til rette for utfordringer nok til å holde lenge på jentene i Freidig. Vi er heldige 
som har så mange 2007-jenter!    

 
5. Trening og instruksjon   
Trenerapparatet besto av Rikke Dahl, Eskild Westby (sluttet i november/desember), Lone Lervåg, 
Stian B. Tingstad og Kathrine Elshaug. De tre første deltok på trenerskolen (digitale samlinger) på 
høsten – i regi av kretsen. Vi har gjennom året (og i de perioder det har vært mulig å trene 
innendørs) gjennomført to halltreninger per uke + ei styrketreningsøkt i gymsalen på Berg skole. 
Som tidligere nevnt leide vi inn Asger som en kickstart etter nedstengingen på våren. 
 
6. Representasjon 
Tre trenere deltok på trenerskolen på høsten, en foresatt har hatt verv i styret (sekretær) mens 
lagleder har deltatt på samtlige digitale sonemøter i regi av kretsen, og hatt særskilt fokus på 
smittevernsoppfølging. En av trenerne har i tillegg deltatt innledningsvis sammen med SU i 
samtaler om et formalisert samarbeid med Strindheim handball.  
 
 

7. Konklusjon   
Laget har fortsatt en stabil spillerstamme og et stabilt trenerteam (til tross for at en trener la opp 
i 2020). Det gir kontinuitet, godt miljø og jenter som kjenner hverandre godt. Jentene er ivrige, 
stiller gjerne til ekstrakamper, og mange deltar på Rema 1000-akademiets fredagstreninger i 
Nidelvhallen på eget initiativ når pandemier ikke lager krøll for oss. Det viser handballinteresse, 
og gjør forhåpentligvis sitt til at vi har jenter som vil spille handball lenge! Vi har stor tro på et 
samarbeid med Eberglaget og et mål om et felles Freidiglag etter hvert, og ser i tillegg fordeler 
med en samarbeidsavtale med Strindheim.  
 
Heia Freidig! 

 
 

6. februar 2021, Kjersti B. Tingstad (lagleder)  


