
Årsmelding Freidig Håndball 2020

1.0 Administrasjon / Styrets sammensetning

Stilling Navn Fra lag

Leder Hanne Kvitsand (fram til permisjonsstart i
november 2020)

J2011

Nestleder Kjell Skoglund (fung. leder etter november 2020) J2010B

Sportslig utvalg Anders Ødegård (yngre lag)
Kristin Flønes-Eigeland (eldre lag)

J2009B
G2006

Sekretær May Britt Fløttum J2007B

Kasserer Tina Bjørnevik Aune G2011

Materialforvalter Trine Myklebost J2005

Dommerkontakt Katrine Frøseth Wigum G2008

Dugnadsansvarlig 1 Tove T. Lindsetmo J2007E

Dugnadsansvarlig 2 Unn Nergård J2008

Repr. i referansegruppen for
Eberg idrettspark

May Britt Fløttum J2007B

1.1.Lagene med trenere og ledere

Lag Trenere Lagleder Antall
spillere

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

Siv A. Rui 16

J2007
Berg/
Blussuvoll

Rikke Dahl
Lone Lervåg
Kathrine Elshaug
Stian B. Tingstad

Kjersti B. Tingstad 16

J2007
Blussuvoll/

Kari Aarnes
Bjarte Kvarme

Karoline Myklebost 19



Rosenborg Monica Øyangen
Wenche Aunaas
Anne Lise Ranum

J2008
Berg

Øyvind Ellingsen
Anita Garte
Dorthe Berg Stensvold
Tonje Steigedal

Ragnhild Thorin 25

J2009
Berg

Heidi S. Østbyhaug
Eskild Westby
Sandra Møller
Pål Christensen
Martina Lindell
Anne-Lise Juul Haugan

Kari S. Moe 22

J2009
Eberg

Mari Sundstrøm
Hans Christian Jacobsen

Ellen G. Ellingsen
Kirsti Matheson

8

J2010
Eberg

Tove Carstensen
Siri O. Malmo
Hanne Pedersen

Tove Carstensen 22

J2010
Berg

Kathrine Elshaug
Ketil Didriksen Westeren
Ingvild Bjellmo Johnsen
Fredrik Kvarme Skoglund
Mari Vold

Hege Langeland 11

J2011
Eberg / Berg

Anette Arnesen (høst 2020)
Hanne Kvitsand
Jørgen Lorentsen
Karianne S. Resell
May-Britt Tessem (høst 2020)
Anne-Line Bakken (høst 2020)
Marit Kristiansen
Jacob Jessen (vår 2020)
Synnøve Vannebo (høst 2020)
Terje Neerland (høst 2020)

Lisa G. Sæther 25

J2012
Berg

Rikke Sivertsen Dahl
Eli Grong Aursand
Anne Silja Leer
Åse Forfot
Kristin Sjoner

Karianne Pedersen 11

J2012
Eberg

Cecilie Larsson
Unn Nergård
Kine Weiseth
Nina Fredagsvik

Nina Fredagsvik 17

J2013 Heidi Føre Marie Fuglesang 10-12



Eberg Eva Johansen
Lisa Wangen Wågan
Marie Hoel

J2013
Berg

Stephanie Miorin (høst 2020)
Therese Paulsen (vår 2020)
Caroline Wiik

Caroline Wiik 11

J2014
Berg / Eberg

Kristin Giske Lauritsen
Hanne Paasche
Anniken Askeland

Kjersti Sagvik Børseth
(fritatt årsberetning)

20

G2006
Blussuvoll

Trym Holter
Svein Erling Sæther
Jan Erik Wold
Thomas Juvik

Monica Eidem Haugen 20

G2008
Berg / Eberg

Camilla Skogrand
Hanne Paasche

Katrine F. Wigum 13

G2009
Berg, Eberg,
Singsaker

Cecilie Høines Reinertsen
Camilla Lervåg
Mari Kleppan
Nina Moen
Cathrine Midelfart
Øyvind Vik

Anniken Askeland 19

G2010
Berg / Eberg

Marthe Florholmen
Nina Kirksæther Aalberg

Dag Stian Husby 15

G2011
Eberg

Mari Sundstrøm Ingjerd Strand 19

G2012
Berg/Eberg

Tommy Remen
Eirik Veien
Håkon Olaussen
Oddbjørn Rødsten

Oddbjørn Rødsten 20

G2013
Berg/Eberg

Jon Aksel Stav
Lars Hassel

Vivi Bakkeheim 12-15

G2014
Berg / Eberg

Mads Olsen Preben Lyngaas Jensen
(fritatt årsberetning)

19

1.2.Styrets arbeid

Styret har avholdt 9 styremøter og 3 lagledermøter i perioden. I tillegg har en egen arbeidsgruppe

avholdt flere møter med Strindheim for å etablere samarbeidsavtale.

De viktigste oppgavene for styret i 2020 har vært:



- Etablering av samarbeidsavtale med Strindheim håndball

- Håndtering av covid-19-pandemien

- Treningstid i kommunale haller, private haller og gymsaler

- Tilrettelegge for deltakelse i seriespill (oppfølging av endringer pga. varierende korona-tiltak)

- Rekruttering / håndballskole

- Tilrettelegge dugnadsarbeid

- Tilrettelegge utstyr til lag

- Bidrag til inngåelse av ny utstyrsavtale (Intersport)

- Budsjettering og økonomi

- Innhenting av politiattester

- Rekruttering av dommere og dommerutviklere

- Jobbe for å få administrativ støtte til avdelingen

Covid-19 har lagt en demper på kulturbyggingsaktiviteten på tvers av lagene, men styret ønsker å

gjenoppta dette arbeidet så snart som mulig.

2.0 Lagenes årsberetninger

Alle lagene (med unntak av J2009 Berg og G2011 Eberg) har levert årsberetning, se vedlegg. Høstens

nyoppstartede lag er fritatt årsberetning.

Lagene melder jevnt over om spilleglede og stabilitet i spillerstallen, til tross for at året har vært

uvanlig krevende. Lagene ser frem til å starte kampvirksomheten igjen.

3.0 Økonomi

Økonomien er solid, og lagene har fulgt opp med sine budsjetter og har god kontroll. Aktivitetsavgift

faktureres gjennom klubbadmin. Freidig ser på mulig inngåelse av kontrakt med ny leverandør fra

2021.

Dugnad i Ladehallen: Dette er fellesdugnaden for lagene. Inntekt på 100.000 i 2020 for

håndballavdelingen som fordeles på lagene som deltar (se punkt 4.0).

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. Utgifter til

cuper ble naturlig nok mye lavere enn budsjettert for 2020 ettersom de fleste ble avlyst. Det påløper

kostnader til regnskap og revisjon, noe vi er pålagt. Se for øvrig regnskapet for 2020.

*Merknad til regnskapet 2020: Beløp kr. 33.717,31 er bokført konto 3300 i stedet for konto 7770.

Dette gjør at konto 3300 viser en inntekt på kr. 33.717,31 høyere enn hva den skulle vært og konto

7770 tilsvarende høyere. Denne feilen medfører ingen endringer på resultatet.



4.0 Dugnader

Tilsynsvakt

Avdelingsstyret v/dugnadsansvarlige tilrettelegger lagsvise tilsynsvakter i Ladehallen, der

inntektene går til de respektive lag og sportslig utvalg. Gjeldende avtale om tilsynsvakt ble

inngått våren 2020 og går fram til juni 2022. Vi mottar 75.000,- første halvår og deretter 62.500,-

pr halvår for tilsynsvakt i Ladehallen. Hallvakten deles med innebandy som tar ⅓ av vaktene. ⅔
av vaktene utføres av håndball-avdelingen. Utbetaling til håndball-lagene er lagt opp slik at de får

halvparten av utbetaling i desember 2020 og halvparten i juni 2021 som samsvarer med

tidspunktene som vi får betalt fra Trondheim kommune. En helgevakt gir inntekt beregnet til kr

4.230,- for sesongen høst 2020 - vår 2021.

Regnskap for høsten 2020:

Tilsynsvakt - innbetaling og utbetaling

Hva Utført i desember 2020

Innbetalt fra kommunen 75000

Overført til Innebandy 1/3 av 75000 -25000

Overført til håndball lag -43000

Overført til sportslig utvalg -5667

Avsatt til fordeling juni 2021 -1333

Totalt 0

Budsjett våren 2021:

Tilsynsvakt - forventet innbetaling og
utbetaling

Hva Planlagt utført i juni 2021

Avsatt til fordeling juni 2021 (overført fra

2020) 1333

Innbetaling fra kommunen 62500



Overføring til Innebandy 1/3 av 62500 -20833

Overføring til håndball lag -43000

Totalt 0

Hjemmekamphelg

Normalt er det en hjemmekamp-helg på høsten, der lagene bidrar med kiosk-salg og lodd-salg

for avdelingen. Inntekten fra dette går til håndball-avdelingen. Det ble ikke gjennomført en

hjemmekamphelg i 2020 på grunn av den pågående pandemien.

Andre dugnader

Det er opp til lagene selv om de ønsker å legge opp til dorull-salg, julekort-salg osv. Dette gjør

lagene på eget initiativ og etter eget behov.

5.0 Egne arrangement

● 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.

● 27. september  kl. 9:30 – 11:00 Minihåndballskole i Strindahallen:

Årets minihåndballskole for førsteklassinger ved Berg og Eberg skoler ble gjennomført søndag 27.

september i Strindahallen. Trenergruppa var så heldig å få hjelp av spillere fra Freidig G2006, som

stilte villig opp. De ble raskt helter for førsteklassingene! Under leken «stiv heks», ble det høylytt

latter. Å få skyte på mål var også gøy, særlig når 14-åringene sto i mål. Vi avsluttet dagen med å

prøve å spille kamp, med iver og glede. Grunnet pandemi-situasjonen måtte foreldrene være ute

på gangen, men det var mange nysgjerrige neser som stakk opp i vinduet inn til hallen.

● Oppstart av minihåndballag: Etter minihåndballskolen i september fikk deltakerne tilbud om å

starte med håndball i sitt lokale håndballag organisert under Freidig. To lag, J2014 og G2014, ble

startet opp med spillere fra både Eberg skole og Berg skole. Til sammen tre av våre

minihåndballtrenere sto for første treningsøkt for de respektive lagene (program som på

minihåndballskolen). Foreldretrenere overtok deretter.

6.0 Sportslig innsats

Til tross for alle korona-utfordringer både på våren og høsten, inkludert avlysning av det meste av

cuper, har det vært imponerende høy sportslig innsats hos alle lag og avdelingen holder et godt

aktivitetsnivå. Seriespillet har gitt utfordringer med tanke på bl.a. hygiene-tiltak, avlysning av kamper



og administrative gjøremål i forbindelse med kamper. Ytterligere beskrivelser er gitt i de respektive

lags årsberetninger.  Se også kapittel 9 om dommerutvikling.

7.0 Representasjon

Lagledere har vært aktive på sonemøter og i utarbeidelsen av koronaveiledere. Klubben har pleid å

være representert på for eksempel Idrettens hederskveld og Håndballforum i regi av Region Nord.

Disse ble avlyst i 2020, på linje med en rekke andre arrangementer. Aktiviteten gjenopptas når det

åpnes for det.

8.0 Trening og instruksjon

Trening:

- Trening i gymsal: Avdelingen hadde ved årsskiftet 10 lag som trener i gymsal. Flere lag er slått

sammen (dvs Berg-Eberg-lag), bla på grunn av mangel på halltid. Dette har igjen ført til flere

lag med mange spillere og dertil lite plass i gymsalene. Avdelingen er i vekst og vil kommende

sesong ha behov for større hallflater også for de yngste spillerne. Eberg gymsal er stengt for

trening store deler av desember og januar, noe som er veldig uheldig for treningstilbudet til

de yngste.

- Treningstid i hall: Avdelingen hadde ved årsskiftet 12 lag som trener på storbane. Sesongen

har vært utfordrende mht knapphet på treningstid i kommunale haller, og også utfordrende

treningstidspunkter. Over halvparten av treningstidene begynner kl 16:00 eller 16:30. I tillegg

til kommunale haller har vi fått tildelt 3 timer i Strindahallen. Avdelingen har også leid 2,5

timer/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.

- Koronatiltak med stengte haller, (skole)kohorter, og hygiene-tiltak har også selvsagt påvirket

treningene. Enkelte lag har tydd til utendørs treninger i periode med stengte haller.

Instruksjon:

- Trenerkurs: Mange av årets trenerkurs ble avlyst pga korona-pandemien. Etterhvert er flere

av disse omgjort til digitale kurs, mens hallpraksisen har vært vanskeligere å gjennomføre.

- 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, og vi

håper at flere trenere får mulighet til å gjennomfør kurs det kommende året.

9.0 Dommere

Freidig har jobbet målrettet med å øke andelen dommere i klubben. Vi har pr d.d. to dommere som

er i ferd med å ta dommer2-kurs og dømmer hovedsakelig i årsklassene G/J12-14 år. De får kampene

sine fordelt fra region nord. For årsklassene G/J9-11 år er det fra og med sesongen 20/21 klubbene

selv som har ansvar for å beramme dommere til egne hjemmekamper. Dette fører til et ganske stort

behov for egne dommere, da Freidig er en klubb med mange yngre lag, og få eldre lag som er gamle

nok til å ta dommerkurs.

Mangel på dommere medfører bøter; klubben har måttet betale kr 5000 både i 17/18 og

18/19-sesongene, så kr 15 000 i 19/20-sesongen.



I månedsskiftet oktober/november 2020 gjennomførte åtte jenter tilknyttet J15

barnekampleder-kurs. Disse åtte dømmer i årsklassen 9-11-år. De har dømt noen kamper hver, og er i

gang som dommere i klubben.

Vi har knyttet til oss to dommere som tidligere har vært spillere i klubben. Disse dømmer også i

klassen 9-11-år. Vi har i perioder med mye hjemmekamper fått hjelp av dommerkontakt i CSK til å

dekke dommerbehovet. Vi har også begynt arbeidet med å skaffe minimum 1-2 dommerutviklere i

klubben. Dette for å sikre det dommerfaglige arbeidet, og ivaretakelse av nye dommere.

Målsettingen er at vi klarer å rekruttere nye dommere også kommende sesong, samt beholde og

også øke kompetansen hos eksisterende dommere i klubben.

Vi har et mål om å dekke behovet for dommere i egne barnehåndballkamper. Vi har også et mål om å

motivere flest mulig av barnehåndballdommerne til å fortsette med videre dommerkurs. Ved å ta

dommer1-kurs vil man kunne dømme seriespille fra G/J12år. Vi må stille med kvotedommere til

regionen, og disse må ha minimum dommer1-kurs. Kvoten blir regnet ut i fra antall påmeldte serielag

fra og med serien G/J12 år, og oppfyller vi ikke kvoten får vi bøter fra regionen. Så målet er at vi som

klubb på sikt oppfyller kvotekravet.

10.0 Konklusjon

Medlemstallet pr. 31.12.20 var totalt 562 medlemmer, mot 560 på samme tid i fjor.

Sesongen har igjen vært utfordrende mhp. lite treningstid i hall for våre lag. For å kompensere for

dette har vi leid mer privat halltid fra Autronica og This, men det er fortsatt behov for ytterligere tid.

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 ut minimum ungdomsskolen.

Håndballavdelingen ellers er i meget god vekst, og har solid økonomi og rekruttering.

Styret vil gi honnør til alle som har holdt aktiviteten og motet oppe gjennom en vanskelig sesong. Vi

ser lyst på fortsettelsen, først og fremst fordi klubben har en solid base av engasjerte spillere og

frivillige. Det er også grunn til optimisme ut fra nye og forsterkede initiativer som dommerutvikling,

mer administrativ bistand til styret, samarbeidsavtalen med Strindheim og utviklingen av Eberg

idrettspark.

Trondheim, 3. mars 2021

Styret, Freidig håndball


