
Årsmelding Freidig Håndball 2022      

1.0 Administrasjon / Styrets sammensetning 

 

Stilling Navn Fra lag 

Leder Marte Ibsen  

Nestleder Martin Stræte Resell J2011 

Sportslig utvalg Hans Christian Jacobsen 
Anne Marit Lervåg 
 

J2009 
J2009 

Sekretær Martin Stræte Resell J2011 

Økonomiansvarlig Nina Økstad G2012 

Materialforvalter Anne Marit Lervåg J2009 

Dommerkontakt Katrine Frøseth Wigum G2008 

Dugnadsansvarlig 1 Frode Reinertsen G2009 

Dugnadsansvarlig 2 John Andre Tran J2008 

Repr. i referansegruppen for 
Eberg idrettspark 

May Britt Fløttum  

 

1.1.      Lagene med trenere og ledere 

Lag Trenere Lagleder Antall 
spillere 

J2008 
 

Øyvind Ellingsen 
Anita Garte 
Dorthe Berg Stensvold 
Tonje Steigedal 

Elin Bech-Hanssen 13 

J2009 
 

Eskild Westby 
Sandra Møller 
Mari Sundstrøm 
Anne-Lise Juul Haugan 
Hans Christian Jacobsen 
Heidi S. Østbyhaug 

Dordi Stensvåg 
Midelfart  
 

18 

J2010 Tove Carstensen  Tove Carstensen 18 



  
 

J2010 
Berg 

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

Hege Langeland  10 

J2011  
Eberg / Berg 

Hanne Kvitsand 
Jørgen Lorentsen 
Åse Helene Forfot 
May-Britt Tessem 
Karianne S. Resell 
Anette Arnesen 

Jørn Olav Frengen 14 

J2012 
Eberg/Berg 

Rikke Sivertsen Dahl 
Eli Grong Aursand 
Anne Silja Leer 
Åse Forfot 
Kristin Sjoner 
Cecilie Larsson 
Unn Nergård 
Kine Weiseth 
Nina Fredagsvik 

Karianne Pedersen  20 

    
 

J2013 
Eberg/Berg 

Caroline Wiik 
Heidi Føre 
Stefanie Miorin 
Eva Johansen 

Randi Devold  
23 

    

J2014 
Berg / Eberg Hanne Paasche                             

Elin Kvaale                                      
Live Marita Didrichsen                      
Nina Presthus Rørbakk              
Odd Magne Grøntvedt               
Silje Thorvaldsen                                
Solvår Mjønes Nyhavn 

 

Kjersti Sagvik Børseth  33 

J2015 
Berg / Eberg 

Cecilie Høines Reinertsen 
Dag Raaum 
Michelle-Elisabeth Ydse 

Anniken Næss-Evensen 19 

J2016 Berg  John Aksel Stav John Aksel Stav 10 



G2008 
Berg / Eberg 

Hanne Paasche 
Camilla Skogrand 
(Sammensatt med Rapp fra høst 
2022) 

Katrine F. Wigum 9 

G2009 
Blussuvoll 

Cecilie Høines Reinertsen 
Marianne Rygvold Karlsen 
Nina Moen 
Thomas Juvik 

Anniken Askeland 9 

G2010 
Berg / Eberg 

Marthe Florholmen 
Nina Kirksæther Aalberg 
Eva Johansen 

Dag Stian Husby 14 

G2011 
Eberg 

Mari Sundstrøm Kjersti Bjørseth 16 

G2012 
Berg/Eberg 

Tommy Remen 
Eirik Veien 
Håkon Olaussen 
Oddbjørn Rødsten 

Oddbjørn Rødsten 20 

G2013 
Berg/Eberg 

Jon Aksel Stav 
Lars Hassel 

Hilde Jensen 
Grandaunet 

22 

G2014 
Berg / Eberg 

Mads Olsen 
Tina B. Aune 
Daniel Vedvik 
Ingve Nordahl Løkken 
Sandra Møller 
Atle Øverbust 
Eirik Lysø 
Iselin Mosti 
Karoline Sofie Lund 

Tina B. Aune  24 

G2015 
Berg 

Tommy Remen,                          
Inger Bente Espnes,               
Robert Berg,                                 
Stian Kvalvaag,                                
Terese Olausson,                      
Thomas Juvik,                                  
Vivi Bakkeheim 
 

Inger Bente Espnes 10 

G2015 
Eberg 

Ingjerd Strand,                        Maja 
Aursand Andersen,    Magnus 
Theodorsen,              Trine Lehn 
Sundberg,           Emma Lorentzen,                    
Kine Høiland Tandberg 
 

Ingjerd Strand 25 

G2016 Berg  Karianne Pedersen 12 



 

1.2.      Styrets arbeid 

Styret har avholdt 8 styremøter og 2 lagledermøter i perioden. Det har i tillegg vært avholdt 5 møter 

mellom samarbeidsklubbene Freidig, Trygg/Lade, Rapp og Strindheim i perioden. Der har styreleder 

deltatt. 

De viktigste oppgavene for styret i 2022 har vært: 

- Påmelding seriespill. 

- Fordele treningstid i kommunale og private haller 

- Deltakelse på samarbeidsmøter med naboklubber. 

- Fordele dugnadsarbeid i Ladehallen. 

- HES (håndball etter skoletid) i samarbeid med Strinda. 

- Budsjettering og økonomi, bruk av Spoortz. 

- Dialog Conto regnskapsbyrå; attestering og fordeling lagsregnskap. 

- Innkjøp av drakter og utstyr til lagene. 

- Utlevering baller til nye lag. 

- deltatt på møter med prosjektkomiteen for Eberghallen 

- Rekruttering av dommere, samt kompetanseheving blant eksisterende dommere. 

- Håndtert utfordring mht treningssamarbeid innad i samme aldersgruppe og mht hospitering. 

 

 

 

2.0      Lagenes årsberetninger 

Alle lagene har levert årsberetning. Høstens oppstartede lag er fritatt årsberetning. Lagene melder 

om god stemning, noe frafall i de eldste lagene. Det ble mindre fokus på covid og håndtering av 

dette, og fra februar gikk de fleste kamphelger som normalt. Det ble også avholdt reisecuper i april, 

hvor både G2008 og J2008 deltok på Steinkjercup og G2008 endte på 2.plass i A-sluttspill og J2008 

vant finalen i A-sluttspill. Flere lag deltok også på Trondheim håndballcup i april/mai. Mange 

Freidiglag deltok på Røroscup i høstferien også. Cup-spill er en viktig del av håndballen, og der 

treffes også lagene på tvers av aldersgrupper, noe som er positivt.  

 

3.0      Økonomi 

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

faktureres gjennom Spoortz. Avvik budsjett i 2022 skyldes i stor grad til 3 lag/årskull som gikk ut av 

klubben (gikk til CSK og Strindheim) som brukte 259’ (sine respektive lagkasser) og ingen inntekter 

fra disse lagene i 2022. Kostnader langt over budsjett ifm. vesentlig økt aktivitet post pandemien 

(samlinger, påmeldinger, dommerutgift og trening/trenerkurs, ~340’ merkostnader vs. 2021). 

Dugnad i Ladehallen: Dette er fellesdugnaden for lagene. Inntekt på 83.333 i 2022 for 

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

Grasrotinntektene: Vi har mottatt grasrotinntekter for 50.867 i 2022. Dette er et godt bidrag, men vi 

trenger enda flere givere.  

LAM: Mottas basert på antall aktive spillere mellom 6-19 år, registrert i Spoortz med betalt 

aktivitetsavgift pr 31.12.2022. I år ble LAM-beløpet på 146.598 litt lavere enn i fjor. 



Momskompensasjon: Vi mottok 49.455 i momskompensasjon for 2022 

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 av Freidig. Disse kostnadene økte for 

2022. Regnskapshonoraret ble 64.470 og for revisjon ble det 24.635. I tillegg har vi en ny kostnad for 

2022 under kontoen “leie datasystemer” på 12.890.- som er App’en “Learn handball”, som er 

innkjøpt av sportslig utvalg og tilgjengeliggjort for alle trenerne i Freidig håndball, til hjelp i 

treningsarbeidet. 

Regsnskapskostnadene blir fordelt lagene med 100.- pr spiller, og halleie fordeles lagene med 100.- 

pr time pr spiller vår og høst. Se regnskap 2022 for alle kostnader. 

 Veiledende aktivitetsavgift: 

 7 år  8 år  9 år  10 år  11 år  12 år  13 år  14 år  15 år  16 år  

500  800  1250  1400  1600  1800  2000 2200  2300  2500 

4.0 Dugnader 

Tilsynsvakt 

Avdelingsstyret v/dugnadsansvarlige tilrettelegger lagsvise tilsynsvakter i Ladehallen, der 

inntektene går til de respektive lagene. 

Tidligere avtale om tilsynsvakt i Ladehallen løp fra våren 2020 til juni 2022, hvor vaktene gikk fra 

fredag til søndag. Det ble inngått ny avtale med kommunen om tilsynsvakt i Ladehallen for 

perioden 29.08.22 til 31.08.24. I denne perioden har vi vakter fra mandag til torsdag utenom de 

periodene hallen holdes stengt: juleferie, påskeferie og i sommerperioden (1. mai – ca. 31. 

august). Tilsynsvaktene fordeles mellom innebandy (⅓) og håndball (⅔).  

Håndball mottar kr 83.333,- pr. år for tilsynsvakt i Ladehallen. Utbetaling til håndball-lagene er 

lagt opp slik at de får utbetalt i forhold til antall vakter, med utbetaling i juli 2022 og desember 

2022. En uke (man-tors) betales med kr 3.788,- for sesongen 2022/2023. 

Tordenskioldløpet ble ikke arrangert i 2022. Og da genererte dette ikke dugnadspenger til 

avdelingen. 

Noen lag arrangerer også egne salgsdugnader til inntekt for bla. reisecuper. 

5.0 Egne arrangement 

 

● Det har ikke vært egne arrangement initiert av styret dette året. Lagene har hatt egne 

arrangement, f.eks: Kick-off, laget på kamp (Byåsen, Kolstad og Norge) i Spektrum og Kolstad 

arena, sosiale sammenkomster. 

● HES (Håndball etter skoletid) med Strinda Idrettsfag håndball linja som arrangør. Mads Olsen 

(trener på G2014) har som lærer på håndball Strinda har tatt initiativ til HES på torsdager kl 14-

15.30. Målet er at alle lag skal få tilbud om HES, men det har vært utfordringer med kolliderende 

treningstid og andre aktiviteter. De lagene som har deltatt er veldig takknemlige og fornøyde. Vi 

i Freidig Håndball er superfornøyd med tilbudet, som fortsetter våren 2023.  

● Henrik Ibsen har deltatt på treninger for enkelte lag med bistand til keeperrollen. 

● 6.oktober 2022 ble det arrangert kick-off for de yngste lagene (2015/2016)  i Strindahallen. 



 

6.0      Sportslig innsats 

Det har vært mye aktivitet i Freidig håndball sesongen i 2022. Vi har lag for alle alderstrinn fra 2016-

2008 både for jenter og gutter. Totalt 15 guttelag og 19 jentelag har vært i aksjon denne sesongen. 

Freidig har deltatt på flere cupturneringer både i og utenfor regionen. Gutter 14 og gutter 12 har 

samarbeidslag med Sportsklubben Rapp. Internt i ungdomshåndballen er det lånt spillere fra 

årskullet under i kamp. Spillere har også deltatt på enkelte treninger fra årskullet under. 

Ytterligere beskrivelser er gitt i de respektive lags årsberetninger.  Se også kapittel 9 om 

dommerutvikling. 

7.0      Representasjon 

Freidig håndball har deltatt med to representanter på Håndballforum på Scandic Hell i august 2022. 

Det ble også avholdt fysisk sonemøte på Freidighuset i november 2022. I tillegg har Freidig stilt med 

3 representanter på sonemøtet på Ranheim. 

Styret har også vært representert i samarbeidsmøter med Strindheim, Rapp og Trygg/Lade. 

 

  

8.0      Trening og instruksjon 

 

Trening:  

- Trening i gymsal: kun tre lag har hatt treningstid i gymsal fra høsten 2022,  

- 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 7,5i Strindahallen. Hallen fungerer utmerket 

med muligheter for at flere lag kan dele treningstid. Gjennom Sparebankfondet fikk vi støtte 

på kr 10.000 som ble brukt til oppblåsbare mål og div utstyr som lagene kan bruke i hallen.  

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.   

-  

Instruksjon:   

App`n -Learn Handball gir ferdige treningsplaner med morsomme og utviklende 

håndballøvelser. For ekstra inspirasjon harde et stort øvelsesbibliotek.for alle årsklasser. Alle 

håndballøvelsene er spilt inn med barn. Appen er utviklet i tett samarbeid med 

håndballtrenere i verdensklasse, og Norges landslagskaptein Bjarte Myrhol. Med komplette 

treningsplaner,stort øvelsesbibliotek,Og film av øvelser gjort av kjente håndballstjerner. 

Trenerne i Freidig har gitt gode tilbakemeldinger på bruk av både app`n og nettsiden og 

ordningen fortsetter neste år. Vi skal arrangere et kurs sammen utviklerne av app`n slik at 

bruken utnyttes optimalt. 

 

 

- Avdelingens trenere oppfordres til å delta på kurs i regi av NHF; da disse kursene er gratis for 

alle våre medlemmer da avdelingen uansett må betale til NHF for avholdelse av kurs. 



Barnehåndball Leder, trener 1 og trener 2. Veldig bra opplegg. Deler kan tas digitalt. se 

handball.no for oversikt på kursdatoer. 

 

 

9.0 Dommere  

Freidig håndball har jobbet målrettet med å øke andelen dommere i klubben siden høsten 2020. Fra 

mars 2022 og fremover har vi endelig sett nytten av arbeidet. Pr 31/12-2022 har Freidig ca 40 aktive 

dommere. Vi har fortsatt ett dommerpar med D2, men har fått opp andelen dommere med D1 

betraktelig. Vi har nå 7 dommere fra 2007-gjengen med D1, og det er fortsatt økende. I tillegg har vi 

rundt 30 stykker med DBH-kurs. 

I januar 2022 hadde Kari Skeidsvoll Moe, dommerveileder, og Katrine informasjon og 

dommertrening for J2007, som resulterte i stor oppslutning på DBH-kurs i mars-22. Vi har fortsatt 

med oss mange av disse jentene, og de dømmer aktivt, viser gode regelkunnskaper og er engasjerte. 

I november avholdt vi nytt DBH-kurs, denne gangen for 2008-gjengen, og vi fikk 16 nye dommere. 

Fokuset har vært på å ruste alle DBH-dommere til å vurdere å ta D1-kurs, og vi opplever at regionen 

setter opp hyppigere kurs enn tidligere sesonger. Dette er svært positivt. 

Vi har gjennomført tre dommertreninger gjennom 2022, samt to dommertreff på Freidighuset. 

Under dommertreffene er fokuset både å ha en sosial møteplass for dommere på tvers av 

alderstrinn, gjennomgang av praktiske oppgaver rundt dommerregninger, oppdatering av 

dommerprofil, oppdateringer rundt kurstilbud og teoriøkt med Kari. Avslutter med Kahoot, og dette 

virker å være en god møteplass for dommerne våre. I tillegg er både Kari og Katrine tilgjengelige 

både på Spond og sms, og opplever at mange av dommerne tar kontakt, både for hjelp med 

praktiske og faglige spørsmål. Kari gjennomfører fortsatt observasjoner, alltid av nye dommere og 

ved behov for de eldre dommerne. Vi opplever at de setter pris på dette tilbudet.  

Vi har også det siste året klart å beholde mange av DBH-dommerne, og vi opplever et stort 

engasjement rundt det å være dommer. Vi har også klart å hjelpe naboklubber med dommere når de 

har hatt behov de ikke har klart å dekke selv. Mange har også dømt ulike cup’er, blant annet 

Trondheim Håndballcup, Nidaros Sparebankcup og Åpningscupen. 

 Det vi ikke har lykkes med i like stor grad, er å unngå at dommere melder overgang til ny klubb når 

de også melder overgang som spiller. Dette ser ut til å handle om at vi i for liten grad har klart å 

kommunisere hvorfor det er viktig at man fortsetter å dømme for “moderklubben”, også mot 

samarbeidsklubben vår.  

Fokus fremover vil handle om å fortsette rekrutteringen i nye aldersklasser, beholde de dommerne 

vi har, oppfordre til videre kursing, tilby et faglig miljø i egen klubb og å følge opp både de yngste og 

eldste dommerne på en slik måte at de føler seg godt ivaretatt.  

 

 

 

 



10.0 Konklusjon 

Medlemstallet pr. 31.12.22 var totalt 517 medlemmer. 

Vi er fortsatt en ung avdeling, med eldste lag på jenter og gutter 14 år (født 2008).  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.  

Dommerarbeidet og rekrutteringen har resultert i tilbakemelding fra Håndballforbundet som er 

imponert over arbeidet som gjøres i klubben. Stor honnør til Katrine og Kari. 

Håndballstyret ser med glede fram til Eberg idrettspark kan realiseres. Ingen tvil om at dette vil øke 

rekruttering og skape et mye bedre samhold i Freidig-land, både innad i håndballavdelingen og 

mellom alle de andre avdelingene vi har i Sportsklubben Freidig. Vi glær oss:) 

Trondheim, 7. mars 2023 

Styret, Freidig håndball 


