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Lagene/de aktive 

Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt 
trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill – 7 guttelag, 10 jentelag, 
2 damelag og 1 herrelag. 

En kort periode hadde vi et ekstra lag på j15 ved at vi overtok plassen etter HK Trøgstad. Her 
oppstod misforståelser i forbindelse med forespeilede spilleroverganger, så dette laget måtte 
senere trekkes. 

Rekrutteringen fra bunnen er god; per dato er det mer enn 70 aktive i årsklassene 6-8 år. Ved 
spillerregistreringen 31.12.2013 var vi totalt 644 medlemmer, og av disse 354 aktive. Dette er 
en økning på 78 medlemmer og 28 aktive fra i fjor! 

Mini 6 (gutter og jenter f.2007) 

Trener(e): Eva Ringstad Myhre og Susann Moe 

Hjelpetrenere: Ida Våler Bergersen, Frida Berg og Benjawan Larsen.  

Oppmann: Randi Berger 

Antall spillere: tilsammen 25 - 13 gutter og 12 jenter 

Treninger/treningsoppmøte: Trener torsdager 16.30-17.30. Bra oppmøte, og vi deler guttene og 
jentene. Eva har hovedansvar for gutta og Susann har hovedansvar for jentene. 

Deltakelse i Cuper: 2 cuper høst og 2 cuper vinter, og vi stiller med 3 lag. 

Mvh 
Randi Berger 

Mini jenter 7 (f.2006) 

Trener(e): Susanne Heer Kopperud, Linda Gangnes Buer, Eilen Østbye Mandt 

Oppmann: Eilen Østbye Mandt  

Antall spillere: 22 jenter. I perioden fra august til desember hadde vi fellestrening med Gutter 7, men da 
vi nådde totalt 50 barn på trening hadde vi behov for å dele oss.  

Treninger/treningsoppmøte: Treningstid mandager 16:00-17:00. Vi har hatt et godt samarbeid med 
Mysen SFO. En ansatt fra SFO følger barna fra skolen og til Eidsberghallen, og dette bidrar til høyt 
treningsoppmøte.  Treninger består av balløvelser og ball-lek. Vi er en fin gjeng med lærevillige barn.  

Deltakelse i Cuper: Minicuper i regi av HK Trøgstad, Degernes IL, HK Eidsberg og Askim IF. 

Sosiale aktiviteter: Felles juleavslutning i Eidsberghallen med G7. Vi inviterte med en foresatt pr. barn, 
foresatte måtte kle seg ut i nisseklær. Over 100 barn og voksne deltok på treningen som bestod av 
stafetter og ball lek. Dette ble et meget vellykket arrangement, og vi føler det har bidratt til økt 
engasjement fra foreldregruppen.    

Mvh 
Eilen Østbye Mandt 
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Mini gutter 7 (f.2006) 

Trener(e): Josefine Langstad, Stian Skau og Simon Werner   

Oppmann: Thomas Madsen. 

Antall spillere: 24 gutter. I perioden fra august til desember hadde vi fellestrening med Jenter 7, men da 
vi nådde totalt 50 barn på trening hadde vi behov for å dele oss.  

Treninger/treningsoppmøte: Treningstid tirsdager 18:00-19:00. Det er et godt 
treningsoppmøte. Treninger består av balløvelser og ball lek. Vi er en fin gjeng med lærevillige barn.  

Deltakelse i Cuper: Minicup i regi av HK Trøgstad, Degernes IL, HK Eidsberg og Askim IF 

Sosiale aktiviteter: Felles juleavslutning i Eidsberghallen med J7. Vi inviterte med en foresatt pr. barn, 
foresatte måtte kle seg ut i nisseklær. Over 100 barn og voksne deltok på treningen som bestod av 
stafetter og ball lek. Dette ble et meget vellykket arrangement, og vi føler det har bidratt til økt 
engasjement fra foreldregruppen.    

Mvh 
Thomas Madsen 

Jenter 8 (f.2005) 

Trener(e): Anne Thorsen og Stine Furnes 

Oppmann og Foreldrekontakt: Hilde Lundeby 

Antall spillere: 22 jenter, fra Hærland, Trømborg, Eidsberg og Mysen.  

Treninger/treningsoppmøte høst: Tirsdager fra 16.30 til 18.00. 

Vi har delt ny hall med Jenter 2004 de første 30 minuttene. Etter fotballsesongen har det vært i snitt 18 
spillere pr trening. De fleste av jentene har deltatt på «minihåndballen», og fra i høst har vi fått 3 spillere 
fra Trømborg som spilte «minihåndball» i Trømborg tidligere. Nytt fra høsten 2013 er at vi spiller på stor 
bane. 

Treninger/treningsoppmøte vår: Torsdager 16.15-17.00 hvor vi delte hallen med gutter 2005. Våren 
2013 sluttet vi treningen til påske, da mange av jentene også spilte fotball. 

Seriespill: ikke aktuelt for denne årsklassen 

Deltakelse i Cuper: Vi har deltatt på totalt 4 cuper i løpet av 2013, hvorav 2 cuper som Jenter 8. 

Sosiale aktiviteter: En hyggelig avslutning på minihåndballen våren 2013 for gutter og jenter f. 2005 
hvor vi leide Festiviteten bad og spiste pizza. 

Annet: Det er stor variasjon på ferdighetene, og vi tilstreber oss til å gi alle en trening hvor de får videre 
utvikling. Det er lagt vekt på at alle spillerne skal få omtrent samme spilletid i løpet av de cupene vi har 
deltatt på. 
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Gutter 8 (f.2005) 

Hovedtrener: Henrik Goska 

Hjelpetrenere: Bjørn Kristiansen og Tore Haug 

Vi startet sesongen med 9 spillere. Etter jul har vi hatt frafall av en og 4 nye har kommet til i løpet av 
året. Nå er vi 12 gutter på lista, noe vi er fornøyd med. Det har vært god oppslutning på treninger og 
cuper. 

Vi har hatt fokus på kast og grep av ball. All trening har foregått med ball og det har vært mye spill. Noe 
guttene har satt pris på. Vi har hatt hjelp av andre trenere innimellom for å variere. Vi har trent en del 
på å være et lag, og at alle skal føle at de er med - noe vi har lykkes med.  

Vi trener hver onsdag kl.16.30 til 17.30, noe som passer bra i forhold til andre aktiviteter. 

Vi har vært med på tre Mini Cup denne sesongen for 8 åringer. De to første med ett lag, og den siste 
med to lag. Det har det ikke vært så mange gutter 8 år lag med, og det er litt synd. Vi synes vi bør se på 
andre løsninger neste år. 

Hilsen trenerne på gutter 05 
Henrik, Bjørn og Tore 

Jenter 9 (f.2004) 

Trener: Eileen Lintho 

Hjelpetrenere: Jib Kanchan, Eirik L Søby, Peder A Berg, Mats Davidsen, Henrik Arnegård, Sondre 
Knutsen. 

Oppmann: Brita Fladberg. 

Foreldrekontakt: Wenche Revhaug. 

Antall spillere: På papiret er vi nå 17 stk. To av disse har ikke vært på trening etter jul, pluss at det har 
begynt to nye.  

Treninger/treningsoppmøte: Tirsdager kl. 16.30-18.00. Vi har i år vært i snitt, ca. 13 stk. på hver 

trening.  De fleste av jentene har i mellom 90 og 95 % oppmøte. Vi har hatt forskjellige fokusområder i 

ca. to måneder av gangen, med øvelser som inneholder mye lek og ball, relatert til disse områdene.                                                                                                           

Jeg har innført spill med strek, og dette opplever jeg at i de fleste settingene er en fordel for laget 

som helhet, men også for hver enkelt spiller. 

Seriespill: Vi er i avdeling 11, som består av mange Østfold lag.                                                 Motstanden 
er akkurat passe, vi får både utfordringer, og kan til tider leke oss litt på banen.  

Deltakelse i Cuper: Baldus Cup (25-28 april), Fredrikstad cup (8-9 juni) 

Evt. andre, sportslige, tiltak/aktiviteter: Det ble sendt ut et tilbud om å reise inn på kamp i Follohallen, 
da det kom et tilbud derfra med klovneunderholdning og diverse i billetten, vi ble noen få som dro inn. 

Sosiale aktiviteter: Ble en liten avslutning i treningstiden vår før jul.                                                                                 
Vi skal ha en felles avslutning på Piloten med pizza som sommeravslutning. Foreldrekontakten vår 
informerte og sendte ut info om Inspiria, men fikk ingen respons fra foreldrene, så da lot vi det være. 



 
Side 8 av 8 

 

(…) 

Gutter 9 (f.2004) 

Trener(e): Mimi Slevigen, Ketil Østli og Mariann Faugli 

Oppmann: Mariann Faugli 

Foreldrekontakt: Mariann Faugli 

Antall spillere: Vi er en gjeng på 15 gutter og antallet har vært stabilt gjennom hele sesongen. Vi har 
størst fokus på basisferdigheter, men vi ser også en god utvikling på håndballforståelsen. I denne 
alderen er det naturlig at ferdighetene er «sprikende» i laget, men for hver trening og hver kamp ser vi 
nye spillere som mestrer nye ting.  
Det er en blid og aktiv gjeng som liker å trene. 

Treninger/treningsoppmøte: Vi har en times håndballøkt i uka. De fleste av gutta trener også fotball 
og/eller ski. Oppmøte har vært bra. 

Seriespill: Endelig er det seriespill - dette er stas! Vi er mange gutter og må rullere på laget til hver 
kamp, noe som fungerer veldig bra. Mange lag i nærmiljøet, så det er stadig «lokal oppgjør». Vi 
fokuserer på våre gene ferdigheter og spill i disse kampene. Vi rullerer slik at alle får spille likt. Vi foretar 
ingen taktiske «time-outer», men veileder underveis, i pausen og etter kampen. Prøver å få gutta selv til 
å gjenfortelle hva som ble gjort i kampen og det er utrolig hva de faktisk forstår av spillet.  

Deltakelse i Cuper: Vi deltok på en Cup i Skiptvet rett før seriestart og ser frem til Baldus Cup. 

Sosiale aktiviteter: Juleavslutning med pizza  

Annet: Vi har mange flinke, veloppdragne og blide barn i HK Eidsberg, som vi alle bør være veldig stolte 
av! 

Fortsatt godt håndball år! 
Mimi K. Slevigen 

Jenter 10 (f.2003) gult og svart lag. 

Trener: Christer Høyning 

Trener: Bjørn Tore Staås 

Oppmann/Foreldrekontakt: Trude Johansen 

Oppmann/Foreldrekontakt: Siw Johnsrud Rande 

Antall spillere: Vi er for tiden 20 jenter som møter til trening og kamp. I løpet av sesongen har vi vært 
oppe i 24 jenter. Men det har vært både frafall og tilsig 

Treninger/treningsoppmøte: Laget har hatt to treninger i uka, mandag og torsdag. Vi har frem til 
midten av oktober hatt oppvarming ute før trening på torsdager. Vi har hatt trening på mandager fra 
klokken 15.00, dette har vært litt i tidligste laget. Det har vært godt oppmøte på treninger, og det har 
vært god innsats på treningene. Jentene har hatt god utvikling både fysisk og håndballmessig. 

Seriespill: Vi har hatt to lag med i seriespill, gult lag i avdeling som kalles øvet og svart lag i avdeling 
nybegynnere. Vi ser at vi har stort sprik i nivået til jentene, og for at alle skal ha mulighet til å møte 
motstand på sitt nivå har vi stort sett hatt fast inndeling på lagene. Det har allikevel vært jenter fra 
begge lag med på hverandres for å føle på nivået. Gult lag har møtt stort sett jevne lag som har gjort at 
de både har tapt og vunnet, men kampene har vært jevne. Svart lag har møtt mer ujevn motstand. 
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Gutter 10 (f.2003) 

Trenere:  Anne Sofie Andersen, hovedtrener 
   Lars-Kristian Skaug, hovedtrener 
  Tommy Ringstad, hjelpetrener 
  Dino Omanovic, hjelpetrener fra februar 2014 

Oppmann: Kristin Lysaker  

Foreldrekontakt: Solfrid Uppmann 

Antall spillere:  
Spillergruppen teller nå 23 spillere med stor treningsoppmøte. 
Laget har fått 6 nye spillere denne sesongen – 2 fra Trømborg-håndballen, 1 tilbake etter et par års 
pause, og 3 debutanter.   

Treninger/treningsoppmøte:  
Gruppen trener to ganger i uken – mandager og torsdager. Laget har etter jul utvidet treningene med 
løping før halltrening en dag i uken. 
Gruppen har stabilt høyt treningsoppmøte med over 20 spillere på nesten alle treninger. 

Seriespill:  
Spillergruppen deltar denne sesongen med to lag i regionserien – et lag i nivå 1 og 1 lag i nivå 2. 
Nivå 1-laget har ingen andre motstandere fra Østfold – alle bortekamper skjer i Follo- og Osloregionen, 
og gir meget god håndballmatching for guttene. 
Nivå 2-laget har motstandere fra Østfold og Follo-regionen, men det er tydelig at 2-3 Østfold-lag har 
meldt seg på i nivå 2 for å slippe kjøring til Oslo. Dette har gitt noen kamper med uforholdsmessig stor 
motstand for nivå 2-håndball. 
Gruppen har ikke vært delt i faste lag. Fokuset har vært på mest mulig spilletid og flest mulig kamper for 
alle selv om de har forfall til enkeltkamper. De aller fleste spillerne har bidratt på både nivå 1 og 2. 
Spillergruppen har også avgitt spillere til G11-kamper. Totalt 8 spillere har også spilt G11-kamp. 

Guttene viser stor fremgang gjennom sesongen, og gir mange sterke håndballprestasjoner. Gruppen 
utmerker seg i forhold til mange motstandere med stor bredde i spillergruppen, mange som bidrar i 
spillet – både med teknisk gode målgivende pasninger og sterkt forsvarsarbeid, ikke bare scoringer.   

Deltakelse i Cuper:  
Gruppen deltok med ett lag i Baldus-cup på slutten av forrige sesong, og dette var cupdebut både på 
bane og med sovepose i klasserommet for svært mange ivrige gutter. 
I år er gruppen påmeldt med 3 lag til Baldus-cup, og hele spillergruppen deltar. 

Sosiale aktiviteter: 
Laget avsluttet høstsesongen med grøt- og pepperkakefest. 

Mvh 
Anne Sofie Andersen 
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Jenter 11 (f.2002) 

 SVART LAG Nivå1: GULT LAG Nivå 2: 

Hovedtrener: Mette Lise Johansson Mette Lise Johansson 

Hjelpetrener:  Ronny Johansen Cecilie Kleiven Igletjern (Lagleder) 

Oppmann: Nina Midtfjeld Liv Kristin Neset 

Foreldrekontakt: Hilde Lundeby og Pernille Rød Goska for begge lagene 

Antall spillere: 18 spillere i januar 2013 og hadde ved utgangen av året 22. Vi har mistet 1 fast og 3-4 
som har vært innom. Samtidig har vi fått ca. 4 nye. 

Vi er godt representert med jenter fra hele kommunen. Vi ble ved sesongstart 13/14 2 lag. Et i Nivå1 og 
et i Nivå2. Noen spillere er faste på svart og på gult, mens en stor del rullerer mellom de to lagene våre. 

Treninger/treningsoppmøte: Trener 2 ganger i uken. Treningsoppmøte og oppmøte til kamper er veldig 
bra. Det har vært positiv utvikling på samtlige spillere, i forskjellig grad. 
Vi har valgt å dele spillergruppa i enkelte øvelser på treningene. Vi er 3 lagledere som følger de opp ift 
nivået de er på og mestrer. Hovedtrener deltar på trener 1 kurs.  

Seriespill: 1 lag i Nivå 1 (svart lag) og 1 lag i Nivå 2 (gult lag). 
Vi ser stor forskjell på nivå 1 og 2 allerede i denne aldersgruppa, og det har vært god matching for begge 
lagene. Svart lag hevder seg meget bra i nivå1 og gult lag har hatt mer varierende kampspill ift de som er 
med. 

Deltakelse Cuper: I Baldus Cup deltok vi med ett lag og 14 spillere. Dette ble en vellykket sosial 
happening for både jentene og foreldrene. I Smaalenene Cup deltok vi med 2 jevngode lag. 

Sportslige og sosiale tiltak/aktiviteter: Vi avsluttet sesongen 12/13 i mai med håndballkamp foreldre 
mot jentene samt sosial samling etterpå. Mange av jentene deltok på håndballskolen i juni og i 
høstferien. Dette var meget vellykket både sportslig og sosialt. I november arrangerte vi en samling for 
jentene med faglig og festlig innhold. Vi inviterte Mimmi Kopperud som fortalte om sin håndballkarriere; 
det var en stor motivasjon for samtlige. Mimmi har også vært innom som gjestetrener, og vi har også 
benyttet Espen Buer som en ekstra motivasjon for målvaktene våre. Vi gjennomførte mange 
treningskamper på våren 2013, men færre i høst pga. at det er blitt 2 lag i seriespill. Høsten 2013 har det 
vært treningskamper mot J01 og G02 HK Eidsberg samt Degernes J02. 

Som juleavslutning samarbeidet vi med Degernes og fikk til en vellykket minicup for HK J11 og G11 og 
Degernes J11. Spill, lek, moro og pizza. Dette ønsker jentene skal bli en tradisjon! 

Annet: Vi har en veldig bra og engasjert foreldregruppe som gjør jobben for oss i trenerteamet mye 
enklere. Omtrent samtlige stiller på alle kamper, sosiale happeninger, foreldremøter og cuper. 

Vi er stolte av å være en del av HK Eidsberg. 
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Gutter 11 (f.2002) 

Trener: Kristine Skjolden  

Oppmann: Linda Kleiven 

Antall spillere: Starta sesongen med 9 gutter. Det har kommet 2 nye gutter, men vi er per dags dato 8. 

Treninger/treningsoppmøte: Trener 2 dager i uken tirsdager og torsdager, der vi deler hall med G2001. 

Seriespill: 11 år, nivå 1. Det er mange gode lag i gruppa, og nivået er høyt. Tredje omgang med fokus på 

offensivt forsvar. I denne omgangen har spillet snudd i nesten alle kampene, og flere av dem har vi 

trukket det lengste strået. 

Deltakelse i Cuper: Deltar i Baldus. 

Evt. andre, sportslige, tiltak/aktiviteter: vi har hatt kikk off med på 20 14 med besøk av Simen 

Fredriksen. Der han hadde G2002 og G 2001 og noen av J 2002. veldig bra opplegg og unga stor koste 

seg under treninga. 

Sosiale aktiviteter: Vi hadde juleavslutning i Rakkestadhallen sammen med HK Eidsberg Jenter 2002 og 

Degernes. Der hadde vi treningskamper, trampett- trening, Pizza, og disco.  

Jenter 12 (f.2001) 

Hovedtrenere: Mentz Holmen og Gry Kvithyll  

Hjelpetrenere: Raymond Hellum, Johan Kopperud og Anne Østby  

Oppmann/Foreldrekontakt: Anita Pedersen  

Antall spillere: 25 spillere. Mistet en spiller før jul. 

Treninger/treningsoppmøte: Vi trener 3 timer i uka fordelt på mandag og onsdag.  Jentene er veldig 
treningsglade, så vi er stort sett alltid fulltallig på trening. På våre treninger deler vi alltid i mindre 
grupper slik at alle må delta hele tiden.  

Seriespill: Sesongen 13/14 har vi deltatt med 2 jevne lag i nivå 2. Begge lag har klart seg bra. Foreløpig 
ett lag på toppen av tabellen og ett lag på 4. plass.  

Deltakelse i Cuper: Vi startet J12 ses i mai med to jevne lag i Herulf cup, der vant vi B finalen og fikk vår 
første pokal. Vi fortsatte i august med Chr Fredrik cup i Moss der vi også tok 1. plass i B sluttspill. 2 
pokaler av 2 mulige var jentene veldig fornøyd med, og det var ekstra gøy at det var en pokal til hvert 
lag:) IØR cup. Da tok vi ut ett lag ut i fra nivå. Vi gikk videre fra første runde, men måtte se oss slått av 
ett godt Vestby lag. 

Nå venter Baldus, der vi stiller med ett nivå 1 og ett nivå 2 lag. 

Andre, sportslige, tiltak/aktiviteter: En fredag før jul reiste vi til drøbak og spilte treningskamper mot 
D/F nivå1 og 2. Spiste pizza og koset oss sammen med D/F jentene. De kommer til oss en fredag kveld i 
mars for returkamper og pizza. Vi har hatt mange treningskamper i sesongen mot Skiptvet, Spydeberg, 
HKE J11 og HKE J13 

Sosiale aktiviteter: Vi hadde en veldig sosial og hyggelig tur til Kongstenhallen med leiebusser for å se 
FBK-LHK nå i januar. 

Mvh Gry 
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Gutter 12 (f.2001) 

Trener: Anne-Mette Langbråthen 

Oppmann: Bernd Gjerde 

Første år med tabell og nivå 1. Gutta har gjort en kjempesesong, og ikke tapt med mange mål i år – det 
ser vi nå i b sluttspill, da vi har spilt 3 kamper og vunnet alle. 

Vi har ikke vært mange spillere, bare 9 stk., men alle har vært på så å si hver trening. 

Juleavslutning ble lagt til Østfoldbadet, noe som ble en kjempe suksess. 

Nå gleder vi oss til Baldus Cup hvor vi håper å være med til sluttspill 

Hilsen 
Anne- Mette 

Jenter 13 (f.2000) 

Trener: Kent Reis 

Oppmann: Kari Westbye Lynnebakke 

Foreldrekontakt: Kari Laven 

Antall spillere: 15 stk.  Dette har vært veldig jevnt over hele året. Det var en del fra fall, før vi startet opp 
denne sesongen.  

Treninger/treningsoppmøte: Vi har hatt 2 treninger i uken dette året. Tirsdag og torsdager. De har løpt 
ute 20-30 min før hver trening. Innetreningene har vært fra kl. 19:00 til 20:30 og 19:30 til 21:00. Det er 
ønske fra “treneren`s” side å øke til 3 treninger i uken. 

Dette året har vært fokus på styrke og utholdenhet. Har også fokusert på bevegelse, kast og mottak. Vi 
har utsatt selve spill delen. Denne kommer mer og mer, neste sesong. Dette, sammen med fokus på 
forsvar og teknikker rundt det. 

Seriespill: Nivå 1. Dette var første året i nv. 1. Så motstanden har nok vært vanskeligere/tøffere en 
jentene har vært vant til. Har blitt mye jevnere nå, etter Jul. Fremgangen er der.  

Deltakelse i Cuper: Var med på Hånballcupen Ski, før seriestart. Dette var noe jentene syntes var en grei 
cup. Nå ser vi frem til Baldus Cup.   

Det har ikke vært så mye alternative aktiviteter i år. Men dette skal vi gjøre mer. Da blir det 
treningshelger med kamper. 

Sosiale aktiviteter: Har hatt en “pizza” kveld. 

Dette er en trivelig blid gjeng, som går veldig godt sammen. 
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Gutter 14 (f.1999) 

Trener: Jonas Kopperud 

Oppmann: Monica Haugland Arnegård 

Foreldrekontakt: Urs Gamper 

Antall spillere: Spillerstallen består av 12 gutter. 10 er født i 1999, 1 er født i 2000 og 1 er på 
aldersdispensasjon fordi han er født i 1998. 

Det ble store forandringer for laget og spillergruppen fra forrige sesong. 2 lag ble til 1, en trener 
og en lagleder gikk over i andre oppgaver. Jonas Kopperud fortsatte som trener, Monica H 
Arnegård fortsatte som oppmann og Urs Gamper kom inn som foreldrekontakt/lagleder. 

Sesongen startet med Christian Fredrikscup i Moss. Vi hadde også en litt turbulent start med 
flere skader på spillerne. Dette har også vært en utfordring seinere i sesongen. 

Vi ble meldt opp i nivå 2 etter eget ønske. Regionen satte opp 18 kamper til oss i serien. 
Pr dags dato gjenstår det 3 av disse kampene. Så langt 9 seiere og 1 er walkover. 

Vi trener mandag kl. 19.30-21, med oppvarming ute fra kl. 19, og torsdager fra kl.18.30-19.30 
med oppvarming ute fra kl. 18. Vi har treningstid på mandager sammen med g98. Trener noen 
ganger parallelt, og noen ganger sammen. Vi har også gjennomført treninger sammen med g01. 
Og vi har vært heldige å få låne noen av disse guttene til kamp ved skade og sykdom. 

Nå ser vi frem til de siste 3 kampene og ikke minst sesongavslutningen på Baldus Cup på 
Lillehammer. Her skal alle våre 12 spillere delta. 
 
Mvh Monica H Arnegård, oppmann 

Jenter 15 (f.1998) 

Trener/oppmann: Anita Enger 

Hjelpetrener: Thomas Karlsen 

Foreldrekontakt: Trine Haglund 

Vi er 16 spillere på laget vårt, og treningsfremmøte har ligget på 96 %. 
Vi startet treningen etter sommerferien 13. august 2013 i Eidsberghallen, og har hatt 3 treninger pr uke 
samt treningssamling. Vi har også hatt litt sosialt utenom dette. Vi gjennomfører spillermøter første 
tirsdag i hver måned 

Tok med alle jentene på «krepsecamp» på hytta, med overnatting, hvor de lærte alt fra å skjære fisk, ta 
opp kreps etc., til å ro – noe mange av jentene gjorde for første gang… vi hadde også diverse andre 
aktiviteter, alternativ trening og konkurranser den helga. 

Vi har hatt besøk av tidligere landslagsutøver i bryting, Frank Vestby, som har hatt 2 bryteøkter med oss. 
I tillegg hadde vi en intensiv spinningøkt med Per Øyvind Alvim i desember, da det var kampfri. 

Vi nådde A-sluttspill for tredje år på rad, noe som også var vårt mål  

Cuper: 2013: Peter Wessel: 16-delsfinale, Baldus Cup: Semifinale, Ski-Cup kvartfinale 
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Gutter 15 (f.1998) 

Trener: Håkon Andreas Lorentzen 

Oppmann: Anne Sofie Andersen 

Foreldrekontakt: Anne Gimle 

Antall spillere: Laget har i vårsesongen 10 faste spillere. Det er 2 spillere færre enn i høstsesongen. Fra 
forrige sesong har laget fått 2 nye spillere, 3 spillere har sluttet og 1 spiller har meldt overgang til annen 
klubb. 

Laget er fortsatt sammensatt av spillere fra Eidsberg, Rakkestad, Skiptvedt og Høland. 

Treninger/treningsoppmøte: I høsthalvåret har laget hatt 3 egne treninger i hall (man-tir-fre), samt 
frivillig trening sammen med Trøgstad G97/98 en dag i uken. Noen gutter deltok også på herretrening. 

I vårhalvåret har laget gjennomført avtale om treningssamarbeid med Trøgstad G97/98 med 4 treninger 
i uken – tirsdag og torsdag i Trøgstadhallen, mandag og onsdag i Eidsberghallen. 

3-4 gutter har også trent sammen med herrelaget. 

Fast spillergruppe har høyt treningsoppmøte. 

Seriespill: Laget har spilt nivå 1 i regions-serien.  Her er konkurransen hard med mange lag som er jevne 
og slår hverandre. Laget klarte ikke å kvalifisere seg til A-sluttspillet i serien. På gode dager spiller vi jevnt 
med de aller fleste. Stabiliteten mangler i kamper og fra kamp til kamp for å oppnå enda bedre 
resultater.   

Laget har deltatt i Indre Østfold Reisebyråcup denne sesongen. Vi kom til kvartfinale – slått ut av kullets 
mest suverene lag de siste sesongene, Ski. 

Deltakelse i Cuper: Laget avsluttet forrige sesong med seier i G14-klassen i Baldus-cup! Dette var en 
turnering med ikke alt for mange lag, men med god motstand, særlig i finalen. 

Laget deltok i august i Chistian Fredrik Cup i Moss. Dette var med nye klasser, og laget deltok i 
sammensatt G15/16-klasse. Det ble tøff motstand og god matchtrening.  

Sosiale aktiviteter: 
Laget har besøkt Follo eliteserielag, kamp, pizza og presentasjon fra to av spillerne. 

Mvh 
Anne Sofie Andersen 

Jenter 16 

(Påmeldt lag trukket pga. få spillere) 
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Jenter 18 

Trener: Thomas Engen 

Hjelpetrener: Lene Gjessing 

Oppmann: Anne-Lena Strømsborg 

Antall spillere: 16 

Laget har trent sammen med damelaget 3.divisjon (se under) 

 Selv spiller de i avdeling 42, og ligger i skrivende stund midt på tabellen med 19 poeng (6 poeng bak 
ledende Gresvik/Lervik). Bak seg har de to lag på 18 poeng… 

Damer 3.div 

Trener(e): Thomas Engen, Jan-Ivar Lorentzen (tidl.) 

Oppmann: Karoline Sekkelsten, Therese Enger (tidl.) 

Antall spillere: per dags dato er det kun 4 spillere som er rene damespillere i HK Eidsberg. Før sesongen 

tok til mistet vi Karoline, Marta, og Cecilie til Trøgstad, og under sesongen har vi mistet Anette 

Bekke(skadet), Anette Torp (gravid), Tonje Skaarer (sluttet), Karoline Sekkelsten (sykdom), Kathrine 

Gislingsrud (flyttet). Kan hende noen ble glemt, men resultatet er at de eneste seniorspillerne i 

3.divisjonstroppen i dag er Malene Bergbråten, Kajsa og Emili Knøøs, og Anette Slevigen (alle født i 93). 

Treninger/treningsoppmøte: Treninger på tirsdag 20.30 og torsdag 19.30 - treningstidene har vært OK. 

Jan-Ivar ville ha ansvaret for å gjennomføre økter, mens jeg har jobbet mer med individer under øktene. 

Etter Jan-Ivar sluttet har jeg hatt hovedansvaret for øktene, og Lene vært med en til to dager i uka som 

assistent. Generelt har treningsoppmøte vært godt, med unntak av noen som jobber skift. 

Angrepsspillet som ble satt av Jan-Ivar tok lang tid for jentene å få grepet på, og resultatmessig så har 

dette påvirket oss. Dette har gjennom sesongen blitt bedre, og særlig den siste tiden (31 mål mot 

serietoeren for kort tid siden). Så vil tiden vise om jentene tok nivået akkurat tidsnok eller ikke. 

Sett i etterpå klokskapens navn så burde 3-2-1 forsvar ha vært brukt mye tidligere, dette er Jan-Ivar god 

på, men det ble ikke prioritert. Jeg har brukt dette de siste kampene som ansvaret har ligget hos meg, 

og min mening er at dette er fremtiden for et så ungt lag som vi har. Det fremmer en mot en ferdigheter 

og tillater oss et større angrepsvåpen i kontringer. 

2 treninger i uka er for lite, og vi henger etter på det fysiske. Dette samtidig med at jentene trenger mye 

fokus på spillrelatert trening gjør at det fullstendige treningsresultatet ikke er i nærheten av det jeg så 

for meg i mai sist år. 

Seriespill: Vår 3. divisjonsavdeling har vært et tøft møte med eldre og mer rutinerte spillere for våre 

unge jenter. Det ble altfor mye snakk i garderoben om at vi skulle gjøre det så mye bedre etter jul, og jeg 

mener at vi skulle hatt en mye bedre poengfangst før jul. Etter jul er det to kamper det skulle vært 

prestert bedre i, men resten av kampene har vært positive forestillinger i forhold til utgangspunktet i 

januar. 

Deltakelse i Cuper: Smaalenene cup - en ren oppkjøringsturnering. 

Sosiale aktiviteter: Dette har vært forsøkt, men ikke prioritert av spillerne i noen særlig grad. 

Mvh Thomas Engen 
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Damer veteran 

Trener: Inger Lise Grefslie 

Hjelpetrener: Eva R Myhre 

Oppmann: Eileen Lintho 

Antall spillere: Vi er på papiret 25 stk. Av disse er det 20 stk. som trener og spiller kamper. De 

resterende er ute pga. av skader - noen med planer om å være med igjen. Underveis har noen begynt, 
for så å slutte igjen, mens andre har valgt å fortsette. 

Treninger/treningsoppmøte: Torsdager kl. 21.00-22.30. Stort sett er vi ca 14 stk på trening. I den 

første tiden hadde vi ingen trener, og da var det mye spill mot to mål. Når Inger Lise sa seg villig til å ta 

den rollen, ble treningene mer organiserte - noe Eva følger fint opp i permisjonstiden til Inger Lise. 

Seriespill: Motstanderne i 6D er på alle nivåer, noen over oss, noen under, men stort sett matcher vi 

de fleste, Mesteparten av kampene våre taper eller vinner vi med relativt få mål. 

Deltakelse i Cuper: Smaalenene Cup2013, hvor vi som lag spilte de første kampene våre. Noen kamper 
gikk over all forventning, andre kamper forsto vi nok ikke hva som skjedde, før den var ferdig. Vi nådde 
målet vårt; verken sist eller først i gruppa vår. Og det kan sies at vi alle nok var glade for at vi ikke gikk 
til semifinalene, når vi så dem. 

Sosiale aktiviteter: Vi har hatt en felles sammenkomst med god mat og mye drikke. 

Herrer 5.div 

Trener: Håkon-Andreas Lorentzen 

Hjelpetrener: Bjørn Tore Staås 

Oppmann: Kristine Skjolden 

Antall spillere: 16 

Treninger/treningsoppmøte: Trener hver torsdag 21.00-22.30  

Noen treninger på nyåret har vi trent sammen med 3.div laget til HK Trøgstad. Det er også noen fra G15 

som trener med oss. 

Seriespill: Vi har i år spilt trippel serie og har møtt lag hvor vi har måttet kjemp hardt for å dra i land 

seieren - og lag som har vært lettere å knekke. Mange flotte, gode, lagseiere. Vi har ligget på toppen av 

tabellen en god stund og er nå klare for opprykk.  

Deltakelse i Cuper: Skulle hvert med på senior cup i Ski i mars, men den ble avlyst pga. for få lag. 




