
 

Årsmelding HK Eidsberg 2016 

Styret 

Styret har bestått av:   

 Christer Høyning, leder 

 Øystein Pedersen, nestleder 

 Linda Kleiven, kasserer (permisjon 2016 grunnet sykdom) 

 Helene Tangen, styremedlem/leder sponsor/dugnad 

 Elise Gimmingsrud, styremedlem/kasserer 

 Brita Fladberg, sekretær 

 Mimi Kopperud Slevigen, styremedlem 

 Bertel Vonen, varamedlem 
 

Det har på mange måter vært et godt år, både sportslig og administrativt. Klubben har opplevd ro til 
å arbeide med kjernevirksomheten som er å tilby en breddeidrett til flest mulig, lengst mulig. Det 
gror godt i klubben. Det at det gror godt i klubben skyldes et godt apparat med undergrupper, 
trenere og støtteapparat. Dette skaper ivrige utøvere og godt samhold på tribunen. HK Eidsberg blir 
lagt merke til, i positiv forstand, når de er ute på tur. 

Klubben har inneværende sesong hatt samarbeid med HK Trøgstad og Askim Håndball på lagene fra 
og med 16 år til og med senior. På grunn av reglement fra Norges Håndballforbund har gutte-
/herresiden vært samarbeidslag, mens på jente-/damesiden har det vært prestasjonsklubb. HK 
Trøgstad har vært prestasjonsklubb. Samarbeidet har i første omgang en varighet på to år, og har 
som hensikt å skape et best mulig breddetilbud til alle. Dette er i tråd med klubbens visjon om flest 
mulig lengst mulig. Samarbeidet har vært godt, men har allikevel hatt et preg av dette gjør vi for 
første gang. Det er en klar anbefaling om at dette samarbeidet bør fortsette også etter 
intensjonsperioden på to år. Økonomisk har det ikke ført til store ekstra utgifter for klubbene, men 
vært innenfor de rammene som er satt for samarbeidet. Det er viktig å huske på at det har vært en 
oppstart noe som har gjort det vanskelig å budsjettere, samt å ha kontroll på alle utgifter. 
Samarbeidet evalueres høsten 2017 

Møteaktivitet: Styret har møttes hver 6. uke, og ved behov. Alle styremøter med innkalling har vært 
referatført.  

Eidsberg Idrettsråd: Klubben har vært representert av Morten Andersen, som sitter som leder. I 
tillegg sitter Øystein Pedersen som medlem i valgkomiteen.  

Smaalenene Cup: Vi er medlemmer i Smaalenene Cup. Kristine Skjolden representerer i 
arbeidsgruppa, og er allerede i gang med sine oppgaver. Det ble gjennomført en god cup i august 
med stor deltakelse. Dugnadsjobben og inntektene fra dette bidrar godt til klubbens økonomi. 

Håndballskoler: Det ble arrangert håndballskole sommer 2016 og vinterferien 2017. Det var i 
overkant av 80 deltakere på skolen i sommer og over 60 deltakere nå i februar. Tilbakemeldingene på 
begge arrangementene har vært positive. 
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Sportslig utvalg 2016-2017 

Sportslig utvalg har bestått av Ketil Østli ( leder ), Mette Lise Johansson ( Jenter 9-15 ), Per Edrian 
Sanodden ( gutter 9-15 ), Linda Dahlen ( Mini) og May Kristin Wold   (dommerkontakt). Vi har hatt 6 
møter i løpet av sesongen 2016-2017 i tillegg til hyppig mail- og telefonkontakt. Sportslig utvalg har 
også vært representert i møter med samarbeidslagene. Det ble arrangert trener/oppmannsmøter i 
September, hvor også kasserer, materialforvalter og arrangementsansvarlig var tilstede og 
informerte. 

 

Andre arbeidsoppgaver utover møteaktivitet er i hovedtrekk:  

- Arrangert Minicup for HK Eidsberg – Her har det vært nedsatt en gruppe som er ledet av 

Hilde Lundeby. Sportslig utvalg ønsker å gi ros for arbeidet som er nedlagt i forbindelse med 

planlegging og arrangement for Minicup i Eidsberg februar 2017 

- Arrangert Heiacup for egen klubb i November 

- Fordeling av treningstider for egne lag + samarbeidslag 

- Rekruttering av dommere og barnekampveiledere. 

- Arrangert barnekamplederkurs i 2016 

- Arrangert tematreninger for j14/15 ved Bendik Berg 

- Arrangert tematrening for g13/14 ved Svein Erik Bjerkrheim 

- Arrangert sesongavslutning for Minihåndball 

- Arrangert temakveld for foreldre, spillere og trenere 13-15. Tiril Mørk holdt foredrag om 

motivasjon og forventninger 

- Arrangert SPU-treninger for J13 og j14 i 2016 

- Arrangert håndballskole for 7-12 år i Juni, 9-12 år i Februar. Til sammen 150 deltagere 

- Arrangert keeperskole ( dvs Mimi har fikset det, tusen takk for jobben Mimi!! ) 

- Rekruttering av trenere og assistenter til klubbens lag 

- Planlegging av deltagelse på cup for alle lag fra 9-16 år 

Tusen takk til alle trenere, oppmenn, forelderekontakter, foresatte og andre frivillige som 

legger ned mye tid for at HK Eidsberg skal ha et godt og trygt treningsmiljø! 

 
Sponsor- og dugnadsgruppa 

Sponsor og dugnadsgruppa har bestått av:  

Helene Tangen (leder), Henrik Goska, Jorun Lysaker, Tormod Skofterud og Kristine Skjolden. Kristine 
Skjolden er også Smaalenene Cup representant.  

Lena Sæternes Riis og Lene Lykke Johansen (Materialforvaltere). 

Gruppen har avviklet 4 møter hittil i år.  

 

 

http://www.hkeidsberg.no/handball/?attachment_id=670


 

 

 

SPONSOR/REKLAME 

Vi har jobbet med å skaffe noen nye sponsorer og mange av de «gamle» sponsorer er fortsatt med. 
Flere av sponsorene har underskrevet en avtale som går over flere år. Dette sikrer inntekten for 
klubben. 

Vi har også jobbet med å samle inn gevinster til HK Eidsberg lotteriet. Bedrifter er flinke til å støtte 
klubben med gevinster. 

DUGNADER 

Smaalenene Cup ble gjennomført i august 2016. Cupen kunne ikke ha vært gjennomført uten alle 
frivillige. Mange fra klubben stilte opp, og cupen ble gjennomført på en fin måte. 

Det er blitt gjennomført 1 stor dugnad på Coop OBS Morenen denne sesongen. Dugnaden ble 
gjennomført i januar uten problem. Mange foreldre og noen av de eldste spillerne var med på 
dugnaden. Klubben har fått god tilbakemelding på dugnaden.  

Klubben arrangerte håndballskole sommerferien 2016 og vinterferien 2017.  

Det gjennomføres et HK-lotteri i perioden 6/2-17 til 26/3-17.    

Vi vil takke alle som bidrar til god dugnadsånd i HK Eidsberg og en stor takk til alle sponsorer. 

Materialforvalter: Lena Seternes Riis og Lene Lykke Johansen 

Lagene bør allerede før Baldus tenke på drakt bestilling til Smaalene cup. Det har de 2 siste 
årene vært gjort i siste liten eller at noen lag kommer bare noen dager før cupen og trenger 
mange drakter. 

Samarbeids lagene: Der gikk bestillingen på drakter smertefritt. Godt samarbeid med 
Trøgstad/Eidsberg/Askim. Moppene vaskes av renholderne som vasker i hallen. Jeg leverer 
de skitne og legger rene på plass igjen. 

Det har ved 4 anledninger blitt borte drakter jeg har hengt på lags knaggene. Kun 
trenere/oppmenn som har nøkkel. Har måtte begynt å legge draktene rett i lags kassene. For 
trenere/oppmenn som skal ha lags dresser,må det gis beskjed til Materialforvalterne først. Vi 
gir beskjed til Per Arne på Gsport at det er godkjent. Isposer og div blir fyllt opp 1 g i uken. 

Det ble kjøpt inn mange nye 0 baller og nett tidlig på høsten, det var endel frustrasjon på 
mini. En dag var det mange baller neste dag var det mange baller borte. De skal legges i mini 
skapet etter endt trening. Det bør vurderes om fra og med 10 år må de kjøpe ball selv. Dette 
har det vært litt diskusjoner om. 

 

Styret i HK Eidsberg 
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LAG: Jenter/gutter f.2010 

Trenere: Linda Lilleng og Andrea Lysaker 

Oppmann: Veronica Vesttorp 

Foreldrekontakt:  

Antall spillere: 20. To sluttet til jul, to nye begynte etter jul. 6 gutter, 14 jenter 

Treninger: fokus på å ha det gøy :) Lek, bli kjent med ballen og spillet, kast og mottak, forsvar 

Seriespill: Deltatt kun på Kidz Cuper (4 stk) denne sesongen 

CUP: Kidz Cup x 4 

Jenter / gutter 2009 

Trener: Stine Madelen Furnes / Karin Kathrine Moe 

Foreldrekontakt: Linda Johansen  

 

Antall spillere: 35 (1 på prøve nå). I år har vi hatt flere gutter som har startet, 9 stykker faktisk. Og det 
kommer stadig nye som har lyst til å prøve håndball.  Fra i fjor er det kun 2 som ikke kom ved 
oppstart.  

Treninger / Treningsoppmøte: Vi har treningstid på torsdager fra 1530-1630, og de som er på SFO 
Mysen blir fulgt ned til hallen hvor det er en voksen fra oss som tar imot dem. P.g.a tidlig trening er 
det Karin som har vært der stort sett fra 1530, så har Stine kommet 1545-1600 p.g.a jobb.  Da vi har 
fått en ganske stor gruppe  ble det tydelig at vi måtte være fler voksne. Etter litt mailing med 
sportslig kom det 2 flinke jenter fra J15 som har vært til stor hjel p.  Stort sett alle kommer på trening 
hver gang, og vi deler gruppa i 2, på hver side av skilleveggen da det er mange barn!  Fokus på 
treningene er lek med ball, lett styrke, baneorientering, kast og mottak og basic regler.  Det er som 
sagt mange barn og noe tid går med til å samle «gjenget», men de aller fleste har en upåklagelig 
innsats  

På Kidz cuper har vi vært 4 lag, nå 4/3 i Askim er vi faktisk hele 5, med 2 rene guttelag og det er 
supert! 

Dette er helt klart en aktiv, blid og morsom gjeng som syns håndball er kjempe gøy. 

Deltakelse på cuper: Vi har deltatt på 4 minicuper som er i Trøgstad, Rakkestad, Eidsberg og Askim. Vi 
har hatt med 3 lag på hver cup. Vi deler opp lagene slik at de blir mest mulig jevne med tanke på 
skyttere, høyde, ferdigheter etc. 
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LAG: /gutter f 08 
Trenere: Eirik Løes Sørby 

Oppmann: Per-Håvard Hafstad  

Antall spillere: 9 pr.d.d Frafall på 5 fra oppstart i høst 

Treninger/treningsoppmøte: Godt oppmøte 

CUP: Mini 

Lag: Jenter 2008 

Trenere: Tonje G. Skaarer, Emil Kristoffer Bjørklund, Ida Kristine Bergersen 

Oppmann/Foreldrekontakt: Eva Elisabeth Koht-Norbye 

Antall spillere: 15 jenter (begynt 2 nye etter jul så er nå 17) 

Det er veldig bra oppmøte på treningene. Det er en fin gjeng. Fokus er spilleglede og trygghet i 

laget. Håndballforståelsen og ferdighetene blir bedre og dermed også selvtilliten. 

Vi har deltatt på fire minicuper, to vinteren 2016 og to høsten 2016. Vi har stilt med to jevngode lag, 

og det legges opp til at alle får lik spilletid og at alle får mulighet til avslutninger på mål. Jentene 

gleder seg til kamp 

Navn på lag: Jenter 9, født 2007 

Trener:Randi Berger 

Hjelpetrener: Anne Glørud  

Anne-Sofie Hafstad frem til mai. 

Oppmenn: Randi Berger og Anne Glørud 

 

Antall spillere pr.01.01.2016= 13 

Antall spillere pr.31.12.2016= 16 

Frafall=0 

Treninger: Bra oppmøte gjennom hele året. Fin gjeng som stadig viser fremgang. 

Overgang fra liten til stor bane har gått fint. 

Cup: Var med på Smaalenene Cup for første gang.  

Kamper: Jentene spilte minicup første del av året, startet serie på høsten med 4 kamper på 3  
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Navn på lag: gutter 9, født 2007 

Trenere: Christer Høyning og Henrik Arnegård 

Antall spillere: 14 

Status for 2016:  

Endelig er det spill på stor bane. Det er en treningsivrig gjeng som har det mye moro på 

håndballbanen. Guttene taper for det meste, men humøret er alltid på topp. Derfor er det ekstra stas 

når de vinner en kamp. I år har kampene vært fordelt på noen helger slik at de har spilt flere kamper 

samme dag. Dette gjør noe med mestringsfølelsen til guttene som ser at de blir bedre og bedre. Det 

er mye fokus på grunnferdigheter som kast, mottak og stuss av ball.  

Navn på lag: Jenter 2006 

Trenere: Linda Gangnes Buer og Lars-Kristian Skaug 

Hjelpetrener: Anne Catrin Kjeserud 

Oppmann: Anne Kathrine Melting 

Foreldrekontakt: Kjersti Garseg 

Antall spillere: 26 spillere 

Trening/treningsoppmøte: 

Laget vårt får stadig nye spillere og få slutter. Det tolker vi som et trivselsvekt! I dag teller vi 26 

jenter. Vi har jenter fra 4 av 5 barneskoler. Etter sommeren trener vi to ganger i uken og har i tillegg 

løping ute før en av treningene. På trening har vi fokus på ballkontroll, dropping, kast - og mottak, 

skuddtrening og småspill. Vi deler jentene ofte i mindre grupper etter hva de enkelte trenger å trene 

på. I tillegg til fysisk trening, så er det også viktig å bygge samhold og lagånd. Da er det også viktig å 

snakke om hvordan man er en god lagspiller og lagvenninne. Flere av jentene har i løpet av høsten 

gjort kvantesteg og utvikle ferdighetene sine og spilleforståelse enormt! Det er gøy! 

 

Seriespill: 

I 2016 har vi to lag i serien. Lagene er satt sammen som to jevne lag. Våren 2016 hadde vi færre 

kamphelger og da flere kamper på samme dag. Høsten 2016 har vi helger med 2 hjemmekamper 

eller 1 bortekamp. Vi har fokus på samhold og lagånd i kamp. Det er ikke så viktig om vi taper eller 

vinner. Det vi øver på trening skal vise seg i kamp. Jentene har i løpet av høsten utviklet seg enormt 

og spiller jevnt med de fleste. Mange jenter kommer på scoringslista, flere vil være keepere og vi har 

noen som virkelig har knekt forsvarskoden. Dette lover godt for fremtiden - her er og blir det mye 

håndballmoro i årene fremover! 
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Cup 

Vi hadde debut som deltagere i Baldus cup, og spenningen var stor når vi hadde med oss hele 21 

jenter. Det gikk over all forventning, og jentene hadde en super helg. Lite spilletid, men desto mer 

sosialt. Helt klart det største høydepunktet i sesongen. Ellers stilte vi to lag i Smaalenene cup i tillegg 

til at vi hadde en morsom kveld på HEIA cup.  

HK Eidsberg gutter 10 født 2006 

Trenere:Stian Andersen Skau, Nina Heen Berg og Lars Henning Evensen 

Oppmann/foreldrekontakt: Linda Sivertsen 

Gutter 10 har bestått av 14 treningsvillige gutter. Laget har trent 2 ganger pr. uke sammen med G 11. 

Vi har hatt et flott samarbeid der vi har dratt nytte av hverandre i øvelser og spill. Guttene er ivrige 

og positive på alle treninger.  

De har vist stor fremgang gjennom sesongen og det har vært en morsom og innholdsrik sesong.   

Vi har hatt fokus på stor aktivitet og opplevelse av mestring gjennom øvelser av grunnleggende 

ferdigheter som kast, mottak, skudd og finter.  

I seriespillet spilte vi 20 kamper. Det har stort sett hvert seiere denne sesongen.  

Vi har deltatt med 1 lag i Smaalenene cup og 2 lag på Baldus cup. 

Laget støttes veldig godt av ivrige foreldre.  

Jenter 2005 

Trenere 1/1 – 1/7: Stine Furnes og Anne Thorsen 

Trenere: 1/7 – 31/12: Anne Thorsen, Ronny Hansen og Erik Filtvedt 

Oppmenn: Hilde Herland og Kristian Hovde. Kristian har også bidratt på tirsdagstreninger 

Foreldrekontakter: Hilde Lundeby og Thea Filtvedt 

Antall spillere: 25 

Tilgang: 3 
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Status: Stabilt oppmøte på rundt 20 spillere på hver trening. Jentene er treningsivrige og i god 

utvikling. Veldig varierende fokus og konsentrasjon. Etter sommerferien har vi hatt fokus på 

angrepet. Vi har øvd på å komme i fart mot forsvaret når vi får ball, og vi har øvd litt på enkle avtaler 

som kant-innstarting og kryss.  

Vi har hatt fokus på kast/mottak, finter og prøvd på forskjellige skudd fra alle spilleplasser. Vi 

forsøker å variere treningene, og har delt ansvaret i for treningen i hver vår periode. Dette har 

fungert fint. 

Sportslig: 

Vi har delt jentene i 2 jevne lag, med fokus på trivsel og mestring. Vi veksler MYE på alle plasser, for 

at alle skal få muligheten til å spille på alle plasser, og utvikle seg best mulig. Etter sommeren har vi 

trent 2 ganger i uka a 1 time inne i hall, og vi har 15 – 20 minutter joggetur/oppvarming ute før 

trening. Både mentalt og fysisk har dette vært en utfordring, med mange «vondter», men vi ser at 

jentene har stor nytte av det, og vi taper nesten aldri 2. omganger. Vi spiller stort sett jevne kamper 

med jevn fordeling mellom tap og seire.  

Fra kretsen har vi fått temaet offensivt forsvar i 2. omgangene. Dette har vi varierende erfaringer 

med, da det ikke er 2 lag som praktiserer dette likt? 

4 jenter har hospitert hos J2004 på 1 trening i uka. 

Sosialt:  

Vi har hatt seminar med overnatting i Eidsberg-hallen i høst som ble et vellykket arrangement. Vi har 

hatt en liten moro-turnering mot G10 og G11 som var veldig positivt. 

Heia Cup er MEGET populært hos disse jentene. 

Vi deltok med 3 lag i Jule-Cup på Langhus, og ALLE gleder seg til Baldus Cup, hvor vi også kommer til å 

stille med 3 lag. 

Det er avholdt flere foreldremøter. 

G11 (f 2005)  

Trenere: Bjørn Kristiansen, Helene Tangen 

Oppmann: Henrik Goska 

Spillere: 13 stk. En ny fra forrige sesong. 

G2005 har hatt bra treningsfremmøte hele sesongen. Innsatsen varierer med spillernes dagsform. Vi 

har mest fokus på pådrag og viderespill i tillegg til forsvarsspill. Mye fokus også på kast og grep. 

Sportslig hevder vi oss bra med flere seire enn tap. Vi har deltatt på to cuper, Baldus cup og 

Smaalenenes cup, med bra resultat både sportslig og sosialt. 
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LAG: Jenter f.2004  

Trener:  Eileen Lintho og Mette Lise Johansson frem til 1.4.2016, deretter Mette Lise Johansson. 

Simen August Randen er med som hjelpetrener.  

Oppmann: Wenche Revhaug frem til 1.8.2016, deretter Brita Fladberg. Foreldrekontakt: Wenche 

Revhaug frem til 1.8.2016, deretter Karen S. Reymert   

Spillerstallen har bestått av 16 spillere.  

Treninger/treningsoppmøte: 

Det har gjennomgående vært dårlig oppmøte på trening. Det er mange som ikke prioriterer håndball 

og kanskje deltar mest pga venner og det sosiale. Det er en gjeng med spillere på 6-7 stk som alltid 

møter opp, er svært treningsvillige og fokusert. I overgangen til J12 har forskjellen på de som vil spille 

håndball og de som er med mest for det sosiale blitt tydelig. Forrige sesong hadde vi to lag, men fra 

oppstarten av sesongen 2016/17 ble det bare et lag påmeldt. Da har familiene hatt mulighet til å 

prioritere annet enn håndball i helgene og innsats og oppmøte på trening har blitt et 

vurderingskriterium i forhold til uttak til kamp.  

Seriespill:  

I sesongen 15/16 var det to jevne lag påmeldt i serien. Begge lag spilte relativt jevnt med de fleste 

lagene. I sesongen 16/17 er det et lag påmeldt i serien, i nivå 2. Laget vant alle sine kamper frem til 

jul, noen kamper med alt for mange mål vil nok noen mene.  

CUP:  

På Balduscup stilte vi med to lag. Begge lag spilte jevnt mot alle sine motstandere. Laget deltok på 

Fredrikstad cup. Dette var første cup som J12 og med sluttspill og laget tok seg til 16-delsfinale mot 

Ellingsrud. Der ble det stortap og laget gjorde seg viktige erfaringer å ta med seg videre. I 

Smaalenene cup spilte laget seg til bronsefinale i A-sluttspillet og vant den kampen. 

Arrangementer:  

Sommeravslutning på klatreparken, hatt to foreldremøter  

LAG: Gutter 2004 

Trenere: Mimi Slevigen og Ketil Østli  

Oppmann: Mariann Faugli 

Foreldrekontakt: Mariann Faugli 

Antall spillere: Vi har fått 2 nye og noen nye har kommet og gått, totalt er vi 13 spillere som er med 

fast 
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Treninger/treningsoppmøte: Vi trener 2 ganger i uka. Det er en treningsvillig gjeng, så vårt fokus er å 

utvikle håndballforståelsen og utvikle hver enkelt spiller. Vårt hovedfokus er tempo og trussel mot 

mål. 

Seriespill: Spiller i nivå 2, hvor det er en god blanding av lokale lag, lag fra ytre Østfold og noen i 

Akershus. Vi har ikke tabell, men vi har vunnet mer enn vi har tapt. 

CUP: Vi har kun deltatt på Smaalenene cup, og ser fram til Baldus cup i april. 

Jenter 2003  

Trener: Christer Høyning 

Trener: Bjørn Tore Staås 

Oppmann/Foreldrekontakt: Trude Johansen 

Oppmann/Foreldrekontakt: Siw Johnsrud Rande 

Antall spillere: Vi er for tiden 15 jenter som møter til trening og kamp. Det har i løpet av sesongen 

sluttet en jente 

Treninger/treningsoppmøte: Laget har hatt to treninger i uka, mandag og torsdag. 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 i to forskjellige nivåer. Det har vært rullert mellom lagene 

for å la alle jentene få både utfordringer og gode mestringsopplevelser. Jentene har stort sett vunnet 

alle kampene de har spilt. Laget som spiller i nivå 1 har tatt seg til A-sluttspill gjennom å bli nummer 

to i sin pulje.  

Jentene deltok med ett lag i Baldus Cup, og vant sin klasse 

I Smaalenene Cup deltok vi med ett lag. Laget tok seg til finalen, som de vant 

I oktober deltok vi på Røroscup med to lag, ett lag i 13 års klassen og ett lag i 14 års klassen. Jentene 

klarte utrolig nok å vinne begge de klassene de stilte. Dette står det stor respekt av. 

Jentene deltok også i Langhus Julecup. Her ble jentene slått ut i kvartfinalen. 

Vi har også deltatt med ett lag i Indre Østfold reisebyråcup. Nit/Hak ble for sterke i 1/8 finale. 

Emma-Helene Høyning; Bertine Kjeserud, Emma Kristiansen, Mia H. Kvithyll, Fanny Haugerud og 

Marthe T. Staås har deltatt på SPU-samlinger. 
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Navn på lag: Gutter født 2003 

Trenere: Anette Bodal Bekke og Jørn Kvithyll 

Oppmann /Foreldrekontakt: Kristin Lysaker og Anne Sofie Andersen 

 Antall spillere: 14 stk per dags dato - 4 stk sluttet før sesongen startet 

3 stk – nye fra og med neste sesong (er med og trener med oss nå)   

Treninger/treningsoppmøte:  

Oppmøte er bra – slitet litt med et par skader  

Vi legger vekt på innsats og treningsvilje på trening 

Mange trener sammen med G02 en til to ganger i uken, en ekstra trening for mer matching, utvikling 

og mange får være med på kamp der også 

Bredt spekter – flere spillerplasser ikke for ensidig, prøver å ha minst 2 spillerplasser de kan spille på 

som de mestrer  

Seriespill: I seriespillet har det gått veldig bra. Vi har fått en veldig fin og samspilt gjeng som spiller fin 

håndall sammen. Vi sleit litt med strekspill første året, nå begynner ting å falle på plass både 

fremover og bakover. Guttene jobber iherdig, og vi føler det er en samlet gjeng som møter til kamp 

og trening. 

CUP:  

BALDUS: Hadde en utrolig opplevelse hvor vi kom til finalen med det ene laget, andre laget til 

kvartfinale – store gleder, prestasjoner og samhold.  Guttene gleder seg masse til årets cup.  

KIA: Ikke så mye å si, møter sterk motsand. Helt greit. Vet ikke om dette er noe for våre gutter.  

IØR: Vant første kampen mot Asker, godt samspill fremover og bakover så en veldig morsom kamp, 

kamp nr 2 møtte vi Rygge. Litt uheldig der da de er et nivå 1 lag og har regjert det meste (vinner av 

KIA cup etc), men vi laget et fint arrangement med J03 og fikk en fin opplevelse hvor guttene jobbet 

hele kampen selv om tapet var stort. Vi fikk skryt for innsatsen, da vi aldri ga opp.  

Spillere på SPU: 

Phillip Barø og Jakob Torp 
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Navn på lag: J-2002 

Trenere:  Mette Lise Johansson og Ronny Johansen 

Oppmann:  Nina Midtfjeld 

Foreldrekontakt: Ann-Catrin Johannessen 

Antall spillere: 15 spillere pr 31.12.2016  (men 1 av disse er langtidssyke) 

Vi har fått 1 ny spiller, mens 1 sluttet etter endt sesong vår 2016 

Treninger/treningsoppmøte: 

Vårsesongen hadde vi egne 02 treninger samt løftet et par spillere opp på 01 og ei kom opp fra 03 til 

02. Etter Baldus cup startet vi samarbeid med 01 og har fra høstsesongen trent sammen. Vi har 3 

halltreninger i uken, hvorav 1 trening alene og 2 sammen med J01. Vi har også tilbud om egentrening 

felles (frivillig) på tirsdager. Med dette har vi nok treningsarenaer for alle jentene for alle nivåer og 

det er et veldig godt oppmøte blant våre jenter. Vi har også kjørt tematreninger noen lørdager, både 

med eget trenerteam samt gjestetrenere som Bendik Berg og Mats Fredriksen. Vi har stort fokus på 

samhold, glede og positivitet. 

Seriespill: Sesong 2015/16: Vi endte på 3.plass i B-2 sluttspill i Nivå1. 

Høstsesongen 2016/17 har vi stilt med et lag i Nivå 1 i regionserien. Målet var å nå B1 sluttspill, noe 

vi klarte med god margin. Vi samarbeider med J01 både på trening og i kamper og alle jentene spiller 

opp på J01, på N1 og N2 lagene, og får god utvikling både sportslig og sosialt. 

Cup: 

Baldus Cup: en vellykket cup både sportslig og sosialt på alle måter. Vi reiste med alle J02 spillerne og 

vi gikk helt til topps og vant vår årsklasse 

Junicupen, Uddevalla 17.-19.juni: som en avslutning av sesongen. Her gikk vi helt til finalen og vant 

sølvet. En vellykket og fin cup som alle jentene ønsker å reise på igjen. 

Smaalenene Cup: Gikk til finale. Ble nr 2. Jentene var også med og spilte med J01 som hadde meldt 

på 2 lag. En helg fyllt med masse kamptrening! 

IØR-cup: Her røyk vi ut i første kamp. 

Langhus Cup: deltok for 3dje året på rad. Her tok vi oss til semifinalen.  

Spillere på SPU: 

Høst 2016 har vi hatt med oss 3 spillere på SPU. 

Rikke Midtfjeld, Frida Johansson og Karoline Ørka / Alma Thomassen 
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Sportslig og sosialt: 

Har hatt flere sosiale samlinger blant J02 og 01 jentene.  For å nevne noe; Klatreparken på Grensen, 

samling på Gobiten deretter heiagjeng på HK Eidsberg damekamp. Juleavslutning med kamper 

sammen med J01 og deretter pizza og VM kamp på storskjerm i lokalene til Bergerkrysset.  

En fin jentegjeng med mange personligheter, slik det skal være. Skaper mangfold. 

Vi har gjennomført individuelle spillersamtaler, flere spillermøter både med J01 og 02 samlet og kun 

med J02, samt egne spillermøter kun jentene og oppmann. 

Vi deltok i år igjen på Jentebølgen 

Vi er stolte av å være en del av HK Eidsberg. 

G14 – Født 2002 

Trenere: Per Edrian Sandodden (Frode Barø) 

Oppmann: Kristin Bredesen Roli 

Foreldrekontakt: Kristin Bredesen Roli 

Antall spillere: 10 

Status for 2016 

Dette året har vi vært jevnt over 10 spillere, noen har kommet til og noen har sluttet. Vi har fokus på 

håndball glede og at alle guttene skal ha det gøy og at vi er i et fellesskap hvor samhold og lagmoral 

er førte prioritet, både for spillere og ledere. 

Per Edrian Sandodden har vært hovedtrener for laget. I starten på året trente vi alene, men fra 

høsten har vi samarbeidet med G13. Mange G13 gutter har trent med oss 1 til 2 dager i uken og noen 

av våre gutter har trent med G13 en dag i uka. Vi har også hatt en spiller som har trent med G16. 

Vi spiller i Nivå 2 og det passer oss fint. En flott og treningsvillig gjeng, som gleder seg over å trene og 

spille kamper. Det har blitt flere seire, noen uavgjorte og noen tap gjennom sesongen. Pr. dags dato 

ligger vi på en flott 4 plass på tabellen,så vi håper på sluttspill i år. 

Vi har 2 gutter som er med på SPU trening, Emil Solberg og Ola Arnegård. 

Vi har hatt treningskamper mot J14 og Spydeberg G15, dette er kjempefin trening for oss i og med at 

vi er så få spillere. 

I samarbeid med G13 har vi hatt en super temasamling i Eidsberghallen med Svein Erik Bjerkrheim.  
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Vi var med på Baldus cup, alle våre gutter var med på cup. Dette var en morsom opplevelse både på 

og utenfor banen. Masse moro sosialt på skolen som styrker samholdet med gutta og bra innsats på 

håndballbanen. Vi vant gruppa vår, kom til A-sluttspill, tapte da kvartfinalen. 

HK Eidsbergs egen Heia-cup var en flott sosial og sportslig aktivitet. Guttene var kledd ut som 

politimenn og de «rocka» hallen. 

Med tanke på at guttene nå er bare 10 stk, så er både trenerteam og guttene kjempefornøyd med 

sesongen. 

Nå gleder vi oss til Baldus-cup, og vi satser på et eget sosialt arrangement med laget, som avslutning 

før sommeren. 

Jenter 2001 

Trenere: Gry Kvithyll, Mentz Holmen og Raymond Hellum. Johan Kopperud har sluttet i løpet av 

sesongen. (Mette Lise Johansson og Ronny Johansen er J2002 trenere) 

Oppmann/Foreldrekontakt: Anita Pedersen 

Antall spillere: 14 stk 

Status for 2016: 

I 2016 har vi mistet noen spillere og er pr 31.12.2016 totalt 14 spillere.  

På vårhalvåret trente vi sammen med J2000. Dette fungerte stort sett greit, og de aller fleste 

spillerne var fornøyde med å være en stor gruppe. Da ny sesong begynte 1. mai startet vi et nytt 

samarbeid. Denne gang med J2002. Dette har fungert veldig bra. 

Sesongen 2015/2016 hadde vi to lag i serie, ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Det gikk bra og det var stor 

framgang på alle spillerne. Laget i nivå 1 kom til B1-sluttspill, og endte til slutt på en 8. plass. Laget i 

nivå 2 endte til slutt på en flott 3. plass.  

I sesongen 2016/2017 har vi fortsatt to lag i serie, ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Siden vi nå begynner å bli 

for få spillere for to lag, så samarbeider vi her med J2002 og tar med oss spillere derfra på begge lag. 

Ved utgangen av 2016 hadde nivå 1-laget nådd B1-sluttspill og nivå 2-laget ligger på en fin 3. plass.  

I løpet av året har vi deltatt på følgende cuper: 

Peter Wessel cup: Her stilte vi med ett lag. Etter innledende kamper gikk laget til 1/16-finale. Her ble 

det tap mot Elverum. 

Baldus cup: Vi stilte med to lag. Det ene laget gikk til semifinalen. Der ble det tap for Storhamar som 

til slutt vant hele cupen. Det andre laget tapte kvartfinalen mot Langhus 2, som var cupens andre 

finalelag. 
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Junicupen: En veldig fin cup i Uddevalla i Sverige. Vi hadde med ett lag, som gikk til finalen. Der ble 

det dessverre tap, men vi har all grunn til å være fornøyde likevel.  

Smaalenene Cup: Her hadde vi med to lag. Ett lag gikk til A-sluttspillet hvor de tapte 1/2-finalen. Det 

andre laget kom til B-sluttspillet, som de vant. 

Langhus Julecup: Vi stilte med ett lag. Laget kom til semifinalen hvor de tapte for Ullern som vant 

hele cupen. 

Vi har hatt med tre spillere på SPU. Det er Cornelia Fladberg, Sara Berg og Kristine Boysen. Ved 

utgangen av 2016 har vi ingen spillere med på SPU. 

Sosialt: 

I april dro vi til Spydeberg hvor vi var bedt på trening, kamper, pizza og overnatting sammen med 

Spydeberg-laget. Det ble en artig kveld og lang natt, men det er supert å bli kjent med spillere på 

andre lag i området. 

Årets sommeravslutning la vi til bassengområdet til Gresvig AS. Vi badet, spiste og koste oss selv om 

været kanskje kunne vært litt bedre. 

I oktober hadde begge lag (01 og 02) en felles kveld. Etter en times trening gikk vi på Go’Biten og 

spiste pizza. Så dro vi til Trøgstadhallen for å se K3 spille kamp. 

I november stilte vi med tre lag i årets HEIA-cup. Alle tre lagene gikk helhjertet inn for oppgavene og 

de var skikkelig fine. Vårt rosa lag vant avstemmingen av beste lag. 

 

Fra samarbeidslagene har vi ikke mottatt årsberetning innen fristen. To av våre spiller på G16, Fredrik 

Abrahamsen og Mats Kvithyll har deltatt på SPU for gutter født 2001. 
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