
 

Sak 2 - Årsmelding HK Eidsberg 2017 

Styret 

Styret har bestått av:   

• Christer Høyning, leder 

• Øystein Pedersen, nestleder 

• Ketil Østli, sportslig leder 

• Linda Kleiven, kasserer  

• Helene Tangen, styremedlem/leder sponsor/dugnad 

• Elise Gimmingsrud, styremedlem/kasserer 

• Brita Fladberg, sekretær 

• Mimi Kopperud Slevigen, varamedlem 

• Bente Ekre, 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. Dette samarbeidet avsluttes etter sesongen 2017/2108.  

Det er stor dugnadsånd i klubben. Dette vises i forbindelse med Smaalenene Cup og varetelling, i 
tillegg til arrangement i Eidsberghallen. Vi setter stor pris på dette. Samtidig har valgkomiteen en 
vanskelig jobb med å bekle verv i klubben. HK Eidsberg er avhengig av at personer i verv skiftes ut 
ved jevne mellomrom. Dette handler om å ta klubben videre og videreutvikle et godt konsept. Slik 
det er i dag har for mange personer ulike roller, det være seg styreverv, trenerroller, oppmennsroller 
og lignende. Halvparten av det sittende styre har flere roller i klubben. 

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 har representert klubben i 
arbeidsgruppa. Hilde Lundeby sitter som kasserer og nestleder i styret. 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 høsten 2017. Det var i overkant av 70 deltakere på 
skolen i høst. Klubbens spillere fra 02/03 bidro som instruktører. 
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Sportslig utvalg 2017-2018 

Sportslig utvalg har bestått av Ketil Østli (leder ), Mette Lise Johansson, Halfdan Lislegård, Linda 
Dahlen ( Mini) og May Kristin Wold   (dommerkontakt). Vi har hatt 6 møter i løpet av sesongen 2017-
2018 i tillegg til hyppig mail- og telefonkontakt. Sportslig utvalg har også vært representert i møter 
med samarbeidslagene. Det ble arrangert trener/oppmannsmøter i September. 

 

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 2018 

- Arrangert Heiacup for egen klubb i November 

- Fordeling av treningstider for egne lag + samarbeidslag 

- Rekruttering av dommere og barnekampveiledere. 

- Arrangert barnekamplederkurs i 2017 

- Arrangert tematreninger ved Bendik Berg 

- Arrangert tematrening ved Svein Erik Bjerkrheim 

- Arrangert sesongavslutning for Minihåndball 

- Arrangert temakveld for foreldre, spillere og trenere 13-15. 

- Arrangert SPU-treninger for J13, g14 og j14 i 2017 

- 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, forelderkontakter, 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), Tormod Skofterud og Lars Vormeland.   

Lene Lykke Johansen (Materialforvaltere). 

Gruppen har avviklet 4 møter hittil i år.  

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. 
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Alle drakter har vært inne til trykk med nye logoer fra nye sponsorer. 

Vi har jobbet med å samle inn gevinster til HK Eidsberg lotteriet. Butikker og bedrifter i 
nærmiljø er flinke til å støtte klubben med gevinster. 

DUGNADER 

Smaalenene Cup ble gjennomført i august 2017. Cupen kunne ikke ha vært gjennomført uten 
alle frivillige. Mange fra klubben stilte opp, og cupen ble gjennomført på en god måte. 

Spillere fra G/J 14 og G/J 15 har hjulpet til på Coop OBS Morenen siste uken før jul, 
tilbakemeldingene er veldig bra. Flinke ungdommer. 

Det er blitt gjennomført en stor dugnad på Coop OBS Morenen denne sesongen. Dugnaden 
ble gjennomført 31/12-17 (nyttårsaften) uten problem. Mange foreldre og de eldste 
spillerne var med på dugnaden. Klubben har fått god tilbakemelding på bra gjennomført 
dugnad.  

Det gjennomføres HK Eidsberg lotteri i perioden 12/2-18 til 4/4-18.    

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

Styret i HK Eidsberg 
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Navn lag:  HK Eidsberg G8 

Trener:  Karin Kathrine Moe Tlf. 41232133 

Oppmann/ 

Foreldrekontakt:  Birger Ekre Tlf. 

Antall spillere:  10 stk. 

STATUS FOR 2017 

TILGANG/SLUTTET: 

Vi startet høsten med 10 spillere, så to gutter fra i fjor møtte ikke i år og en var ny. Denne 
nye spilleren sluttet i oktober, men allerede samme mnd startet en ny gutt fra trømborg. Så 
hele året har vi vært 10 stk. 

SPORTSLIG: 

Guttene har hatt en fin utvikling og lærer fort når de har fokus. De har vunnet 90 % av alle 
kamper de har spilt. Jeg mener at dette er en gruppe som har potensiale til å bli et sterkt lag 
med mange gode spillere om alt ligger til rette. 

En utfordring på trening er at vi har en gruppe gutter som er høylytte og liker å "sjefe" over 
hverandre. De har tidvis problemer med å følge beskjeder. Dette gjør at mye av treningene 
desverre går med til å gi klare beskjder og få disiplin. Men jeg har innført et 
belønningssystem nå etter jul, som går på at de får velge oppvarmingsmusikk når de gjør 
som de får beskjed om. Dette har fungert bra. En utfordring til er at vi sjelden er fulltallige på 
trening, uten at jeg har fått beskjed på forhånd. 

SOSIALT: 

Vi byttet ut nissetrening før jul, men grønn trening i januar. Da hadde vi frukt og boller etter 
trening. Jeg fikk tilbakemeldinger på at dette var veldig vellykket både fra foreldre og 
spillere. 

Vi har planlagt å ha en pizzakveld enten før eller etter siste cup i år. Dette blir et spleiselag vi 
alle bidrar til. Om det blir hjemme hos meg en helgedag -eller på go-biten etter en trening 
har vi ikke bestemt enda. 

CUPER:  

Trøgstad cup- meldte jeg på et lag. Vi var 7 spillere og alle bortsett fra en skåret mål. Gutten 
som ikke fikk mål var likevel fornøyd fordi han fikk skutt mange ganger så alle guttene var 
glade denne dagen. 
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Harlem cup-  jeg meldte på to lag da 10 spillere hadde meld at de skulle være 
med. Det viste seg at kun 7 spillere møtte opp..Men vi løste dette ved å å la hele 
laget spille 6 kamper. Dette gikk heldigvis veldig bra, men det er utelukkende fordi 

kamoppsettet var lagt så vi hadde alle kamper rett etter hverandre med en liten pause 
mellom kamp 3 og 4. Jeg tror de fleste spillerene fikk et mål eller flerehver denne dagen, 
men er ikke helt sikker da jeg glemte å skrive opp etter pausen. 

Eidsberg cup- ved påmeldingsfrist var vi ikke nok spillere til å melde opp to lag. Men endte 
opp med å stille med 10 spillere og et lag. Jeg tok en prat med ørje treneren som hadde en 
kamp hvor hans to lag skulle spille mot hverandre. Vi delte da vårt lag i to sånn at vi fikk 4 
kamper totalt istedenfor 3. Da fikk alle guttene likevel mye spilletid på tross av at vi var 
mange. Denne cupen hadde alle spillerne nettkjenning. Jeg ønsker innspill fra dere på 
hvordan jeg kan ta opp problematikken ang påmelding av spillere til cup med foreldrene og 
om dere synes at jeg skal si nei om påmeldig kommer etter frist? 

NESTE SESONG. 

Jeg har spurt guttene hva de tenker, 9 av 10 sier at de vil fortsette. En er usikker og sier han 
kanskje vil satse på fotball. Denne spilleren er fra Slitu. Jeg sitter i styret i Slitu if og vet at det 
ikke er nok spillere til fotballaget i denne årsklassen når fotballsesongen starter, så det jo 
fortsatt en mulighet at han velger å bli i håndballen -om han ikke begynner med fotall i en 
annen klubb. 

 

Navn på lag: Gutter født 2006 

Trenere: Nina Heen Berge, Kjell-Stian Skau og Lars Henning Evensen 

Oppmann: Linda Sivertsen 

Foreldrekontakt: Linda Sivertsen 

Antall spillere: 12 

 

Status for 2017: 

Tilgang, sluttet – Ingen nye, men en avsluttet.  

Sportslig – god lagånd, bra samspill 

Sosialt – juleavslutning hjemme hos en spiller med pizza og brus. 

Deltakelse på cuper – Baldus. Er vurdert en cup til.  
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G15 – Født 2002 

 

Trenere:   Per Edrian Sandodden (Lene Lykke-Johansen) 

   Mentz Holmen 

Oppmann:  Kristin Bredesen Roli 

Foreldrekontakt: Kristin Bredesen Roli 

Antall spillere: 8-10 ( 2 stk som er litt til og fra) 

 

Status for 2017 

 

Dette året har vi vært 8 spillere. 

Vi har fokus på håndball glede og at alle guttene skal ha det gøy. At vi er i et fellesskap hvor 
samhold og lagmoral er første prioritet, både for spillere og ledere. 

Per Edrian Sandodden har vært hovedtrener for laget frem til sommeren 2017. Vi har 
samarbeidet med G03. Mange G03 gutter har trent med oss 1 til 2 dager i uken og noen av 
våre gutter har trent med G03 en dag i uka. Vi har også hatt 1 spiller som har trent med G16. 

Vi spiller i Nivå 2 og det passer oss fint. Det har blitt mange fine seiere, noen uavgjorte og 
noen tap gjennom sesongene. Vår 2017 klarte vi akkurat ikke å kvalifisere oss til sluttspill, 
men allikevel veldig fornøyde med sesongen. Vi ser en økende forståelse av håndball og 
ferdigheter. 

Etter sommer 2017 har vi hatt et fult ut treningssamarbeid med G03, hvor Mentz Holmen 
har vært ansvarlig for alle treninger. Dette har vært et godt samarbeid. Det har vært trening 
3 dager i uken, stort sett godt oppmøte på trening og alltid god stemning. Alle guttene har 
hatt god utvikling av ferdigheter og håndballforståelse. 

Sesongen 2017/18 spiller vi i nivå 2. Vi har vunnet 8 kamper og tapt 3, med denne flotte 
innsatsen er vi i A-sluttspill i nivå 2. Dette blir en ny og spennende utfordring for guttene. Vi 
gleder oss. 

Vi har i løpet av 2017 hatt 3 gutter som er med på SPU trening, Emil Solberg, Andreas 
Arneberg og Ola Arnegård. 

Vi har hatt treningskamper mot Spydeberg G15/16, dette er kjempefin trening, bygging av 
relasjoner og sosialt samvær. 

Tematrening med Svein Erik Bjerkreim 

Vi var med på Baldus cup, vår 2017 og alle våre gutter var med på cup. Dette er gøy, både på 
og utenfor banen. Masse moro sosialt på skolen som styrker samholdet med gutta og bra 
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innsats på håndballbanen. Vi vant 1 kamp og tapte 2, kom til B-sluttspill og tapte 
første kampen. 

Seier i Smålenende Cup, superbra innsats av gutta som vant alle kampene. 

HK Eidsbergs egen Heia-cup var en flott sosial og sportslig aktivitet. Guttene var kledd ut som 
smådjevler og Perri var selveste Djevelen. Kjempegøy og stor glede både for de på banen og 
for publikum. 

 

Navn på lag: J-2004 

Trenere: Siri Dukstad Jensegg og Mette Lise Johansson 

Foreldrekontakt: Anne Kolokotronis Johnsrud 
Antall spillere: 11 spillere ved sesongstart, men vi har fått 4 nye spillere etterhvert i 
sesongen. Vi har også hatt 4 spillere på disp fra J-2005.  

Treninger/treningsoppmøte:  
Denne sesongen har vi hatt 2 halltreninger i uken, hvorav begge treningene har vært 
sammen med J05 og J03. Jentene med størst treningslyst har også vært med på en ekstra 
trening i uken med J03.  
 
Seriespill: 
Sesongen 2016/17: 
Høstsesongen 2017/18 har vi stilt med et lag i J13 nivå 2 i regionserien. Målet har vært å bli 
blant de beste, og komme til nivå 2 sluttspill. Dette har vi foreløpig klart godt, og leder 
tabellen mest flest mål scoret og minst mål sluppet inn. Vi har også løftet opp 3-4 jenter fra 
05 som har bidratt i ulik grad på trening og kamp. I tillegg har noen av jentene vært med på 
noen kamper på J14 nivå 1 og J15 nivå 2. 
Cup: 
Baldus Cup: Baldus cup: kom til finalen etter mange jevne og morsomme kamper. Jentene 
viste utrolig mye god innsats og ble omtalt av Langhus som "laget som aldri gir seg". Tapte 
finalen med 2 (?) mål. Flott cup med mye sosialt i tillegg til det sportslige. 

Smaalenene Cup: Her stilte vi lag nivå 2 klassen til J13, og vant vår klasse i nivå 1. 
Regionscupen: Ute av cupen etter tredje kampen.  
Langhus Cup: Deltok for 2-3 året på rad (?). Her gikk vi helt til topps. 
 
Spillere på SPU: 
Vi har hatt med 4 spillere på SPU J13: Selma Aler Frøshaug, Uma Caroline Skaug, Andrea 
Kolokotronis Johnsrud og Frida Johannessen.  
 
Sportslig og sosialt: 
Vår 2017: 
Høst 2017: Ny sesong og ny trener. Startet med et brakskudd rett i Smaalenene Cup. Sosial 
og fin cup, hvor vi ble godt kjent. Heia cup; sosial sammenkomst med forberedelser og moro. 
Her endte vi også opp med en overraskende seier. Supergøy! 
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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: 12 spillere pr 31.12.2017  (men 1 av disse er langtidssyke) 

Vi har fått 4 nye spillere fra Askim, og 6 har sluttet ila 2017 

Treninger/treningsoppmøte: 

Vårsesongen hadde vi 3 halltreninger i uken hvorav 1 trening alene og 2 sammen med J01. Vi 
hadde også tilbud om egentrening felles (frivillig) på tirsdager. Med dette hadde vi nok 
treningsarenaer for alle jentene for alle nivåer og det er et veldig godt oppmøte blant våre 
jenter. Vi kjørte samarbeid med 1 lag i J14, nivå1, og 2 lag i J15 nivå 1 og nivå2. Vi har stort 
fokus på samhold, glede og positivitet. 

Seriespill:  

Seriespill: Sesong 2016/17: Vi endte på 2.plass i B-1 sluttspill i J14, Nivå1. 

Høstsesongen 2017/18 har vi stilt med et lag i Nivå 1 i J15 regionserien. Målet var å bli blant 
de 3 beste i puljen og nå A-sluttspill, noe vi klarte med god margin. Vi ble puljevinnere med 
kun seiere. Vi har også et lag i J16, n2, som vi bruker som treningsarena. Noen av jentene har 
også bidratt inn i samarbeidslaget på Nivå 1. Vi har også løftet opp et par jenter fra 03 som 
har bidratt mye på trening og i kamp.  

Cup: 

Baldus Cup: en vellykket cup både sportslig og sosialt på alle måter. Vi reiste med alle J02 
spillerne og vi gikk til finalen og vant sølvet i vår årsklasse 

Junicupen, Uddevalla 17.-19.juni: som en avslutning av sesongen. Her gikk vi helt til topps og 
vant finalen. En vellykket og fin cup som alle jentene ønsker å reise på igjen. 

Smaalenene Cup: Her vant vi også finalen i J15. Vi hadde også meldt på et lag i J16 og her tok 
vi oss til semifinalen.  En helg fyllt med masse kamptrening!  

Regionscupen: Her er vi fortsatt med og neste er ¼ dels finale. 

Langhus Cup: deltok for 4dje året på rad. Her gikk vi også helt til topps  

Spillere på SPU: 

Vi har 6 jenter på SPU15: Ida Johanne Blakstad, Aleksandra Mandic, Frida Johansson, 
Karoline Ørka, Sofie Lundeby, Rikke Stenberg 
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I tillegg har vi Rikke Midtfjeld som har deltatt på regionalt landslag og nasjonal 
landslagssamling 

Sportslig og sosialt: 

Vår 2017: Har hatt flere sosiale samlinger blant J02 og 01 jentene.   

Høst 2017: Ny sesong og nye spillere. Startet kick off med helgetur til Bengtsfors i august. 
Syklet dressin og padlet kano og hadde en sosial bli kjent helg. Heia cup; sosiale 
sammenkomster med forberedelser og moro.  

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

Navn på lag: Gutter født 2003 

Trenere: Mentz Holmen, Gry Kvithyll og Jørn Kvithyll   

Oppmann: Kristin Lysaker 

Foreldrekontakt: Anne Sofie Andersen  

Antall spillere: 13 

Status for 2017: 

Tilgang/ sluttet.; Når vi avsluttet sesongen 2016/17 hadde vi 13 gutter. Det har vært noe 
tilgang og noe avgang i løpet av sesongen 2017/2018, og er pr 31.12.17 13 spillere.  

Sportslig; Fra mai mnd har G03 hatt felles treninger med G02.  

Guttene har spilt på nivå 2. Kom til sluttspill i sesongen 2016/2017. Ligger an til det for 
sesongen 2017/2018  

Sosialt; Siste helgen i januar hadde vi besøk av Nordstrand G03 med Svein Erik Bjerkrheim 

 Guttene hadde treningsøkter både lørdag og søndag, og alle guttene overnattet i 
Eidsberghallen. 

Videre hadde vi en temaøkt med Svein Erik i september mnd.  

Deltakelse på cuper; Guttene har deltatt på Baldus Cup, Smaalenen Cup, Røros Cup og Oslo 
Cup. 

Spillere på SPU: Vi har hatt med 3 til 4 gutter på spu treninger. De har vært noe sirkulering 
på hvem som har deltatt.  

Gutter 2005  

Trener: Bjørn Kristiansen 

Oppmann: Henrik Goska 

Antall spillere: 14 

Status 2017: 
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Laget har mistet en spiller, og fått to nye. 

Gutter 2005 har deltatt i regionsserien 2016/2017 og hatt gode sportslige resultater, med 
flere seire enn tap. 

Gutter 2005 har også vært på Baldus cup med to lag. Vellykket tur både sportslig og sosialt. 

Laget har også deltatt på Smaalenene cup, hvor man fikk med pokal hjem. 1 plass. 

Laget har hatt korte sosiale sammenkomster i forbindelse med cuper og juleavslutning. 

Lag: Jenter 2008 
Trenere: Tonje G. Skaarer, Ida Kristine Bergersen (og Emil Kristoffer Bjørklund) 
Oppmann/Foreldrekontakt: Eva Elisabeth Koht-Norbye 
 
Antall spillere pr 31.12.17: 21 jenter 
 
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. 
Overgangen til stor bane har gått veldig fint. Vi har ekstra fokus på kast, mottak, ballkontroll 
og bevegelse med og uten ball. 
Vi har deltok på to minicuper vinteren 2017 og var med på Smaalenene Cup for første gang. 
Vi startet serie på høsten, hvor vi spilte 4 kamper fordelt på 3 dager/helger.  
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 (selv med mange tap). 
 
 
Navn på lag: Gutter født 2008  
Trenere: Per Håvard Hafstad og Eirik Sørby  
Oppmann:Robin Moen  
Foreldrekontakt:Ingen  
Antall spillere: 12 stk  
Status for 2017:  
Stikkord til dere:  
Tilgang, sluttet  
Sportslig  
Sosialt  
Deltakelse på cuper  
Spillere på SPU  
G08 er en fin gjeng med ganske ivrige små karer. De er jo i alderen hvor flere ikke helt vet 
hva de har lyst til å drive med. Så vi har fått noen tilskudd og noen frafall i løpet av høsten.  
Sportslig ser vi utvikling på nesten hver trening. Vi ser også at i forhold til mange andre lag så 
trener vi for få timer. Vi har pr d d kun en time i uken og samler opp kamper til ca 1 gang i 
mnd.  
Dette bør nok økes til neste sesong. Vi har også en trenings tid ifra 19 til 20 som er litt 
iseneste laget for disse. Det må vi også se på til neste sesong.  

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


 

Vi har ikke hatt noen spesielle sosiale sammenkomster enda,men gleder oss stort 
til å være førstereis gutter til Baldus cup i 2018.  
Vi har ingen spillere på SPU.  

Til slutt vil jeg komme med et ønske: når nye personer i enten trener eller oppmann rolle 
kommer inn bør det finnes en mal på hvordan ting foregår.  
Det gjelder alt ifra hvordan man arrangerer egne mini cuper,tilgang til utstyr,hvem som har 
hvem roller. Jeg personlig har fått beskjed om å bare spørre og det har til dels virket. Og alle 
er utelukkende positive og vil hjelpe,men for en som er helt fersk er det ikke alltid like lett å 
vite hva/hvem man skal spørre.  
Dette mener jeg kan ordnes med en slags instruks e.l.  
Må igjen nevne at alle jeg har stilt mine «dumme» spørsmål til har svart raskt og positivt 
 
Navn på lag: Gutter født 2004 
Trenere: Mimi Slevigen og Ketil Østli 
Oppmann/foreldrekontakt: Mariann Faugli 
Antall spillere: 12 
 
Status for 2017: 
Stabil tropp på 12 spillere, ingen nye og ingen som har sluttet. En gjeng gutter med god 
treningsvilje og godt oppmøte. Dette viser også sportslige resultater og god utvikling. I 
skrivende stund er vi på tabelltopp og sikter oss inn mot sluttspill i nivå 2.  
Forsetter den gode formen vurderer vi å spille i nivå 1 neste sesong.  
 
Dette er også første året hvor vi har spillere på SPU. Her har vi valgt å rullere på 7 spillere. I 
tillegg til at det er to 2004 spillere som til daglig spiller på G03 som har rullert.  
 
Det er en aktiv gjeng som også deltar på andre aktiviteter, vi har derfor ikke lagt opp til 
mange sosiale sammenkomster, men bading og spillermøte med pizza var stas og som 
avslutning legger vi opp til Laserworld, bowling og pizza. 
 
Vi deltar på Smaalenene cup, Baldus cup og regionscupen 
 
Jenter 2001 
 
Trenere:  
Januar-April: Gry Kvithyll, Mentz Holmen og Raymond Hellum.  
Mai-Desember: Anne Berit Lund Haube, Reidun Haug Langstad og Raymond Hellum 
Oppmann/Foreldrekontakt: Anita Pedersen 
 
Antall spillere:  
Januar-April:14 stk 
Mai-Desember: 24 stk 
 
Status for 2017: 
I løpet av 2017 har vi gått over i TEA-samarbeidet og dermed fått noen flere spillere og er pr 
31.12.2017 totalt 24 spillere, hvorav 5 spillere står oppført i Trøgsad eller Askim.  
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På vårhalvåret trente vi sammen med J2002. Dette fungerte stort sett greit, og de 
aller fleste spillerne var fornøyde med å være en stor gruppe. Da ny sesong 
begynte 1. mai gikk vi over i TEA-samarbeidet. Dette har fungert veldig bra. 

Jentene er fornøyde og det er en stor og fin gruppe som går fint sammen selv om de 
kommer fra flere klubber. Totalt har vi spillere fra fem klubber, Eidsberg, Askim, Trøgstad, 
Spydeberg og Skiptvet. 
Sesongen 2016/2017 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 4. 
plass. Laget i nivå 2 endte til slutt på en flott 3. plass. Begge disse lagene besto av spillere fra 
J2001, J2002 og J2003. 
I sesongen 2017/2018 har vi fortsatt to lag i serie, ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Ved utgangen av 
2017 hadde nivå 1-laget nådd B1-sluttspill og nivå 2-laget ligger på en fin 3. plass.  
Flere av spillerne har også i løpet av høsten fått mulighet til å spille opp på både J18, K4 og 
K3. Dette er veldig positivt for jentene og de utvikler seg godt. 
 
I løpet av året har vi deltatt på følgende cuper: 
 

• Peter Wessel cup: Her stilte vi med ett lag som var satt sammen av spillere fra J2001, 
J2002 og J2003. Etter innledende kamper gikk laget til 1/32-finale. Her ble det tap 
mot Haslum. 

 

• Baldus cup: Vi stilte med ett lag. Vi gikk til semifinalen hvor ble det tap for Melhus 
som til slutt vant hele cupen.  

 

• Ski Cup: Som en del av oppkjøring til ny sesong og samspills-innkjøring deltok vi med 
to lag i Ski Cup. Begge lagene gikk til B-sluttspill der de røk ut i ¼-finalen. 

 

• Smaalenene Cup: Her hadde vi med to J16-lag, og vi tok også over ett J18-lag da de 
ikke hadde spillere til to lag. Begge J16-lagene gikk til A-sluttspillet hvor ett tapte 1/2-
finalen og det andre tapte finalen. J18-laget ble trukket etter innledende kamper da 
det ikke var mulig å spille finalekampene som gikk samtidig som J16 sine 
finalekamper. 

 

• Langhus Julecup: Vi stilte med to lag. Det ene røk ut i 1/8-finalen og det andre i ¼-
finalen. 

Sosialt: 
I september var hele laget på Go’Biten og spiste pizza.  
Under håndball-VM for kvinner i desember hadde vi en kveld hvor vi dro hjem til trener 
Anne Berit og så Norges kamp mot Polen. Her hadde vi kveldsmat og det var veldig koselig. 
 
Navn: J2007  
Trenere vårsesongen: Randi Berger og Anne Glørud 
Trenere fra høsten: Randi Berger og Nina Aas 
Oppmann fra høst: Kine Hansen 
Spillere pr.1.1.2017: 18 
Spillere pr.31.12.2017: 19 
Nye: 2 
Frafall: 1 
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Hadde et lag i vårsesongen, to (jevne)lag fra høsten. 
Vært med på Baldus Cup og Smaalenene Cup. 
Første deltagelse på Baldus, meget positiv opplevelse for både trenere og spillere. 

Jentene blomstret på banen og vant alle sine 8 kamper:-))) 
Avsluttet sesongen med bowling og pizza i Ski. 
Heia cup var like stas i år som i fjor. 
Flotte jenter som bare blir bedre og bedre;) 
Trent 2 dager i uka, mange treningsvillige jenter. Men opplevd mye frafall på fredagstreningene. 
 
Navn: J2009  
Trener og oppmann: Randi Berger 
Hjelpetrenere: Kine og Marthe Pedersen  
Antall spillere oppstart høst 2017: 24 
Frafall:1 
Vært med på 2 minicuper. 
Trener en gang i uka, bra oppmøte, fin pratsom gjeng;) 
Avsluttet med pepperkaker, saft og sjokolade til jul. 
 
 
Navn på lag: G/J 7 
Fødselsår: 2010 
Trenere: Linda Lilleng, Veronica Vesttorp, Kathe Bredesen Jacobsen 
Oppmann: Linda Lilleng, Veronica Vesttorp, Kathe Bredesen Jacobsen 
Foreldrekontakt: Kristine Krogh, Cecilie Kleiven Igletjern 
Antall spillere: ca 25 
 
Status for 2017: 
 
Tilgang, sluttet:  
Noen har sluttet, noen har kommet til, men stort sett Antallet ligger rundt 25, men har på det meste 
vært opp mot 30 unger på trening!  
 
Sportslig:  
Vi trener en gang i uka, onsdager 18-19. Jevnt over godt oppmøte på treningene, men vært en del 
frafall pga mye sykdom I høst/vinter. Vi er tre trenere, kunne godt hatt med en fjerdemann da Linda 
og Veronica ikke får vært tilstede hver gang pga turnusjobbing/mann med turnusjobbing. Det er litt 
av en gjeng å holde styr på ;-) 
 
Sosialt:  
Foreldrekontaktene ordnet nissefest på siste trening før jul, hvor de serverte gløgg og pepperkaker.  
 
Deltakelse på cuper: 
 Vi har deltatt på Minicupene, hvor vi har hatt med 4 lag. Vi har hatt ett rent guttelag og 3 jentelag. 
Det har vært gøy å følge utviklingen til spillerne, spesielt moro å se hvor stor forskjell det er på de 
som også var med i fjor.  
 
Årsberetning J2005 – Året 2017 
Trenere: 1/1 – 30/4: Ronny Hansen og Erik Filtvedt 
Trenere 1/8 – 31/12: Erik Filtvedt og Stine Furnes som hjelpetrener/ lagleder Eidsberg 2/Svart 
Knut Olav Herland har bidratt på fredagstreninger etter 1/8. 
 
Oppmenn: Hilde Herland og Elin Igletjern.  
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Foreldrekontakter: Hilde Lundeby og Thea Filtvedt 
Antall spillere: 19 + 2 (Jenny Johansson og Thora Reymert) 
Tilgang: 1 

Sluttet:  6 
Status: Stabilt oppmøte på rundt 14 - 18 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, back-overgang og rulle/pådrag-viderespill. I forsvar har vi startet prosessen 
med 6-0 forsvar med soner og støtende 3èr. Vi har fremdeles masse å jobbe med her. 
Vi har hatt fokus på kast/mottak, finter og prøvd på forskjellige skudd fra alle spilleplasser. Vi 
forsøker å variere treningene, og har delvis trent sammen med J13 på tirsdager. Dette har fungert 
fint. 
Sportslig: 
Vi har delt jentene i 2 jevne lag, med fokus på trivsel og mestring. Vi veksler fortsatt 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 1,5 time inne i hall, og vi har 15 – 20 minutter frivillig 
joggetur/oppvarming ute før trening tirsdager. Dette har mange av jentene tatt som en utfordring, 
og det er ikke noe klaging. Vi spiller stort sett jevne kamper med flere seire enn tap. Pr. 31/12 ligger 
faktisk begge lag topp 3 i nivå 2. Bør nok vurdere å melde opp 1 lag i nivå 1 neste sesong dersom alle 
jentene fortsetter.  
4 – 5 jenter har hospitert hos J2004 på 1 trening i uka + kamper der de trenger hjelp 
Vi deltok med 2 lag i Smaalenene Cup. Det ene laget kapret en gledelig sølvplass i nivå 1, og det 
andre ble slått ut i kvartfinalen i nivå 2. 
 
Sosialt:  
Vi hadde sesongavslutning for 2016/2017 med Klatring på Grensen og grilling. 
Heia Cup er MEGET populært hos disse jentene. 
Vi deltok ikke Jule-Cup på Langhus da vi syntes det var stressende opplegg og lite tid til sosialt. 
ALLE gledet seg til Baldus Cup, hvor vi stilte med 3 lag. Alle lagene spilte jevne kamper med både 
seire, uavgjort og tap. 
Vi avsluttet 2017 med en jule-avslutning med pizza og bowling i Ski. 
 
Navn på lag: gutter 10, født 2007 

Trenere: Christer Høyning 

Oppmann: Marita Skullerud Heller 

Antall spillere: 15 

Status for 2017:  

Vi avsluttet sesongen som førstereis på Baldus. Guttene var storfornøyd og lurte på om de virkelig 

måtte vente et helt år til neste Baldus-cup. Vi holdt treninger i gang gjennom hele mai, og startet opp 

i august med en trening i uka. Det var mange som ga seg før sesongstart og det var tvil om vi kunne 

stille lag til Smaalenene cup. Etter noen uker var vi brått 15 spillere. Det er veldig bra. Det er 

treningsvillige gutter så vi har økt til to treninger i uka. Forrige sesong ble det mye tap, men i år har 

guttene begynt å knekke koden og fått mange fine seiere. 
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Jenter 2003  

Trener: Christer Høyning 

Trener: Bjørn Tore Staås 

Oppmann/Foreldrekontakt: Maria Kristiansen 

Oppmann/Foreldrekontakt: Siw Johnsrud Rande 

Antall spillere: Vi er for tiden 1 jenter som møter til trening og kamp. Det har i løpet av sesongen 

sluttet en jente. Samt at to stykker ga seg etter fjorårssesongen 

Treninger/treningsoppmøte: Laget har hatt tre treninger i uka, mandag, onsdag 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. Det har vært samarbeide både med j04 og j02. 

Seriespill: Vi har hatt to lag med i seriespill i to forskjellige nivåer, i to forskjellige årrsklasser. Det har 

vært rullert mellom lagene for å la alle jentene få både utfordringer og gode mestringsopplevelser. 

På j14 leder laget for øyeblikket B1-sluttspill, J15-2 ligger de på andre plass i sin gruppe  

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 tapte mot Skiptvet 

Vi har også deltatt med ett lag i Indre Østfold reisebyråcup. Vetsby ble for sterke i 1/4 finale. 

Ada Hermine Pettersen, Emma-Helene Høyning, Emma Kristiansen, Mia H. Kvithyll, Fanny Haugerud 

og Marthe T. Staås har deltatt på SPU-samlinger. 
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