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ÅRSBERETNING VIKERSUND HÅNDBALL SESONGEN 2017/2018
Det har blitt avholdt 8 styremøter og tilsammen har det blitt behandlet 72 saker. I tillegg
til dette har arbeidsutvalget møttes oftere og ved behov.
Juleavslutning har blitt en fin tradisjon for gruppa og den ble avholdt 1. desember på
klubbhuset. Den startet med et møte og en idedugnad der trenere, lagledere og styret
hadde en spennende og interessant debatt om flest mulig lengst mulig. Mange gode
innspill kom frem. Vi avsluttet møtet med en felles julemiddag.
Vi har arrangert aktivitetsturneringer og miniturneringer også i denne sesongen. Foreldre
har stilt opp på dugnad på disse og arrangementene har vært veldig vellykka. Det ble
arrangert håndballskole for 8-15 åringer i høstferien, hvor Tarjei Sundal, Tiril Solumsmoen
Mørch, Christian Berg, Eirik Johan Johansen og Peter Dahl Christensen var instruktører. 30
barn fra Vikersund og andre klubber i omegn deltok på håndballskolen
I inneværende sesong har Vikersund håndball stilt med 2 seniorlag på damesiden. Damer
A i 2.divisjon, Damer B/ rekrutt i 3. Begge lagene har beholdt sin plass i divisjonene til
neste sesongen. Når det gjelder aldersbestemte lag har vi: Jenter 16, jenter 15, jenter 13,
jenter 12, jenter 11, jenter 10, jenter 9, gutter 9, jenter 8, gutter 8, jenter 6 og leik med
ball gruppene for barn fra 4-6 år. Det gror godt i Vikersund håndball!
Vikersund håndball har hatt treninger i Modumhallen og i Hopphallen denne sesongen.
De yngste har hatt treninger i gymsalen på Vikersund skole.
Flere lag skal stille i beachserien denne sesongen. Da spiller vi i anlegget på Tangen.
Av dugnader har vi hatt skiflyvningsrennene i mars som vår hoveddugnad. Dette er en
god inntektskilde for Vikersund håndball og mange foreldre stiller opp på en eller flere
vakter. Vi har også solgt kalendere til jul og hatt «Målklubben» for A-laget. Det ble også
arrangert loppemarked for siste gang i 2017. Disse dugnadene gir oss gode inntekter som
klubben er helt avhengig av for å drifte så mange lag i en sesong. Styret har i år manglet
økonomiansvarlig. Oppmøte på styremøter har vært stabilt og godt.

STYRET I VIKERSUND HÅNDBALL 2017/2018
Styret i Vikersund håndball 2017/2018 er som følger:
Leder
Eli Hellerud
Nestleder
Aina Østenengen
Sekretær
Linn Thon
Kasserer
Svein Grøterud
Økonomisk utvalgsleder
Materialforvalter
Cecilie Sandquist og Kristin Kihle Andersen
Kioskansvarlig
Inger Paulsen
Arrangementsansvarlig
Unn G Flattum og Hege Bentsen
Dugnadsansvarlig
Elin Merethe Kvikstadhagen
Sportslig leder senior
Odd Skogen
Sportslig leder junior
Jarle Hildeskår
Beachleder
Odd Skogen
Dommerkontakt
Odd Skogen
Styremedlem
Kjersti Holm
Styremedlem
Vidar Kjemperud

Damer A
Vi startet med infomøte 4. mai. Her ble det presentert trenere og lagledelse, muligens
nye spillere og hovedmålene for sesongen. Laget fikk egen fysisk trener, Hilde Hovdenak,
som hadde flere flotte økter på Furumo, i løpet av sommeren. Av ulike grunner ble det
endringer i trenerstallen frem mot seriestart.
Charlotte Egebakken Kristiansen påtok seg ansvaret som hovedtrener og spiller i
månedskiftet juli/august. Jannicke Hagen-Bye, Kristin Kihle Andersen og Per Eivind Løvdal
fortsatte i sine roller. Spillerstallen besto av 18 spillere.
Sesongen startet med flere tøffe kamper, det ble noen tap, men også noen velfortjente
seire. I oktober lå vi på 5. plass.
I desember bestemte dessverre Charlotte seg for å gi seg, både som spiller og trener.
Kristin Kihle Andersen hadde også tatt avgjørelsen om å gi seg som lagleder. Monica Hals
tok over som hovedtrener, Kjersti Holm og Tor Oscar Kristiansen påtok seg å dele
laglederrollen.
Årets viktigste kamp var uten tvil hjemmekampen mot Hokksund. Etter ett 11 måls tap i
bortekampen, var det ikke mange som levnet oss store muligheter. Det ble en
krigerkamp, hvor vi virkelig viste hva vi er gode for. Det ble en sterk 3 måls seier.
Sesongen ble avsluttet med totalt 6 seire på 22 kamper. Vi klarte med det å beholde
plassen vår i 2. divisjon.
Tusen takk til alle spillere, trenere, lagledelse, klubbledelse og ikke minst trofaste
supportere for et spennende og innholdsrikt håndballår.

Rekrutt
Spillere (rene rekruttspillere uthevet):
Nummer Navn
3
Andresen, Maria Grønland
6
Nesheim, Nina
7
Andersen, May Kihle
8
Rundbråten, Trine
9
Nyhus, Frida
12
Aase, Sara Bentsen
15
Hamstad, Marthe
15
Thorud, Celine Strøm
16
Bratvold, Sunniva Henriksen
19
Bakkene Susegg, Rita, Helene
19
Tangerud, Maren Christine
21
Larsen Løvdal, Hege
27
Grendal, Silje
28
Hansen, Rita Skjønberg
35
Solbakken, Monja
43
Rundbråten, Tonje
50
Løvdal. Vilde
54
Øvrum, Anette Jakobsen
62
Dramdal Gunbjørnsen, Kristine
99
Alexandrov, Kristine
Arnesen, Trude
Hammernes, Thea Brunes
Kjemperud, Hedda Marie
Trenere/lagledere:
Løvdal, Per Eivind
Bentsen, Hege
Rundbråten, Tonje
Hansen, Thorbjørn

Spillerplass
Kantspiller høyre
Bakspiller
Linjespiller
Linjespiller
Kantspiller
Målvakt
Bakspiller
Bakspiller
Målvakt
Bakspiller
Linjespiller
Kantspiller
Kantspiller
Bakspiller
Kantspiller
Linjespiller
Målvakt
Bakspiller
Bakspiller
Bakspiller
Bakspiller
Kantspiller

Leder A
Leder C
Leder C
Leder D

Laget har trent tirsdager i Hopphallen og torsdager i Modumhallen, sammen med J15 og
J16.
Thorbjørn Hansen har hatt øktene, vi har begge vært på benken under kamper der det
har vært mulig.
Det har vært 18 økter i «min» periode, med et frammøte hos de reine rekruttspillerne på
33%.
Silje Grendal har vært klart best på treningsframmøte.
Det har vært en spesiell sesong for laget, med skiftende, uoversiktlig og vanskelig
situasjon på trenersida og do på spillersida.
Spillertropp og konstellasjoner på banen har vært forskjellig fra kamp til kamp, avhengig
av A-spillere og J16-spillere tilgjengelig.
De spillerne som har vært aktuelle til kamper har heller aldri vært samla på trening.
Øving av samhandling og spilleopplegg har således ikke vært mulig.
Med få unntak har imidlertid innsats, motivasjon og samhold vært imponerende!
Stor takk til Tonje Rundbråten som har fungert som lagleder, materialforvalter og
inspirator, til Thorbjørn Hansen og Sportslig Leder Odd Skogen for godt samarbeid og til
Hege Bentsen for administrering av spillertropper og kampavvikling!

Per Eivind Løvdal

Leik med ball – barn født 2012
Det har vært 25 barn innom på leik med ball sitt parti for 5-åringer siden vi startet opp
uka etter høstferien. Det var noen som ga seg etter jul, så da har vi vært rundt 20 barn og
en stabil treningsgjeng på rundt 16 stk. Vi har trent mandager fra 18.00 – 19.00 på
Vikersund barneskole. Vi holdt på frem til påske. Det har vært 14 jenter og 5 gutter. Jeg
har vært heldig og hatt Tove Kristin S. Skinstad som har hjulpet meg denne sesongen.
Vi har holdt på med mye forskjellig aktivitet, alt fra hinderløyper, ballongøvelser, skyte på
mål, kaste og fange ball, sisten, osv. Vi starter alle treningene med en liten oppvarming, så
har det variert litt om vi har delt i grupper eller om vi har hatt aktiviteter som har vært for
hele gruppa. Målet med treningene er å ha det gøy med ball, og bli trygg med ball.
Vi hadde en kort samling med foreldrene før den første treninga.
Siste treninga fikk alle deltagerne med seg en t-skjorte fra region sør Norge og en
badeball som takk for bra innsats 😊, så satser vi på at de er klare for mer håndballmoro
neste sesong som 1. klassinger.

Mvh
Tove Kristin S. Skinstad og Cecilie Bjerring Ellingsen

Jenter 6 år
I løpet av sesongen har det vært litt til og fra, men følgende barn har stort sett vært med:
Tilda Brunes Hammernes
Pernille Bjølgerud
Leonora Sand
Malene Haga Solbakken
Emilie Harstad Fagan
Mari Torgersen
Ingrid Sofie Bjering
Helle Viljugrein
Mille Holden Søgaard
Shannalynn Haugan
Vi startet med treninger tirsdag i uke 41. Da ble det en pangstart siden Idrettskolen også
var med, så de tre første treningene var det ca 35 elleville 6-åringer på plass i hopphallen.
Det var kaos av en annen verden, og vi hadde vårt svare strev med å holde orden på
gjengen. Bertine Grøterud (fra J16) hjalp oss litt på disse treningene.
Etter at Idrettskolen gikk videre til neste aktivitet, har det vært mellom 7 og 10 ivrige
jenter på treningene. Det er ikke alltid ballkasting har vært i fokus, men vi har da kastet
litt ball og forsøkt å bli venn med ballen. Vi har lekt mye sisten, hatt mange hinderløyper,
brukt ballen på ulike måter, og hatt en forsiktig introduksjon til alt det morsomme
håndballen kan by på.
Vi har trent tirsdager fra kl 17 til 18 i Hopphallen. Vi avsluttet treningene før RawAir. Det
ble med andre ord en tidlig slutt på sesongen, men skolearbeid og økt arbeidsmengde for
trener og lagleder var årsaken til dette. Samtidig følte vi også at jentene begynte å få litt
nok.
Vi hadde en kjempemorsom avslutning hjemme hos oss på Brunes, der vi akte på jordet,
grillet pølser og hadde mange artige aktiviteter.
Laget har kun deltatt på en aktivitetsturnering, og det var hjemme i Modumhallen i
januar. Vi spilte 3 kamper, scoret mål, sto i forsvar, hoppet i angrep og glemte til tider
bort at vi var på håndballbanen. Noen syntes det var veldig moro, mens andre syntes det
var litt skummelt. Foreldrene fikk sitt første møte med dugnad og arrangement, og noen
syntes nok at det var litt vel mye å gjøre i kiosken (der det meste av varer og rekvisita
manglet). Men både små og store klarte seg bra, og vi var fornøyde.
Vi har ikke hatt noen foreldremøter denne sesongen, siden det har vært behov for at
både Thea og Mette har vært tilstede på alle treningene.
Trener har vært Thea Brunes Hammernes og lagleder har vært Mette Brunes.

Jenter 8 år
Trenere: Rune Flattum og Camilla Lorenz Kristoffersen
Oppdamer: Guro N. Flattum og Nina Fjerdingstad.

Jenter 8 år består av ca. 15 treningsglade jenter. Vi har trent hver tirsdag i Hopphallen fra
kl. 18.00 – 19.00.
Vi startet opp treningen i september – avslutta sesongen i april.
I vinter ble det bestemt på foreldremøte av foreldrene at barna ikke skulle delta på
Slottsfjellcupen, at de heller kunne delta neste gang vi skal på felles cup.
Vi har deltatt på minicuper. Vi har da meldt på to lag. Barna har vært ivrige og vunnet en
god del kamper.
Vi har fulgt appen til Learnhandball sitt treningsopplegg, samt tilpasset til vårt eget
opplegg. Vi har hatt fokus på mye leik med ball, aktiviteter/ stasjoner med mange
ballberøringer. ( Kast/mottak, skudd på mål – fra gulvet og hoppskudd. Ellers snakker vi
om hvordan vi skal være mot hverandre, og at vi heier på hverandre.

Gutter 8 år
Vi har vært en fin og stabil gjeng på 9 gutter.
Vi har stort sett vært alle på trening unntatt de gangene noen har vært syke. Foreldrene
har vært flinke til å si i fra ved fravær. Vi hadde et foreldremøte like etter oppstart, der vi
informerte litt om treningene, dugnader, minicuper og felles cup på slutten av sesongen.
Vi startet opp med treningene uka etter høstferien og har trent tirsdager fra 18.00- 19.00
i hopphallen. Vi hadde vår siste trening tirsdag 17. april. Vi avslutter sesongen på
Slottsfjellcup.
I år har vi deltatt på 5 miniturneringer og på Reistadcup. Dette har vært kjempe morsomt
og guttene har fått til masse bra, og er ikke redde for å prøve. De er klare for å begynne å
spille på stor bane neste sesong og vi gleder oss masse til det.
Vi hadde juleavslutning med pizza og litt forskjellige aktiviteter.
Vi har som sagt stort sett vært alle på treningene. Vi hatt mye fokus på å ha med ball på
alle øvelser vi gjør, enten det er sisten, stafetter eller andre aktiviteter. Vi har øvd mye på
kast og mottak, få forståelse av spillet og holde seg på «plassen» sin. Vi har hatt masse
fokus på å spille ball videre litt kjapt og ikke stå og vurdere/lure på hva man skal gjøre. Vi
har hatt en spilldel på slutten av hver trening. Vi har benytta mange av øvelsene som vi
har fått på learhandball.no
Vi gleder oss til mer moro neste sesong med denne gjengen.
Oppdame har vært Liz Solhaug Brandtenborg
Trener har vært Cecilie Bjerring Ellingsen

Mvh
Cecilie Bjerring Ellingsen

Jenter 9 år
Lag:
Isabell Reipen
Helene Ødeverp-Lien
Dina Delic
Aurora Bjølgerud
Sophia Jacobsen

Ingrid Strand
Helena Askerud
Tina Sørumshagen
Julie Frank Moen

Vi begynte å trene Tirsdag 17 Oktober.
Siste trening var Tirsdag 10 April.
Vi har trent hver tirsdag på Vikersund barneskole fra kl: 17.30 - kl: 19.00
Vi fulgte treningsplanen til Bjarte Myrhol (learn håndball)
Vi hadde målsetning for treningene, det de trengte å øve mer på.
Noen ganger teori før treningen startet.
6 cuper har vi vært på.
Bra deltagelse på cupene.
2 foreldremøter har vi hatt.
2 møter med kun trener og lagledere.

Trener: Marianne Strand
Lagledere: Edita Delic, Audhild Askerud og Nina- Beate Ødeverp

Med hilsen Marianne Strand

Gutter 9 år
I år har vi vært 16 gutter som har lekt og spilt håndball en gang i uken i hopphallen.
Vi startet treningen etter høstferien og har holdt på til midten av april.
Vi har videreført målsettingen fra i fjor om å ha det gøy, oppleve mestring og øke
ballforståelsen. Vi har trent på forskjellige grunnferdigheter med ball, samt hurtighet og
utholdenhet. Treningsframmøte har vært stort hver uke. Rundt 15 stykker på hver
trening. Vi deler inn i grupper gjennom treningen slik at det er høy aktivitet (lite køståing)
gjennom hele timen.
Vi har hatt første sesong på stor bane. Det har vært gøy, men også utfordrende. Det blir
en annen måte å spille på, det har gått opp og ned i forhold til resultater og innsats.
Dommerne har dømt strengere enn tidligere, det har gjort at gutta har lært reglene bedre
og rettet seg etter det. Vi har deltatt på aktivitetsturneringer hver måned.
Vi har gjennomført to foreldremøter, vi har en engasjert foreldregruppe som stiller opp
på dugnader, kamper og treninger. De ønsker veldig gjerne å bidra. Vi har hatt forskjellige
sosiale arrangementer som juleavslutning og felles middag på pizzarestaurant.
Trenere har vært Jarle Hildeskår og Julie Hildeskår.
Lagleder er Ann Kristin Salvesen.

Mvh
Jarle&Julie Hildeskår

Jenter 10 år
Trenere: Linn Thon, Renathe Synstelien og Eli Hellerud
Spillere: Mathilde, Elvira, Mina, Sandra, Malin, Martine, Kaia Aime, Amira, Lona, Amilie,
Hildur, Martine L, Maren, Emma Helen, Ida, Tuva, Silje, Nora, Emma Louise, Nadija og
Amanda
Det er 21 ivrige spillere på dette laget, de er en stabil treningsgruppe og har vært fra 1618 på hver eneste trening. Jentene er både fra Stalsberg og Vikersund. Vi startet opp med
trening i september, og har trent 2 dager i uka. En trening i hopphallen og en i
Modumhallen. Økning på antall treninger pr uke har ikke påvirket treningsfremmøte. Fra
februar har vi trent sammen med jenter 11, hvor målet var å bruke kompetansen til alle
trenerne og få enda mer utbytte av treningene ved å dele inn i smågrupper med ulike
tema.
Målsettinga dette året har vært å glede seg til neste trening, allsidige leikbetonte øvelser
med ball, og innøving av enkle grunnleggende bevegelser
Vi har deltatt på 8 aktivitetsturneringer, og vi har sett stor utvikling fra september til april.
Det er mange som tør å prøve i kamper til stor glede for dem selv og oss trenere. Vi er
avhengig av alle for å kunne fungere som et lag fremover. Jentene har tatt store steg
forsvarsmessig.
Vi har gjennomført to foreldremøter, et på høsten og et på våren. Foreldregruppa er en
flott og positiv gjeng.
Siste helga i april reiser vi på Slottsfjellcup sammen med flere andre lag fra Vikersund. Vi
ser frem til å være sammen over ei helg med andre Vikersundlag. Som avslutning på
sesongen blir det foreldrekamp og kveldsmat i Modumhallen. Mange av jentene spiller
fotball, så heretter tar fotballen over. Vi har et godt samarbeid med trener for Geithus
fotball.
Takk for en flott sesong, jenter! Og takk til ivrige foreldre som har stilt opp på kamper,
dugnader og ellers der det måtte trengtes 
Vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong!
Hilsen Linn, Renathe og Eli

Jenter 11 år
Spillere: Maren Bjorli Sandqvist, Hanna Jahren Brunes, Mari Næss Flattum, Cecilie Bunæs
Hansen, Hanna Berg Houmb, Johanna Lorentz Kristoffersen, Kaja Elise Næss Muller, Emilie
Kesanen Olsen, Malin Skogen Presthus, Anneli Tandberg, Aurora Tangerud, Malin
Torgersen,Madeleine Letmolie, Kaja Sokolowski

Vi startet opp treningene 28. august og avslutter sesongen etter Slottsfjellcup helga 2829. april. Det var en trening i uka fram til fotballsesongen var over, deretter har vi hatt to i
uka gjennom hele sesongen. En i hopphallen og en i Modumhallen.
Målsettingen for treningene har vært å videreføre det vi gjorde i fjor, å utvikle
basisferdigheter som kast/mottak, skudd og finter m.m, samhandling i både forsvar og
angrep samt grunnleggende forståelse av spillet.
Treningsframmøte er stort sett bra. Det er en kjerne på 9-10 jenter som er på de aller
fleste treningene. Noen trener lite og noen har hatt dilemma der vintertrening i fotball
kolliderer med håndball, noe vi har prøvd å unngå og tatt opp uten hell med Vif-fotball.
Sesongen startet litt tregt med litt få jenter. Kun 6-7 var med fra starten da endel gav seg
etter fjorårssesongen. Men det kom fort til ganske mange nye og vi ble etterhvert 14
jenter. Som nevnt over har i år igjen hatt noen utfordringer ang treningstider mellom oss
og fotballen, så tidvis har vi manglet noen jenter på trening. Ellers har det vært en stabil
og treningsvillig gjeng som utover i sesongen har tatt store skritt. Mot slutten av sesongen
samarbeidet vi med j10 og hadde en trening i uka sammen med de. Det har vært helt
topp for jentene å få både nye jenter og trenere å forholde seg til. I kampene gikk på
noen store og noen knepne tap før jul, mens etter nyttår har prestasjonene og
resultatene i kampene forbedret seg masse, og vi har avsluttet med flere pene seiere
etter veldig gode kamper.
Cuper: Vi drar på Slottsfjellcup som mange andre VIF-lag
Foreldremøter har vi hatt to av. Ett i forkant av sesongen, og et nå mot slutten.
Trenere: Camilla Lorentz Kristoffersen og Rune Flattum
Oppdame: Cecilie Sandqvist

Jenter 12 år
Spillere:
2 Helland, Hannah Holck
3 Økland, Siri
5 Engan, Linn-Kristin Tangen
6 Ludvigsen, Hedda
7 Mortensen, Emma Huseth
9 Aamotsbakken, Ida
10 Arnesen, Ine

12 Steensen, Leah Gibhardt
13 Andresen, Mathilde Grønland
14 Skinstad, Inger Synnøve
16 Kjellevold, Annabel Isidora Aunmo
17 Engen, Elise Solbakken
19 Evenstad, Maren Grøterud

Vi startet treninger rett etter skolestart og kommer til å avslutte innetrening etter
slottsfjellcupen. Da begynner vi å trene til beach håndball, hvis snøen er borte.
Vi har trent to ganger i uka. Mandag i hopphallen fra 19.00-20.30 og torsdag i
modumhallen 17.00-18.30. Målet for treingene vi ble enige om i høst var å ha det gøy når
de trente og spilte håndball. De hadde også et mål om å kunne noen nye avtaler i angrep.
Treningsframmøte har vært bra.
Vi skal på Slottsfjellcup som er i april 2018
Det har vært gjennomført foreldremøter
Det har vært en fin sesong. Sesongen starta med litt lite motivasjon og en del tap. Vi
hadde etter jul et møte med både foreldre og et møte med jentene om motivasjon til å
spille håndball. Etter det har vi avslutta sesongen bra og gnisten til jentene er tilbake.
Seiere til jul:
Tap til jul:
Plass på tabellen til jul:
Seier til vår:
Tap til vår:
Plass på tabellen til vår:
Trener: Julie Tandberg
Lagleder: Trude Olafsen

Mvh
Julie Tandberg

2
9
11 plass av 12 lag
5
6
7 plass av 12

Jenter 13 år
Spillere:
Amina Lamouz
Merita Dermaku
Aswan Daoud
Rebecka Isaksen
Alexandra Fossen Brenden
Maja Dokken
Tirill Dahlen Johansen
Amalie Hovde Larsen

Inger Kristine N. Korsbøen
Eivor Olsen Søtvik
Emilie Alexandra Myrvold
Rikke Smedsrud Nielsen
Camilla Bakken
Maja Søbakken løvstad
Ronja Regine Bjørnø

Treningstider:
Mandager i Modumhallen 19.00 – 20.30
Onsdager i Hopphallen 20.00 – 21.00
I starten av sesongen trente vi i Modumhallen på onsdager også, men vi måtte bytte med
damelaget etter hvert.
Treningsstart/slutt:
Vi startet treningen 21. august.
Trente til 18. april.
Tar en liten pause, før vi starter oppkjøring til beach-sesongen.
Treningsfremmøte:
Treningsfremmøte har vært bra jevnt over hele sesongen. Det er en treningsglad gjeng
med jenter.
Foreldremøter:
Vi har hatt 3 foreldremøter.
Ett på høsten, ett midt i året og ett på slutten av året.
Cuper:
Vi har ikke vært med på Slottsfjellcup i år fordi ingen av trenerne eller laglederne kunne
være med.
Vi deltar derfor i Vestfossen-cup.
Målsetting for treningene:
Målsettingen før trening har vært at alle skal bli litt bedre, forstå hvorfor vi gjør som vi
gjør og at med en positiv innstilling så ordner det meste seg.
En annen målsetting er at vi skal bli et lag. 100% innsats på trening.

Kort oppsummering av sesongen:
Høstsesongen hadde vi 9 tap, 1 uavgjort og 1 seier. Vi måtte ta et ordentlig oppgjør med
jentene før jul grunnet negative innstillinger, noe bedring etter dette. Allikevel har dette
sklidd ut igjen.
Sesongen på nyåret begynte bra med 2 strake, tabelledelse og blide jenter. Etter dette så
er vi ganske tilbake til der vi startet på høsten. Mye skravling, lite ansvar blant jentene og
dem er ekstremt flinke til å fordele skyld. Vikersund J13 er glimtvis et meget godt
håndballag, noe de viste i siste seriekamp. Sesongen har vært langt under pari. Noe av
grunnen til dette er nok at det ikke er alle som forstår hva som kreves, og noen er nok litt
usikre på veien videre.
Treneren må også ta ansvar for at dette. Vi har også noen jenter som er dedikerte og
veldig flinke til å høre og prøve, viktig at det kommer med også.
Trenere:
Magnus Smedsrud og Marthe Stabæk
Lagledere:
Toril Olsen Søtvik og Gry Gudbrandsen Dokken

Jenter 15 år
Spillere:
Heidi Falang
Amalie Holck Helland
Celine Aasen larsen
Ann Jeanette Notøy
Mathilde Larsen Østebø

Ida Grambo Flattum
Liv Grete Kiesling
Maria Holm Nes
Amanda Larsen Østebø

Laget har mistet to jenter denne sesongen (Kine og Madelen). I tillegg har vi hatt ei jente
innom i perioder (Andrea).
Treningstider og sted:
Tre dager i uka; mandag og torsdag i Modumhallen, og tirsdag i hopphallen.
Stor sett igjennom hele sesongen har jentene trent med VIF J16. Det siste halve året har i
tillegg Åmot G16 og J15 trent mer og mer sammen med oss.
Oppstart 2.august 2017.
Fremmøte på treninger:
Stort sett møter alle på trening hver gang, og om de ikke kommer er det som regel pga.
sykdom eller skade.
Hva vektlegges på treningene:
 Godt miljø
 Lagfølelse
 Riktig kasteteknikk
 Skyting
 Forsvar
 Bevegelse med og uten ball
 Kommunikasjon på banene
 Finter

Turneringer/aktiviteter:
 September - J15 arrangerte 24 timers og inviterte J16
 Oktober - Mammakveld
 November –J16 arrangerer sosialkveld for jenten
 Desember – Tabata-trening, foreldre inviteres med
 Januar – Sosial treff Brunes med Grilling og aking
 Mars – Sosial treff Brunes med Grilling og aking
 April – Foreldremøte med J15 Vikersund og Åmot, sammenslåing
 April – RingeriksCup felles Vikersund og Åmot lag
 April – Slottsfjell Cup
 Mai – Mange av jentene blir med J16 på Fredrikstad Cup
 Januar til mars – Fire temasamlinger med VIF J15, 16 og senior, Åmot J15, G16 og
senior, i tillegg Hokksund senior spillere.
Trenere:
Jørn Larsen og Thorbjørn Hansen
Lagledere:
Trine-Lise Larsen Østebø og Grethe Aasen Larsen.

Jenter 16 år
Spillere:
Thea B Hammernes
Tuva L. Thon
Hedda Myhrer
Bertine Grøterud
Bente J. Kiesling
Birte N. Heslien (dispensasjon, født 2000)

Ingrid N. Heslien
Sanna B. Bottolfs
Miriam K. Torgersen
Andrea Tandberg
Maria Holm Nes (født 2002)

Følgende J15 spillere har også bidratt på kamper:
Ann Jeanett Notøy, Amalie Holck Helland, Amanda L. Østebø, Mathilde L. Østebø, Celine
Aasen Larsen, Ida Gambo Flattum, Liv Grete Kiesling, Heidi Falang
Treninger:
J16 og J15 har denne sesongen trent mye sammen. Jentene har hovedsakelig hatt tilbud
om 3 treninger per uke, 2 i Modumhallen og 1 i hopphallen
Målsetting for treningene:
Utvikle spillernes teknikk, bygge lagfølelse og ett godt miljø
Treningsfremmøte:
Treningsfremmøte har vært variabelt. 2 spillere har hatt opp mot 100% fremmøte, resten
ca 60 %
Cup:
Laget deltar på Fredrikstad Cup i mai 2018
Foreldremøter/Spillermøter:
Det har hovedsakelig vært avholdt spillermøter, totalt 4 stk
Oppsummering av sesongen:
Det har vært varierende oppmøte på treninger og flere spillere har vært ute med skade i
løpet av sesongen. De spillerne som har høyt treningsfremmøte har hatt god utvikling.
Mange av jentene er nok med for det sosiale, og de fleste har derfor vagt å trene to
ganger per uke. Jentene har hatt 8 kamper før nyttår og 6 kamper etter og endte begge
ganger nest nederst på tabellen. Flere av jentene er nok usikre på neste år og teller på
knappene om hvorvidt de ønsker å ta steget opp på seniornivå. Det er naturlig for denne
aldersgruppen. 4-5 jenter har sagt at de helt sikkert ønsker å fortsette. Jentene valgte i år

ikke å delta på beach, men vi satser på at Fredrikstad Cup blir en hyggelig og sosial
avslutning på sesongen i mai.
Trenere:
hovedtrener Thorbjørn Hansen med hjelpetrener Jørn Larsen og Svein Grøterud
(keepertrener)
Lagledere:
Cathrine B. Bottolfs og Elin N. Heslien

ENKEL RESULTATRAPPORT

BALANSESAMMENDRAG

REVISORS BERETNING

BUDSJETT 2018

Salgs-og driftsinntekt
3000 Billetter
3030 Kiosk
3120 Sponsorinntekter
3210 Annonseinntekt program
3440 Driftstilskudd
3445 Momskompensasjon
3446 Lam midler
3900 Loddsalg
3901 Dugnad WC
3902 Målklubben
3920 Kontingenter
3921 Kurs og cuper
3922 Håndballskole
3990 Andre inntekter
SUM

Varekostnader
4011 Cup påmeldinger
4300 Innkjøp kiosk
4311 Innkjøp Loddbøker,gevinster
4312 Innkjøp tekstil
5000 Trenerutgifter
5001 kont. for trenere
5002 Dommerutgifter
6300 Leie hall
6800 kontorkostnader
6810 Data/nettside
6860 Dommerutvikling
6861 Trenerutvikling
6862 Spillerutvikling
7400 Klubbkontingent
7410 Påmelding serie
7411 Spilleroverganger

Bud.2018
90000
90000
100000
30000
10000
40000
70000
150000
100000
50000
200000
110000
25000
10000
1075000

140000
60000
20000
50000
230000
27000
120000
70000
20000
9000
5000
10000
10000
3000
130000
5000

7710 Sosiale aktiviteter
7770 Bank gebyrer
7790 Div.kostnader
7791 Omberamminger,bøter
7792 Forbruksmateriell drift lag
Regulering
Reiser damer
SUM
Underskudd

22000
2000
20000
10000
90000
150000
1203000
128000

FORSLAG TIL TRENINGSKONTINGENT FOR SESONGEN 2018/2019

Barn 3, 4 og 5 år

Kr. 300

Barn 6, 7 og 8 år

Kr. 600

Barn 9 og 10 år

Kr. 800

J11

Kr. 1 000

J12

Kr. 1 200

J13

Kr. 1 200

J14

Kr. 1 200

J16

Kr. 2 000

J18

Kr. 2 000

Damer

Kr. 2 000

Kontingenten til VIF på kr. 200 kommer i tillegg.
Beachkontingent foreslås til kr. 450
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