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ÅRSBERETNING VIKERSUND HÅNDBALL SESONGEN 2018/2019
Det har blitt avholdt 5 styremøter og tilsammen har det blitt behandlet 43 saker. I tillegg
til dette har arbeidsutvalget møttes oftere og ved behov.
På et av styremøtene hadde vi besøk fra Region Sør, hvor May Britt Kopperud fra
regionstyret besøkte oss med informasjon om regionens fokusområder som er
anleggssituasjonen i regionen, og hun presenterte for oss hvordan det står til i Modum.
De mener denne er bekymringsfull, og skal etter møter med alle klubbene ha møte med
idrettsrådet for å komme i dialog med kommunen. Andre fokusområder er rekruttering
barn og unge og hjemmesidene til regionen.
Juleavslutning har blitt en fin tradisjon for gruppa og den ble avholdt 16. november 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. Vi brukte
verktøyet «alle med» som omfatter nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant
barn og unge. Mange gode refleksjoner. 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 9-13 åringer i vinterferien, hvor Guro Rundbråten, Thorbjørn
Hansen, Kristoffer Talsnes og Jørgen Jansrud var instruktører. 45 barn fra Vikersund og
andre klubber i omegn deltok på håndballskolen
I inneværende sesong har Vikersund håndball stilt med 1 seniorlag på damesiden som har
spilt i 3. divisjon. Laget beholdt plassen. Når det gjelder aldersbestemte lag har vi: Jenter
16, jenter 14, jenter 13, jenter 12, jenter 11, jenter 10, gutter 10, jenter 9, gutter 9, barn
7, jenter 6 og leik med ball gruppene for barn fra 4-6 år. Det gror godt i Vikersund
håndball!
Treninger har foregått 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 solgt lodd i basarbøker. I tillegg har engasjerte damer startet opp
gjenbruksbutikk på Tangen, en spennende nysatsning som vi har stor tro på. 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 2018/2019
Styret i Vikersund håndball 2018/2019 er som følger:
Leder
Eli Hellerud
Nestleder
Hege Bentsen
Sekretær
Linn Thon
Kasserer
Svein Grøterud
Økonomisk utvalgsleder
Materialforvalter
Cecilie Sandquist
Kioskansvarlig
Sølvi Aamotsbakken og Rikke Katrine Engan
Arrangementsansvarlig store
Unn G Flattum
Arrangementsansvarlig små
Monja Solbakken
Dugnadsansvarlig
Inger Paulsen
Sportslig leder senior
Odd Skogen
Sportslig leder junior
Jarle Hildeskår
Beachleder
Odd Skogen
Dommerkontakt
Odd Skogen
Styremedlem
Marianne Holm
Styremedlem
Vidar Kjemperud

Damer A
Trening:
Laget har trent mandager i Hopphallen sammen med J16 og onsdager og torsdager i
Modumhallen sammen ÅIF G16. Noen økter ble i oppstart kjørt ute på Furumo og i
skauen ved Modumhallen, opp trappene i hoppanlegget samt i svømmehallen.
Thorbjørn Hansen og J16-trenerne har hatt mandagsøktene, undertegnede sammen med
Mia Christensen onsdags- og torsdagsøktene.
Det har vært 107 økter siden oppstart 28.05.18 og fram til siste seriekamp 06.04.19, med
et frammøte på 47%.
Som tabellen viser vant vi to, spilte en uavgjort og tapte 17 seriekamper. Laget beholdt
plassen i 3. divisjon. Det har vært benytta 28 spillere, hvorav 5 fra J16.
Vi har også deltatt på Smaalenene Cup 24.08.18-26.08.18, og hatt bowling- og pizzakveld i
Drammen.

Tabell:

Spillere:
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
23
71

Navn
Aase, Sara Bentsen
Gudbrandsen, Nina
Hammernes, Thea Brunes
Hellerud, Jenny Viddal
Susegg, Rita-Helene Bakkene
Myhrer, Hedda
Djupvik, Linn Anita
Heslien, Ingrid Næss
Solbakken, Monja
Arnesen, Trude
Grøterud, Bertine Braathen
Bratvold, Sunniva Henriksen
Rundbråten, Tonje
Kunkel-Torgersen, Miriam Alexis
Tangerud, Maren Kristine
Holm, Kjersti
Løvdal, Hege
Kiesling, Bente Johanna
Christensen, Mia Amanda Solem
Kjemperud, Hedda Marie
Andersen, May Kihle
Andersen, Maria Browall
Helland, Amalie Holck
Holm, Marlene
Larsen, Celine Aasen
Leversby, Synne Hereng
Nes, Marie Holm

Trenere/lagledere:
Løvdal, Per Eivind
Hansen, Thorbjørn
Skogen, Odd Asmund
Takk til Hege Bentsen og Kjersti Holm som har tatt laglederoppgaver

Mvh
Per Eivind Løvdal

Leik med ball
De som har deltatt på lek med ball er barn fra 3-5 år med foreldre. Oppmøtet har bestått
av ca 8-12 barn med foreldre per trening.
Vi har trent barna hver mandag på Vikersund skole fra klokka 17:00-18:00.
Målet for treningene var at ungene skulle bli kjent med ball, og at de skulle være i
aktivitet. Hovedfokuset var å ha det gøy med ball.
Treningsframmøtet har ikke vært ekstremt stort, som regel har vi vært rundt 8-10 barn
med hver sin forelder og ofte søsken.
Sesongen har bestått mye av stasjoner, ballkast, smådans, konkurranser og leker for å bli
kjent med ballen, men også med hverandre. Foreldrene er som regel med på aktivitetene
så vi har hatt et par konkurranser barn mot voksne.
Vi har fått tilbakemeldinger på at barna maser fra treningen er ferdig til neste trening er
på hvor lenge det er til, dette har vi tatt til oss som at de har kost seg masse. Både
foreldre og barna er røde i toppen og har et smil rundt munnen når de drar hjem, så vi
tror de har kost seg mellom sesongen. Vi avsluttet til påske.
Trenere fra 28. januar 2019 har vært Amanda og Mathilde Larsen Østebø og Synne
Hereng Leversby. Tidligere i år har leik med ball vært trent av Tuva Marti Grendal og Sara
Aase.

Jenter 6 år
Vi har vært en fin og stabil gjeng på 13 jenter.
Vi startet opp med treningene uka etter høstferien og har trent tirsdager fra 17.00- 18.00
i hopphallen. Vi hadde vår siste trening tirsdag 26. mars, og hadde avslutning med pizza,
brus og forskjellige aktiviteter 2. april.
Vi har deltatt på en miniturnering. Det var kjempemorsomt og jentene hadde det veldig
gøy og vi fikk tilbakemeldinger om at de gleder seg til mer håndball til høsten igjen.
Vi har 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 hatt det gøy med ball,
og treningene har vært lagt opp med tanke på å bli trygg med ball. Vi gleder oss til mer
moro neste sesong med denne gjengen.
Oppdame har vært Tove Kristin S. Skinstad
Trener har vært Cecilie Bjerring Ellingsen

Barn 7 år
Følgende barn har vært med stort sett hele sesongen:
Tilda Brunes Hammernes
Malene Haga Solbakken
Mari Torgersen
Helle Viljugrein
Elena Behluli
Anea Mosa
Josefine Løvik
Marius Skogen Presthus
Sune Andre Wendin
Sarok Sheikipour
De siste treningene har følgende også vært med:
Sigurd Søberg
Florena Krasniqi

Emilie Harstad Fagan
Mille Holden Søgaard
Ylva Voraberger Belgum
Bastian Nordbø Sandbeck

Emil Andre Flaglien

Denne ivrige gjengen begynte sesongen i uke 42, og har deretter trent så å si hver tirsdag
kl. 17.00-18.00 i hopphallen. Vi har vært mellom 12 og 16 barn på hver eneste trening, så
det har vært høyt aktivitetsnivå og mye moro.
Vi har fortsatt lekt masse med ball, og hatt mange morsomme balløvelser. Fokus har vært
kast og mottak, men også det å bli venn med ballen. Vi har også spilt en del for å
forberede oss til turneringene. I tillegg har vi brukt flere Mesternes Mester-øvelser, og
det er like stor suksess hver gang.
Vi har deltatt på tre turneringer, en før jul og to etter jul. Guttene på laget har bare fått
deltatt på en turnering, siden de har vært litt for få til eget lag og for mange til å delta på
jentelagene. De to siste turneringene har vi stilt med to jentelag, så da har jentene fått
spille masse «ordentlig» håndball. Alle har fått spille 4 kamper, og innbytte har skjedd
etter klokka, slik at de spiller så å si like mye. Vi ser stor utvikling, og mange av spillerne
har virkelig klart å knekke noe av håndball-koden i løpet av vinteren. Vi har scoret
massevis av mål, alle har vært på scoringslista, og vi synes de er flinke til å finne smarte
løsninger og godt samspill på banen.
Vi avsluttet sesongen med ei økt i hopphallen med morsomme samarbeidsleker, stafetter
og ballonger. Høydepunktet var ispinnen som ble servert til slutt.
Det har med andre ord vært en innholdsrik og aktiv sesong, selv om vi skulle ønske at vi
kunne deltatt på flere turneringer. Vi hadde også et håp om å få med flere gutter, slik at vi
kan ha et eget guttelag. Foreldrene på laget har aktivt forsøkt å verve flere gutter, og vi
håper mange vil være med neste sesong.
Vi har ikke fått avholdt foreldremøte denne sesongen.
Trener har vært Thea Brunes.

Gutter 9 år
Vi startet opp sesongen med de samme 9 spillerne som har vært med fra 1. klasse. Etter
nyttår har det kommet 3 til, så vi er nå 12 spillere.
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, aktivitetsturneringer 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, på halv bane. Fra kl. 19.00-19.30 har vi hatt stafetter sammen med 10
årslaget på minibanen. Vi har delt hallen med gutter 10 år, dette har fungert veldig bra.
Vi har vår siste trening tirsdag 23. april, og avslutter sesongen på Slottsfjellcup.
I år har vi deltatt på 6 aktivitetsturneringer. Det er første sesongen vi har spilt på stor
bane. Dette har gått veldig bra. Guttene har fått til mye bra spill, og nå i de siste
turneringene har de blitt veldig flinke til å se hverandre, både med viderespill og innspill
til inn startet kant.
Vi hadde juleavslutning med foreldrekamp mot 10 års foreldrene. Etterpå spiste vi grøt og
koste oss i hopphallen.
Da hopphallen ble opptatt i forbindelse med skiflyvningen, hadde vi alternativ trening. Vi
hadde en trening med mesternes mester oppgaver og en trening hvor vi dro til Rush
trampolinepark (spillerne ble sponset med inngang).
Vi har også vært maskoter på DHK kamp. Dette var veldig stas!
Vi har hatt mye fokus på å ha med ball på alle øvelser vi gjør, enten det er sisten, stafetter
eller andre aktiviteter. På treningene har vi hatt mange forskjellige spilløvelser, vi har
også bl.a. hatt innlæring av tobeinsfinte, overslagsfinte, hoppskudd og underarmskudd.
De siste 20 min. har vi ofte spilt mot 10 årslaget. 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, og trener har vært Cecilie Bjerring Ellingsen

Jenter 9 år
Spillere på laget denne sesongen har vært:
Marthe
Eline
Hedda
Hanna
Maria
Ragnhild
Alisa
Sofie

Milla
Celine
Birgit
Elise

Målsetting:
- glede seg til trening og kamp
- forsvarsjobbing
- løp inn på linja og linjeinnspill
Fin gjeng på 12 jenter, alle fra 4.klasse i Vikersund, bortsett fra ei fra 3.klasse. Vi har hatt
ett par frafall av jenter, men da har det kommet nye.
Vi har trent 1 gang i uka (hopphallen) siden høstferien, og oppmøte har vært supert med
10-12 spillere hver trening!
Vi har vært med på miniturnering hver måned og her har også oppmøte vært bra. Hatt 2
lag på hver turnering slik at det blir mest mulig spilletid.
Jentene er skikkelig tøffe i forsvar, helt rått! Trenger litt mer selvtillit i angrep, men vi er
på vei. Jentene er blitt gode på innløp på linja, og innspillene begynner å ligne noe  Ser
bedring fra turnering til turnering.
Jentene gleder seg veldig til Slottsfjellcup og overnatting! Det blir også avslutninga for
denne sesongen.
Gleder oss til å ta fatt på ny sesong og ønsker da 1 1/2 time trening med oppstart
begynnelsen av september.
Trenere: Hege Stensby og Lene Harstad
Oppdame: Nina Fjerdingstad

Takk for en flott sesong!
Håndball er gøy!

Hilsen Lene, Nina og Hege

Gutter 10 år
I år har vi vært 15 gutter som har spilt håndball en gang i uken i hopphallen. Vi startet
treningen etter høstferien og har holdt på til slutten av april.
Vi har videreført målsettingen fra i fjor om 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 gang.
Vi har deltatt på 6 aktivitetsturneringer, og avsluttet sesongen siste helga i april med 2 lag
på Slottsfjellcup.
Vi har gjennomført to foreldremøter, og 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, sesongavslutning og
felles middag på restaurant.
Trenere har vært Jarle Hildeskår og Julie Hildeskår.
Lagleder er Ann Kristin Salvesen og Frank Salvesen.

Mvh
Jarle&Julie Hildeskår

Jenter 10 år
Spillere på laget denne sesongen har vært:
Aurora Bjølgerud
Isabell Reipen
Malak Asaad
Julie Frang Moen
Helene Ødeverp Lien
Aleksandra Thon Fjellstad
Marie Hansen
Sophia Jose

Salsabil Ali Adan
Tina Ramampiaro Sørumshagen
Justyna Nocula

Vi startet opp treningen etter høstferien og vi avslutter tirsdag 23. april, samme uke som
Slottsfjellcup. Jentene har trent i Flying Team Hallen hver tirsdag fra kl. 17-18.
Hovedmålsetningen for jentene har vært å ha det gøy på trening. Spilleglede, mestring og
samhold har vært fokusområder for laget. I og med at vi startet kun med 5 spillere i høst,
så var det en viktig målsetting å prøve å få med flere jenter på laget.
Vi har benyttet oss av Learn Handball programmet, noe som har fungert for oss.
Treningsframmøtet har vært bra gjennom hele året.
Vi har gjennomført et par foreldremøter i løpet av året
Nytt team av året: Glenn Reipen og Øyvind Kjølstad fungert som både trenere og
lagledere.
Kort oppsummering av sesongen:
Vi startet opp med 5 jenter som var klare høsten 2018. 3 jenter hadde gitt seg etter
forrige sesong. Det betydde at det var litt få spillere i startfasen, men gradvis ble vi flere
og vi avsluttet med hele 11 spillere. En meget gledelig utvikling.
Vi har deltatt på turneringer hver måned siden november. Sportslig sett gikk det bare
bedre og bedre og på slutten av sesongen løsnet det veldig og jentene innkasserte flere
seire.
Siste trening før jul hadde vi en treningskamp i Flying Team Hallen mot Moingen, noe som
vi ønsker å gjenta til neste sesong. I perioden da hallen var stengt var jentene med på J11
sine treninger. Det var inspirerende og lærerikt for våre jenter, under kyndig ledelse av Eli
Hellerud og hennes team på J11.
Trenere og lagledere: Glenn Reipen og Øyvind Kjølstad

Jenter 11 år
Spillere på laget denne sesongen:
Mathilde
Elvira
Malin KH
Martine
Amilie
Martine L
Ida
Tuva
Nadija
Amira

Mina
Kaia Aime
Maren
Silje

Sandra
Lona
Emma Helen
Emma Louise

En stor og flott gjeng på 18 spillere på dette laget. De er en stabil treningsgruppe og har
vært fra 15-18 på hver eneste trening. Jentene er både fra Stalsberg og Vikersund.
Vi startet opp med trening i august og har trent 2 dager i uka i Modumhallen.
Målsettingen dette året har vært å glede seg til neste trening, øve inn enkle
grunnleggende bevegelser, fokus på pådrag/viderespill, skuddvarianter og forsvar, samt
målvaktstreninger.
I år har vi spilt i 11 års serien. Vi har stilt med to lag, hvor jentene har rullert på lagene.
Dette har vi gjort med tanke på fellesskapet, og at alle hører til et og samme lag.
Vi har til sammen spilt 33 kamper med et overveldende flertall med seire. Jentene har tatt
store steg gjennom sesongen og vi har sett mer og mer av lagspillet, hvor jentene spiller
for hverandre. Forsvarsmessig viser jentene en utrolig styrke og råhet både alene og
sammen.
Vi har gjennomført ett foreldremøte på høsten.
I desember fikk jentene være maskoter i Drammenshallen når DHK spilte mot Kolstad. En
utrolig fin opplevelse med fyrverkeri og lysshow.
Som avslutning på en veldig god sesong reiser vi til Tønsberg og Slottsfjellcup. Vi gleder
oss masse til å sove på skole, spille mot nye lag og ikke minst ha det gøy på tur sammen
med mange andre Vikersund lag!
Vi vurderer noe beachtrening før skoleslutt, men dette er ikke endelig avgjort enda.
Takk for en flott sesong, jenter! Og takk til ivrige foreldre som har stilt opp på kamper,
dugnader og ellers der det måtte trengtes 
Trenere har vært Linn Thon, Renathe Synstelien og Eli Hellerud
Vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong!
Hilsen Linn, Renathe og Eli

Jenter 12 år
Spillere på laget denne sesongen:
Anneli Tandberg
Aurora Tangerud
Emilie Kesanen Olsen
Hanna Jahren Brunes
Madeleine Letmolie
Malin Torgersen
Elma Krcic

Mathilde Andresen
Kaja Elise Næss Muller
Malin Skogen Presthus

Dette laget har dessverre vært utsatt for mye bytte av voksenpersoner. Lite stabilitet har
gjort at oppstarten var lite forutsigbar, noe som har gjort at laget hadde en litt trøblete
sesongstart.Det ble laget en plan der Svein og Hege skulle jobbe videre med laget fram til
en stabil løsning var på plass.
Jentene har hatt en positiv utvikling. Det er mye glede i gruppen og det jobbes med
skudd, finter og forsvar. Svein har også brukt en del tid på keeperne.
Sesongen har gitt oss 7 tap, men vi ser at vi stadig rykker nærmere seieren.
Jentene har hatt to faste treninger i uken mandager og onsdager, dette i tillegg til
seriekampene. Treningsoppmøtet har vært svært varierende og dette har gjort at det til
tider er vanskelig å planlegge.
Det er også moro å se at vi får nye spillere inn, vi er få og meget sårbare. Slik status er nå,
er det nok viktig at klubben ser på om det hadde vært lurt med en sammenslåing med et
annet lag for å sikre at vi har nok spillere og at utvikling vil være mulig.
Takker alle foreldre som alltid stiller opp som heia gjeng, dette er viktig for jentene.
Vi avslutter sesongen med Slottsfjell cup.
Lagleder denne sesongen har vært Stine Mette Jahren, og trenere har vært Svein
Grøterud og Hege Bentsen.

Jenter 13 år
Spillere på laget denne sesongen:
Ine Arnesen
Hedda Ludvigsen
Leah G. Stensen
Linn Kristin Engan
Elise Engen
Tuva Ingrirud
Hannah Helland
Siri Økland
Maren Evenstad (sluttet)

Mathilde Andresen
Annabel Aunmo Kjellevold
Ida Aamotsbakken
Emma Mortensen

Trenere har vært Pål Mortensen og Trude Arnesen
Sosialt
Hadde juleavslutning sammen med J14 hvor det ble arrangert kamper barn mot foreldre.
Var på Peppes i Hønefoss etter en seriekamp. Hadde samling etter siste seriekamp hvor vi
spiste pizza å så på kampen jentene spilte samme dag.
Treninger
Vi startet treningen i august -18. Laget skal trene frem til skoleferien. Har trent mandager
kl. 17.30-19.00 i Hopphallen og torsdager kl. 17.00-18.30 i Modumhallen. Hatt treninger
sammen med J14.
Oppmøtene på treningene har vært veldig stabilt, gjennomsnittlig 11-12 jenter.
Treningsinnhold
Mål for laget har vært:
 Samhold:
Fokus på å gjøre hverandre gode, gi ros, vise glede over egne og andres
prestasjoner.
 Spilleglede:
Ikke resultatfokus, men fokus på lagets utvikling og det å ha det gøy på banen.
 Ballferdigheter:
Kast – mottak og mye bruk av ball i ulike lekpregete øvelser.
 Lagmessig utvikling i hovedfokus, men også noe individuell utvikling:
Samarbeid strek – bakspillere, riktig forflytning i forsvar, taklinger, nesa på mål, ta
egne sjanser.
Vi har stilt med et lag i serien. Jentene har vist fremgang utover i serien, Har blitt få
seiere, men vi har valgt å ikke ha det som fokus denne sesongen. Laget har fått mer
forståelse for spillet. Flere som tørr å prøve.
Vi har også spilt treningskamper mot Åmot, Hønefoss og Heradsbygda. Noe jentene
syntes er gøy.
Vi skal delta på Slottsfjellcup i Tønsberg 26.-28. april.

Foreldremøte
Vi hadde spiller/foreldremøte like etter oppstart 20.08.19 og foreldremøte 05.11.19.
Temaene på møte var dugnader, gjennomgang av sesongen 18/19, treningskultur, cup,
neste sesong ol.
Skal ha et nytt foreldremøte i april.

Oppsummering
Har vært en bra sesong. God utvikling på jentene. Bra oppmøte på treningene. En kjempe
fin gjeng.
Ønsker for neste sesong er to halltreninger a to timer.

Mvh
Pål og Trude

Jenter 14 år
Spillere på laget denne sesongen:
Merita Dermaku
Camilla Bakken
Aswan Daoud
Eivor Olsen
Tirill Dalen
Maja Løvstad
Maja Dokken
Amina Lamouz
Ronja Bjørnø
Alexandra Brenden
Rebecka Isaksen
Rikke Smedsrud
Vi startet i slutten av august og holder på frem til mai med halltrening, etter det så skal vi
trene beachhåndball.
Vi har trent 1,5 timer x 2 pr uke. En økt i hver hall.
Vi har hatt en målsetting om å klare og bli et lag denne sesongen, noe som har vist seg
utfordrende nok. Rent teknisk har vi har hatt fokus på følgende i treningsarbeidet:
- Skuddteknikk
- Forsvar, jobbe sammen, støte alene
- Fart i ankomst
- Bruke linje riktig
- Bidra for laget uten ball
- Hjelpe målvakter og ta skudd
Treningsfremmøte ligger på ca 85%
Vi skal på slottsfjellcup
Vi har hatt 2 foreldremøter denne sesongen (alltid like spennende :D)
Denne sesongen så har vi på trenersiden hatt May Kihle Andersen og undertegnede som
trener. Marthe Stabæk og Hanne Stokke Dalen har vært lagledere. I tillegg så har vi jo
trent sammen med J13, så Pål, Trude og vi har trent mye sammen.

Jenter 16 år
Jenter 2002 fra Åmot og Vikersund ble slått sammen til Vikersund J16 før sesongen
En god treningsgruppe på ca. 20 jenter startet forberedelsene i mai 2018. Det ble lagt
vekt på kondisjon og styrke.
I uke 32 ble det gjennomført en « bli – kjent – uke», helvetesuka – i følge jentene selv. Her
ble de «kjørt» døgnet rundt med forskjellige aktiviteter for å teste egne grenser. Militær
hinderløype, svømming, teamoppgaver, overnattingstur med sekk, orientering,
håndballtreninger og mye mer.
Haslum Cup i Aug var en oppkjøringscup med brukbare resultater.
I Bring kvalifiseringen i Kristiansand tapte laget alle sine kamper mot gode motstandere,
men spillet kom seg utover helgen, og det var en fin læringsarena.
Seriestart med A – og B lag. Begge lagene havner litt under midten i sin pulje.
Vi har trent 3 ganger pr uke, pluss egentreninger på GYM2000.
Treningsoppmøtet har vært jevnt over veldig bra.
I romjula var vi på Langhus Cup. Vi stilte med et lag, og spilte oss til finalen. Der ble det
tap, men en flott innsats og opplevelse.
På slutten av sesongen reiste vi på Slottsfjell Cup. Vi stilte med et lag. Ambisjonene var
ikke høye for denne turneringen, da jentene var slitne etter mye spill og treninger. Vi tok
det som en «sosial» cup. Men vi går ubeseiret ut av gruppespillet, vinner kvart’n, og taper
i semi’n. Vinner derimot bronsefinalen, og tar med en fin medalje hjem.
Sesongen oppsummert: Ambisjonene var høye før sesongstart, og de ble nok nedjustert
etter hvert. Resultatene uteble og noen jenter falt ifra av forskjellige årsaker.
Det er en fin gjeng med håndballspillere, hvor de fleste nå er mest med for det sosiale, og
for å ha det gøy med håndball.
Trenere denne sesongen har vært Thorbjørn Hansen, Pål Mortensen, Bjørn Straumland,
Jørn Larsen og Steinar Andersen.
Oppdamer har vært Ine Hereng, Trine Lise Larsen og Grethe Larsen.

ENKEL RESULTATRAPPORT

BALANSESAMMENDRAG

REVISORS BERETNING

BUDSJETT 2019
Salgs-og driftsinntekt
3 000,00
3 030,00
3 120,00
3 210,00
3 446,00
3 445,00
3 460,00
3 901,00
3 903,00
3 920,00
3 921,00
3 960,00
3 990,00
SUM
Varekostnader
4 011,00
4 300,00
4 312,00
4 331,00
5 000,00
5 002,00
6 300,00
6 440,00
6 800,00
6 810,00
6 860,00
6 860,00
6 861,00
6 862,00
7 400,00
7 410,00
7 411,00
7 710,00

Billetter
Kiosk
Sponsorinntekter
Annonseinntekt program
Lam midler
Hoppavisa
Momskompensasjon
Gaver
Dugnad WC
Dugnad lodd
Kontingenter
Kurs og cuper
Gjenbruks butikk
Andre inntekter

Cup påmeldinger
Innkjøp kiosk
Innkjøp tekstil
Husleie strøm butikk
Trenerutgifter
Dommerutgifter
Leie hall
Leie buss,fly,hotell
kontorkostnader
Data/nettside
Dommerutvikling
Møte,kurs,oppdatering
Trenerutvikling
Spillerutvikling
Klubbkontingent
Påmelding serie
Spilleroverganger
Sosiale aktiviteter

Bud.2019 Resultat2018
90 000,00
90 920,00
80 000,00
82 465,00
75 000,00
71 540,00
20 000,00
26 239,00
64 000,00
64 775,00
30 000,00
60 000,00
65 079,00
20 000,00
90 000,00
94 806,00
125 000,00
126 862,00
210 000,00
211 897,00
80 000,00
83 875,00
50 000,00
15 000,00
37 176,00
989 000,00
975 634,00

90 000,00
55 000,00
75 000,00
50 000,00
170 000,00
110 000,00
75 000,00
30 000,00
8 000,00
15 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
3 000,00
100 000,00
5 000,00
22 000,00

92 860,00
55 728,00
76 597,00
166 132,00
108 437,00
73 400,00
77 500,00
31 128,00
7 297,00
10 780,00
2 825,00
7 150,00
3 500,00
95 700,00
4 635,00
19 287,00

7 770,00
7 790,00
7 791,00
7 792,00

Bank gebyrer
Div.kostnader
Omberamminger,gebyrer
Forbruksmateriell drift lag
Trenings benker

SUM

Inntekter
Utgifter
Renter
Overskudd

-

989 000,00
983 000,00
2 000,00
8 000,00

1 000,00
20 000,00
5 000,00
85 000,00
24 000,00
983 000,00

1 298,00
66 762,00
28 750,00
82 159,00
1 011 925,00

975 634,00
- 1 011 925,00
801,00
35 490,00

FORSLAG TIL TRENINGSKONTINGENT FOR SESONGEN 2019/2020

Barn 3, 4 og 5 år

Kr. 300

Barn 6, 7 og 8 år

Kr. 600

Barn 9 og 10 år

Kr. 800

J11/G11

Kr. 1 000

J12

Kr. 1 200

J13

Kr. 1 200

J14

Kr. 1 200

J15

Kr. 1 200

J18

Kr. 2 000

Damer

Kr. 2 000

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

Kr. 450
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