
Årsmøte Skarnes Håndball 21.06.2016 

klokken 18:00 

 

Saksliste 

 

ÅRSMØTE I SKARNES HÅNDBALL 

21. juni 2016 

Skarnes Idrettshall 

 

SAKSLISTE 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

3. Velge ordstyrer, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 

gruppeårsberetninger 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

6. Behandle forslag og saker 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets basislovnorm 

10. Revidere handlingsplan 

11. Valg 

 

Årsberetningen finnes her http://skarneshandball.no/artikkel/styrets-arbeid 

 



ÅRSBERETNING SKARNES HÅNDBALL 

Håndballsesongen 15/16 

 

1.1. Styret har bestått av: 

Leder/kioskansvarlig: Kari Irene Indgjerd Holter 

Nestleder/web: Jill Valestrand 

Kasserer: Gunhild Tovseth Vatne 

Sekretær: Lill Jorun Holter 

Styremedlem/sponsor: Stig Engebretsen 

Styremedlem: Jan Ove Haugen 

Styremedlem: Frank Motrøen 

Styremedlem: Roar Thorstensen 

Leder valgkomiteen: Kari Irene Indgjerd Holter 

 

Revisor: Sverre Holm 

 

1.2. Styrets arbeid: 

Det har blitt holdt 8 styremøter i løpet av sesongen. 

Styret har jobbet godt gjennom sesongen, og har ivaretatt et sportslig tilbud til utøvere i 
alderen 7 år – 16 år. Det ble også denne sesongen for mye ansvar/arbeid på leder og enkelte 
av styrets medlemmer, men dette bør bli bedre til neste sesong da vi har forbedret årshjulet 
slik at arbeidet kan fordeles på en bedre måte. 

 

Leder har hatt jevnlige samtaler med rådmann, enhetsleder for teknisk avdeling, Ivar 
Olsberg, og renholdspersonalet mtp vask av hallen, mangel på vedlikehold i hallen, og videre 
fremdrift av oppussing av hallen. Det har vært god vask av hallen denne sesongen, men selve 
hallgulvet kunne vært vasket oftere. 

 



Kommunestyret innvilget midler på årets budsjett til å legge nytt hallgulv, men ønsker at en 
ny avtale med fylkeskommunen skal være på plass før 

de setter i gang arbeidet med å bytte gulv. Enhetsleder Ivar Olsberg og leder ser likt på 
mangel av vedlikehold og forfallet av hallen. 

 

Leder har deltatt på ledermøter i Idrettsrådet og får via disse møtene god informasjon om 
Idrettsrådets arbeid og hvordan de andre lagene i Sør-Odal arbeider. Leder deltok også på 
årsmøtet i Idrettsrådet. Ledere har vært i møte i kommunen angående integrering av 
innvandrere og flyktninger i Sør-Odal. Leder har hatt omvisning med leder av Idrettsrådet i 
Sør-Odal Idrettshall for å vurdere tilstanden av hallen, og videre arbeid for en evn 
flerbrukshall i Sør-Odal. 

 

Styret måtte dessverre avlyse høstens håndballskole pga for få påmeldte, men vi prøver 
igjen å få arrangert håndballskole høsten 2016. 

 

Vi har i flere år ønsket oss ny resultattavle i hallen så styret søkte Odal Sparebank om 
gavemidler til dette. Vi fikk tildelt midler, og har kjøpt og installert ny resultattavle. 

 

Vi har utarbeidet trener-, dommer- og fair playkontrakter som skal være gjeldene for neste 
sesong. 

 

Etter jul vedtok vi at laglederne kunne gjennomføre sosialt tiltak for lagene med felles 
kveldsmat etter trening. Dette ble gjennomført av de lagene som spiller på stor bane, G16 og 
J16 sammen, og J12 og G11 sammen. Tiltaket har kun høstet gode tilbakemeldinger, så dette 
vil vi fortsette med neste sesong. 

 

1.3. Sportslig: 

Nok en sesong er over, med god fremgang for alle spillerne, med både gode og mindre gode 
kampopplevelser, godt vennskap og samspill mellom spillerne og mange gode minner. 

 

I år har vi hatt håndballag i 9 aldersbestemte lag, med totalt 11 lag samt noen damer som 
trener en dag i uka for moro skyld, Håndball for moro skyld. I fjor hadde vi 10 



aldersbestemte grupper, og 12 lag så vi har hatt en liten nedgang i år. Ca hundre spillere har 
vært innom håndballen i år, og når vi avsluttet sesongen teller vi 94 spillere som har fullført 
sesongen. Dette er bare litt i underkant av det antall spillere vi hadde i fjor så det sier vi oss 
godt fornøyd med. 

Vi har hatt 5 lag i Isbjørnserien; J7, G7, G8, J9-1 og J9-2. 

 

I Regionserien har vi hatt 3 lag; G11, J11 og J12. G11 har vært et samarbeidslag med KIL. J11 
har ikke deltatt i serien, men har spilt treningskamper og har deltatt på Slottsfjellscupen. 

 

I Aktivitetserien har vi hatt 4 lag; J12, G14, J16 og G16. G14 og G16 har vært et 
samarbeidslag med henholdsvis KIL og Brandval, og KIL og Grue. 

 

G11 og G16 har hatt en trening i uka på Skarnes og en trening på Kongsvinger, og kampene 
har vært delt 50/50 mellom Kongsvinger og Skarnes. G14 har kun hatt treninger og kamper 
på Kongsvinger. Neste sesong vil samarbeidet fortsette for neste års G12 og G16. Vi vil ikke 
ha noen spillere på G14 så der opphører samarbeidet. 

 

Vi hadde som mål for sesongen å ha på plass trenere og oppmenn til alle lag ved sesongstart. 

 

Dette klarte vi ikke på J7/G7, men takket være positive foreldre fikk vi trener blant 
foreldrene som har håndballerfaring, Erlend Bjørnson Barkbu tok treneransvaret for både 
jentene og guttene. Erlend fulgte opp guttekampene, mens foreldre i jentegruppa delte på 
ansvaret under jentekampene. 

 

På J12 hadde vi vansker med å finne trener og oppmann. Dette løste seg ved at Bjørn 
Hellerud tok treneransvaret på mandager, Sarah Kjelsbøl og Nora Larsen tok treneransvaret 
på onsdager. Kristine Bale fulgte opp 

 

kampene. Dette var ikke en heldig situasjon hverken for trenerne eller spillerne, men 
trenerne samarbeidet på en god måte slik at de fikk det beste ut situasjonen. Vi var nære 
ved å trekke laget da det ikke løste seg med å finne oppmann til laget, men under 
foreldremøtet tok Vivi Hammer og Tonje Iost Pekeberg på seg oppmannsrollen. 



 

2.1. Årsberetning yngres avdeling 

Lagene J7 og G7 stilte i Isbjørnserien etter jul. 

 

Jenter 7 år. Laget har bestått av 6 spillere, med godt humør og ståpå vilje. Jentene deltok på 
Nordstrand Cup og der ble det to seiere og et tap. Artig at et lite lag fra Skarnes gjør seg 
bemerket blant store lag fra blant annet Oslo. Veldig godt jobbet! 

 

Gutter 7 år. 5 spillere, og en innbytter, men dere ville ha mye spilletid. En positiv og ivrig 
guttegjeng. På J7 og G7 hadde noen prøvd seg på håndball tidligere, andre ikke, men spillere 
har vokst litt i løpet av sesongen og hatt fin spillerutvikling. Lagene har hatt fokus på mye 
lekaktiviteter, og har hatt det gøy på treningene. Lagene har opplevd både tap, seier og 
uavgjort. Kjempefin innsats fra begge lagene. 

 

Gutter 8. Dette laget har stilt med to lag. En flott gjeng med glimt i øyet, bøttevis med talent, 
stå-på vilje, humor og god selvtillit. Sesongen har vært preget av oppturer, nedturer, dårlig 
konsentrasjon, god konsentrasjon, fantastisk innsatsvilje, tårer, glede, tap, seier, frustrasjon 
og stolthet. Mange øyeblikk der små og store barrierer har blitt brutt. Dette er en gjeng det 
blir spennende å følge i fremtiden. 

 

Jenter 9: Dette laget har også stilt med to lag. En jentegjeng som nesten uten unntak har fullt 
oppmøte på hver trening. Et lag med en bredde som man ikke ser på mange av 
motstandernes lag. Laget har hatt nesten alle jentene på scoringslista ved hver kamprunde. 
Både jentene og foreldrene fortjener skryt for engasjement, iver og oppmøte. 
Foreldregruppa har vært veldig flink til å stille opp på både hjemme- og bortekamper. Og de 
fleste var også med på Slottsfjellcup i Tønsberg. Det må nevnes at jentene vant 

 

tre av fem kamper i Tønsberg, hvor de måtte spille på stor bane. Godt jobbet! Det blir 
spennende å følge dette laget på stor bane til neste år. 

 

Jenter 11. Nå er vi over på stor bane. Dette laget har bestått av både 10 og 11 åringer. Det 
har vært stor utskiftning på dette laget, da mange sluttet etter forrige sesong. Selv om noen 
nye begynte i høst ble det kun åtte spillere på treninga. Foreldrene ønsket derfor ikke at det 



skulle meldes på lag i serien, men trene, ha det gøy, få spillerutvikling og spille noen 
treningskamper. Jentene har også trent en del med J12. Til tross for at de har vært få, har 
det vært en livlig, positiv og fin gjeng å være sammen med, med god innsats og trenervilje. 
Laget avsluttet sesongen med Slottsfjellscup og det var kjempestas. De spilte til sammen 5 
kamper, og med lite kamptrening vant de en kamp, og hadde tre jevne kamper mot Oslolag. 
En skikkelig god laginnsats, hvor alle kjempet veldig bra. 

 

Gutter 11. Dette er et lag som har bestått av både 10 og 11 åringer, 5 Kil spillere og 6 Skarnes 
spillere. Det ble noe frafall i løpet av sesongen. En gjeng gutter som fort fant utav det med 
hverandre. Ivrige, glade, positive, pratsomme og energiske gutter som må holdes i tøylene 
på trening – ellers er de over alle "hauger". Gutta har i løpet av sesongen fått trua på at de 
kan spille og vinne mot de beste lagene – Elverum er ikke så farlige lenger, da de har sett at 
de kan spille jevnt med dem, og også slå de. Laget ble meldt på i G12 i Yngres Cup på 
Elverum og hadde en fantastisk morsom helg. Mye bra håndball, harde kamper, fine mål og 
kanon redninger. En veldig fin gjeng å være sammen med, og vi håper å se alle til høsten 
igjen. 

 

Jenter 12. Laget har en stor stall med spillere. En stabil og fin gruppe, med godt oppmøte på 
hver trening, og stor treningsvilje. Laget som helhet er en spennende gruppe med mange 
forskjellige spilletyper. Spillerne og laget som helhet har hatt stor fremgang denne sesongen. 
I løpet av sesongen har alle tatt et steg frem og turt å vise på kamp det de har jobbet med på 
trening. En blid gjeng med godt samhold og humør, og som koser seg sammen både på og 
utenfor banen 

 

Elise Aanstad Flesvig var forrige sesong Minihåndballjente for landslaget. Betina Riegelhuth, 
som var Elises «mentor», besøkte J12 i oktober og gjennomførte en inspirerende trening. 
Resten av spillerne i Skarnes håndball og foreldre var inviterte til å se på fra tribunen. 

 

2.2. Årsberetning eldres avdeling 

Gutter 14. Laget har vært et samarbeidslag mellom Skarnes, KIL og Brandval. Trener Vidar 
Kindsbekken sier at han og de tre spillerne fra Skarnes var veldig spente på hvordan det 
skulle bli å prøve å spleise 2 aldersgrupper med spillere fra 3 klubber i høst. Det tok litt tid, 
før alle ble «varme» i trøya, men for en fin sesong de sammen klarte å få til. Alle Skarnes 
gutta hadde i løpet av sesongen en strålende håndballmessig utvikling. De hadde stor vilje til 
å ville gå foran som «forbilder» for alle de yngre 02-gutta. De fikk de «tøffeste» oppgavene 



(spesielt på høsten), og det desidert største ansvaret, men de taklet også dette!!! Gutta har 
vært uredde, treningsvillige og positive. 

 

Jenter 16. Laget startet opp sesongen uten keeper, men med is i magen om at dette får de 
til. Anniken og Mina stilte sporty opp med positiv innstilling til at de kunne stå i mål til tross 
for lite keepertrening fra før. Etter hvert utpekte Mina seg som fast keeper. Laget har hatt 
godt oppmøte på hver trening, og alle spillerne har hatt kjempefin framgang. Selv om de ikke 
har vunnet så mange kamper så har laget vært helt unike på å bevare humøret. Like blide 
uansett, møter opp til ny trening og jobber videre. Flott egenskap. Laget har hatt godt 
samhold, og har hatt bedring i hver eneste kamp. Og det viktigste av alt, sier trener Bjørn, 
det har vært mye latter og humor. Neste sesong klarer vi ikke å stille lag i jenter 16, men 
flere vurderer å gå til KIL. Lykke til. 

 

Gutter 16. Laget har bestått av 10 Kil spillere, 3 Skarnes spillere og 3 Grue spillere. I fjor het 
laget Skarnes/Kil, i år startet laget som Kil/Skarnes og rett før seriestart fikk de også med seg 
Grue. 16 gutter med masse humor, hormoner og heltemodig innsats. 

 

Laget startet sesongen på best mulig måte med seier på hjemmebane over Vang/Storhamar, 
så gikk de litt i kjelleren og møtte noen lag som kjørte over seg, før de etter jul hevdet seg på 
en mye bedre måte. Sesongens store happening var nok påsketuren til Rødspetter cup i 
Fredrikshavn, Danmark. Der fikk laget møte helt nye lag fra Danmark og Tyskland, og de 
spilte en fantastisk turnering. 

Gutta har blitt en fin sammensveiset gjeng, som det aldri er kjedelig å være sammen med 
eller i nærheten av, sier trener Eva. Latteren og de gode kommentarene sitter løst. 

Flere av årets spillere, og neste års G16 spillere skal delta på Beach-håndball på Moelven 10. 
– 12 . juni. 

I løpet av sesongen har J16 og G16 hatt flere spillere på Tema- og Talentsamlinger i regi av 
region Innlandet. Marcus Motrøen var den som trakk det lengste strået og ble tatt ut til By- 
og Regionalt landslagssamlinger. Dette er super erfaring å ha med seg videre. 

 

3.1. Trenere: 

Styret vil få takke de som har vært trenere og oppmenn for årets sesong. 

Lag: Trener: Oppmann: 



J7/G7 Erlend Bjørnson Barku Jan Erik Arnesen 

G8 Linda Wold Vibeke Veiby Espen Ellefsrud 

J9 Linda Ellefsrud Linda Haugen Linda Haugen 

J11 Anita Hagen, Renate Gagnes 

G11 Eva Hilan, Heidi Kindbekken Lasse Nordstrøm 

J12 Trenergruppe bestått av Vivi Hammer, Bjørn Hellerud, Tonje Iost Pekeberg Sarah 
Kjelsbøl, Nora Larsen og Kristine Bale 

G14 Vidar Kindsbekken 

J16 Bjørn Hellerud Kari Irene I. Holter 

Jan Ove Haugen 

G16 Eva Hilan, Lene Motrøen Per Olaf Nordli, Jan Erik Sandberg og Vegard Bjørklund 

 

3.2. Dommere 

Vi vil takke dommerne våre som har stilt opp gjennom sesongen for all hjelp og god 
dømming. 

Roar Thorsteinsen har dømt for oss i alle aldersgrupper, og har stilt som dyktig veileder for 
jentene. 

Leonora Lie og Katinka Toterud har dømt for oss i yngres avdeling. 

Harald Dagfinrud har hjulpet oss med dømming i yngres avdeling, og har stilt som dyktig 
veileder for jentene. 

Guro Rognlan Aarnes, Jeppe Arnesen, Hanne Bekken, Mina Hammer Gåsbakk, Anniken 
Indgjerd Holter, Oliver Sjøli og Emilie S. Stenerud har dømt i Isbjørnserien. De seks sistnevnte 
har tatt barnekampveilederkurs denne sesongen. 

Jill Valestrand har også stilt som dyktig veileder og dommer i Isbjørnserien. 

 

Dere gjør alle en kjempegod og viktig jobb! 

 

Takk for god hjelp! 



 

4.1. Håndballpris 

I år ble det delt ut to håndballpriser for framgang, treningsiver og innsats for laget. Årets 
spiller ble Jeppe Arnesen, G14 og Mina Hammer Gåsbakk, J16. Begrunnelsene var: 

Jeppe har hatt egen spilleutvikling, er inkluderende på laget, og spiller de andre spillerne 
gode. Han er blid og positiv. Treneren sier at han er et «forbilde» med stor «F» både på og 
utenfor banen! Aldri noe «sprell», og alltid like pliktoppfyllende, selv om ikke alt bestandig er 
like morsomt, som å være kaptein, ta staffe ol. Han har kanskje vært lagets viktigste spiller, 
sett hele sesongen under et. Et fantastiske blikk for spillet, og en egen evne til alltid å klare å 
spille de andre spillerne gode! Tar som regel alltid riktig valg på banen, og er på den måten 
veldig uforutsigbar for alle motstandere! Farlig på egne gjennombrudd, men fantastisk god 
til å spille fri de andre på laget! Er også et fantastisk «dommer-emne», da han gjennom hele 
sesongen har bevist, at han alltid vet når dommere eller 

 

«treneren» dømmer rett eller feil. Han har deltatt på dugnader for Skarnes Håndball og 
deltok på barnekampveilederkurset. 

 

Årets spiller på jentesiden var et litt vanskelig valg i år. Egentlig burde alle jentene på 16 års 
laget blitt kåret til årets spiller sier trener Bjørn, for makan til stå-på-vilje skal du lete lenge 
etter. Alle har hatt kjempefin spilleutvikling. Jentene er alltid blide, og det er tap og vinn med 
samme sinn. De er positive til det meste, de fleste har deltatt på dugnader og fire av jentene 
har deltatt på kampveilederkurs. Jentene har god empati og inkluderingsevne. Veldig mange 
av jentene har måttet spille på mange spilleplasser. Men en spiller utpekte seg til slutt. Mina 
innehar kvalitetene som er nevnt, og er en av de som har deltatt på både dugnader og 
barnekampveilederkurs. Hun har også hjulpet til som hjelpetrener hvis det har vært behov. 
Laget hadde ikke oppnådd de samme resultatene uten henne, og de hadde muligens heller 
ikke hatt et lag. Mina tok utfordringen som keeper på strak arm, og hun har hatt veldig god 
utvikling. 

 

5.1. Økonomi 

Vi har solgt sponsorplass på 2 storskjermer i hallen. Kr 2500 for ett år, kr 4000 for to år. Vi 
har solgt 11 plasser, og sier oss godt fornøyd med inntektene. Vi fortsetter arbeidet med å 
selge sponsorplasser til høsten. 

Tørkerull/dopapirsalget gikk med omtrent samme overskudd som forrige sesong. En god 
inntektskilde. 



Vi valgte å gjennomføre kun en kakebasar i år da den ene falt sammen med salg av lodd. I år 
valgte vi å holde kakebasar på Eurospar og Rema 1000. Kakebasar gir god inntekt for lite 
arbeid. 

Salg av lodd ga oss omtrent samme overskudd som fjoråret. Vi valgte å bruke dette 
overskuddet til cupdeltagelse for lagene. 

Vi har igjen å få et draktsett fra fjorårets avtale med Eurospar. 

Grasrotandelen gir oss fortsatt en god inntekt, men vi må jobbe for å få større utbytte av 
den. 

 

6.1. Neste sesong 

Hver vår og høst er det spennende om vi har nok spillere til å stille lag i alle aldersgrupper. 
Slik er det også med tanke på kommende sesong, men Skarnes Håndball vil prøve å gi et 
tilbud til alle som ønsker å spille håndball, i alle aldersgrupper. Vi har ikke helt oversikt pr dd 
om hvem som fortsetter som trenere og oppmenn, men vi håper selvsagt at de fleste spillere 
og trenere/oppmenn vil fortsette som til høsten. 

Det ligger i handlingsplanen at vi skal gjennomføre trenerkurs neste sesong. Vi vil jobbe for 
økt trenerkompetanse både via kurs og samlinger. Skarnes Håndball må være et alternativ 
både for bredde, og for topp, men dette er en utfordring med for få spillere og et lite 
utdannet trenerapparat. Vi må jobbe for et rutinert apparat rundt lagene. Målet er at 
Skarnes Håndball skal ha lag som kan kjempe i toppen av tabellene. 

Skarnes håndball må sikre god omtale, økt informasjon og gode rutiner slik at det rekrutteres 
flere til håndballen. Dette vil vi ha fokus på neste sesong. 

Skarnes håndball har som mål at våre spillere skal være bevisste på fair play, og gode 
holdninger mot motspillere og dommere. Vi vil jobbe videre med dette arbeidet neste 
sesong. Vi ønsker og opplever at foreldrene også skal inneha disse holdningene, og det er 
kjempebra! 

Styret har jobbet videre med og forbedret årshjulet, noe som skal sikre arbeidet vi skal 
utføre på en bedre måte. 

Vi har fått malt kiosken av Skarnes Videregående skole denne sesongen, og vi tenker å få 
byttet kjøkkeninnredning før sesongstart. Skarnes Videregående skole har sagt at de bidra 
med noe arbeid. Vi jobber også aktivt mot kommunen for at de skal få fortgang på sin videre 
del av oppussingen i hallen. 



Rekrutteringen til håndball, og spesielt på guttesiden er fortsatt bekymringsfullt, og flere lag 
i regionen sliter med det samme. Vi har god dialog med KIL, og også andre lag om et 
samarbeid videre for å øke rekrutteringen til håndball. 

 

Det er viktig for et lag at foreldre er positive og stiller opp og viser interesse for treningene 
og kampene, og det opplever vi at foreldrene gjør. Styret i Skarnes Håndball vil få berømme 
hvordan foreldre stiller opp som tilskuere på både borte og hjemmekamper, på cup og som 
hjelpemannskap under kampene. Alltid blide og positive. Vi opplever også et godt samhold 
mellom foreldrene på lagene. 

Styret vil til slutt få takke for et meget godt samarbeid mellom styret og trenere/oppmenn, 
og med spillerne og foreldrene. 

 

Kari Irene Indgjerd Holter 

 

Leder Skarnes Håndball 

 

Medlemskontingent/aktivitetsgebyr 2016/2017 

 

Herrer kr 1500,- 

J16/G16 kr 1250,- 

J14/G14 kr 1250,- 

J12/G12 kr 800,- 

J11/G11 kr 800,- 

J10/G10 kr 800,- 

J9/G9 kr 500,- 

J8/G8 kr 500,- 

J7/G7 kr 500,- 

 

VALG 



Alle valg er i utgangspunket for 2 år 

Styret: 

Leder: Kari Irene Indgjerd Holter 1 år gjenvalg 

Nestleder: Jill Valestrand 1 år gjenstår 

Kasserer: Lill Ann Gulbrandsen 2 år 

Sekretær: Anne Mette Øvrum 2 år 

Styremedlem: Jan Ove Haugen 1 år gjenstår 

Styremedlem: Frank Motrøen 1 år gjenstår 

Styremedlem: Roar Thorstensen 1år gjenstår 

Utøver: 

Vara: Hanne Vågen 2 år 

Representant til kretsting: Harald Dagfinrud. 

Revisor: Sverre Holm, Gunhild Tovseth Vatne 

 

Valgkomité: 

Leder: Emil Fjeld 2 år 

Medlem: Gitte Revholt 2 år 

Medlem: Tor Axels Eliassen 2 år 

Vara: 2 år 


