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Årsmelding Håndballavdelingen 2019.  

Styret har bestått av:   

Leder:   Aase Vedul-Moen   

Kasserer:  Line Solheim Benjaminsen 

Styremedlem/materialforv.: Heidi Braamann Håvardsen  

Styremedlem:  Astrid Revhaug  

Styremedlem:  Per Ove Opheim  

Styremedlem:  Erik Solheim Ringstad 

 

Styret har denne sesongen hatt sine styremøter på klubbhuset og fra høsten 2019 i Åsenhallen. 

Styret bruker også gruppe for Handballstyret på Facebook. Medlemmer av styret har gjennom 

sesongen  deltatt på alle sonemøtene i Sone Innherred. Har gjennomført møter med 

trenere/lagledere. Lagene arrangerer selv foreldremøter.  

 

«Årets klubb» i NHF Region Nord. 

På handballforum i Region Nord i september 2019 fikk Aasguten I.L håndball, prisen som 

«Årets Klubb» i konkurranse med Surnadal, Byåsen bredde og Hegra. Flott med en slik pris 

og det gir inspirasjon til å stå på videre, for vi kan hele tiden bli bedre.   

 

Åsenhallen:                                                                                                                                   

Noe av det største for håndballen i Aasguten denne sesongen er at Åsenhallen stod ferdig 

våren 2019, og avslutningsfesten i mai kunne feires i vår egen hall. Ble ikke oppstart for 

trening før utpå høsten, bl.a på grunn av kluss med merking av banen.                                         

Vi har fått en flott idrettshall, og har fått gode tilbakemeldinger fra gjestende lag og publikum.  

Ofte fullsatte tribuner, noe som har vært bevis på at vi hadde behov for tribuner. Det er gode 

vilkår for kiosk/kjøkken-arbeid, også sekretariat-arbeid ved arrangement.                                                               

Vakthold i hallen har håndballgruppa hatt fra høsten av, noe som vil bli mer fordelt etter 

hvert.  Innkjøp av forskjellig utstyr er gjennomført, men det er vi langt fra ferdige med. Har 

gjort og holder på med en viktig jobb for å få orden på det utstyret vi har, og samarbeider med 

skolen for å finne best mulig plassering.  Viktig å få det ryddig og greitt, slik at det også er lett 

for alle å legge utstyret på rett plass. 

 

Treninger:                                                                                                                               

Har fått en flott arena for å drive med allsidige treningsaktiviteter. Det varierer fra 1 til 3 

treninger pr.uke i både halv og hel hall for lagene. Med ny hall ser vi at  håndballinteressen i 

Aasguten har økt og flere spillere har kommet til utover høsten.  
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Arrangement:                                                                                                                    

Kamparrangement. Styret har lagt stor vekt på at det skal være gode, ryddige arrangement på 

våre seriekamper, og har arbeidet for å få inn gode rutiner og nyttig erfaring. Maskoten 

«Bambus» har vært et positivt innslag på arrangementene. Har fått solid mannskap både ved 

sekretariat, kiosk-kjøkkenhjelp, kamp- og dommerverter og vaskemannskap. Denne 

dugnadsinnsatsen vil etter hvert bli mer fordelt på lagene.     

Kveldsmat: Lagene hadde vellykkede kveldsmat-samlinger da de hadde treninger på Frosta. 

Dette har lagene også videreført i Åsenhallen.                                                                                                                         

Romjulscup. Etter innspill fra Guro om å arrangere en romjulscup for alle Aasguten-lagene, 

gikk vi inn for å prøve. Der ble lagene blandet og fikk spille mot hverandre, populært da 

foreldrene spilte mot de eldste spillerne våre og damelaget mot gubbetrimmen. Det ble svært 

vellykket; fulle tribuner, mye artig håndball, sosialt treffpunkt, positivt økonomisk.   

Trondheim Spektrum. I november ble det arrangert en felles tur for lag på Innherred til 

Trondheim på åpningsfest av Trondheim Spektrum, der vi fikk se kamper i Eliteserien -

Byåsen-Molde, Kolstad- Drammen. Aasguten fylte en buss alene på denne turen.  

 

Lag/ Deltakere:    Sesongen 2019/20                                                                                             

6 Seriespillende  lag med ca.75 spillere, her med trenere/lagkontakter.                                                                                                

G10:født i 2009/2010, trener Erik Solheim Ringstad, Sigrid Myhr, Katrine Selven.                 

J10: født i 2009, trener Guro Vedul Tronstad , Heidi Braamann Håvardsen.                                   

Jenter født i 2010 trener sammen med J10 på mandager.                                                            

G11:født 2009/2008, trener Henrik Alstad, Marthe Størdal. Tone Alstad, Ingrid Nesvold.   

J12: født 2008/07/06, trener Marta Myhr, Helene Selnæs Nordheim.                                    

J13: født 2006/05, trener Elin Hagnes Berg. Hege Ovesen, Lise Larsen.                                    

G13: født 2007/06/05, trenere Guro Vedul Tronstad, Magne Vedul-Moen, Mette Hermstad 

Spesielt J12 gruppa har vokst etter at treningen ble i Åsenhallen. På G13 har vi spillere som 

kommer fra både Ekne og Skogn. Positivt at så mange har glede av å spille håndball.                                                                                                   

Minihåndball-lag har bestått av spillere født 2010 og yngre. Trenere Martin Kirknes, Marta 

Myhr, Erik Solheim Ringstad.  

 

Turneringer:                                                                                                                                 

J10, G10, J11, J12, og G12 deltok på Sparebank 1 cup på Steinkjer i april 2019.                      

J10, G10, G11, J12, J13, G13 deltok på Stjørdalscupen i oktober 2019.                               

Minihåndball-lagene har deltatt på turneringer på Skogn, Frosta og Levanger.                  

Våren 2020 skal alle seriespillende lag delta på DNB-cup i Trondheim sist i april, dette som 

en felles avslutning på sesongen. Det arrangeres i Kolstadhallen og Trondheim Spektrum. 
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Utdanning:                                                                                                                                                     

Kurs høsten 2019:  Innføring i barnehandball som Region Nord arrangerte i Åsenhallen i 

september, med flere deltakere fra Aasguten.                                                                

Trenerutdanning. Trenere som fortsetter med flere moduler i trenerutdanninga                    

Dommerutdanning. Aasguten har endelig fått en dommer igjen, Erik Solheim Ringstad har 

gjennomført dommerkurs. Her håper vi å få arrangere dommerkurs kommende sesong, da det 

er flere unge som er interessert i dommerutdanning.                                                                           

På spillerutvikling for målvakt i Trondheim deltar Even Alstad, der også keeper på Kolstad, 

Lars Eggen Rismark er instruktør.                                                                                                 

Vi håper å få flere kurs i Åsenhallen til neste sesong- utdanning er viktig for utvikling i 

håndballgruppa. 

 

Økonomi:                                                                                                                                                                 

I 2019 ble Aasen Sparebank og  Coop Midt-Norge våre hovedsponsorer. I tillegg har vi flere 

delsponsorer med skilt i idrettshallen.                                                                                                                                            

Dugnader: Eggdugnad gjennomføres 2 ganger i året, en runde før jul og en før påske.               

Vi har hatt dugnadsarbeid i forbindelse med Stiklestad eiendom, visning av leiligheter i Åsen, 

og ved årsmøtet i Idrettsrådet som ble arrangert i Åsen. Varetelling på Coop Frosta.                                                                 

Tombola på Vårslæpp ved banken. Loddsalg på avslutningsfest og på Romjulscup.  

 

Takk!                                                                                                                                          

Vi takker alle våre sponsorer for støtten de gir håndballgruppa                                                                         

Styret vil takke alle som gjennom sesongen frivillig gjør en jobb som trener, lagkontakt og all 

dugnadsjobbing ved våre arrangement.                                                                                 

Takk også til publikum som møter opp på våre hjemmekamper. 

 

 

 

Styret Aasguten I.L- håndball 

 

       

    


