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Årsmelding Håndballavdelingen 2020 

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 

Styremedlem : Jørgen Alstad 

 

Ei årsmelding for «annerledes-sesongen 20/21». Var usikker på hvordan sesongen skulle bli 

da vi startet, og vi har hele denne sesongen vært forberedt på endringer på kort varsel. Det 

siste er at denne sesongen blir sterkt amputert- ingen sluttspill, ingen tabeller- og svært 

redusert kamptilbud. 

Møter: Styret har denne sesongen hatt 6 fysiske styremøter og ellers kommunikasjon via e-

post og facebookgruppe for håndballstyret. Gjennomført samtaler med hvert enkelt lag med 

trener/lagkontakt før sesongstart. Møter i lag med Frosta ang. samarbeidslag. Har deltatt på 

alle Teamsmøter i Sone Innherred. Representert på Regiontinget i Region Nord.                  

Åsenhallen:                                                                                                                                   

Håndballgruppa er glad for å ha den fine Åsenhallen som hjemmearena. Vi har også fått 

tilbakemeldinger fra besøkende lag at vi har en fin og lys hall. Vakthold i hallen har 

håndballgruppa også denne sesongen gjennomført. Det gjenstår ennå en del innkjøp av utstyr 

og strukturering i materialrommene.  Nytt denne sesongen er at kortbane er oppmerka, dette 

er kamparena fra sesongen 20/21 for J/G 09/10.                                                                   

Treninger:                                                                                                                               

Utpå høsten ble det klart at vi fikk starte opp med trening for lagene- og det har vært 

gjennomført med koronaregler fra Norge Håndballforbund. Det som er gledelig er at 

håndball-interessen er stor, og at flere lag økte i antall spillere utover høsten. Oppmøte på 

treningene er svært godt. Stor heder og takk til trenerne våre.  Lagene har fra en til tre 

treninger pr.uke.                                                                                                                

Arrangement:                                                                                                                          

Kamparrangement.  Vi hadde opparbeidd gode rutiner på arrangementene fra fjorårs-

sesongen,  men dette måtte organiseres på andre måter denne sesongen. Koronareglene styrte 

hvordan vi kunne gjennomføre kamparrangementene. Viktigst var at de unge fikk spille 

kamper, men dessverre uten støttende publikum som vi hadde i fjor. Men frivillige i kiosk og 

sekretariat gjennomførte gode arrangement. Tre kamphelger ble gjennomført i starten av 

sesongen før alle arrangement først i november ble «fryst», og etter dette har det vært 

usikkerhet hvordan sesongen ville bli videre. Noen kommuner har hatt nedstengninger utover 

nasjonale føringer, og det har også ført til avlyste kamper for oss. Vi har hele tiden vært nødt 
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til å være forberedt på raske endringer.   Sosiale tiltak som avslutningsfest, kveldsmat, 

romjulscup, ev.fellestur til kamper i Trondheim kunne ikke gjennomføres.    

Lag/ Deltakere:    Sesongen 2020/21                                                                                             

10 Seriespillende  lag med ca.100 spillere,  har vokst med 25 spillere fra fjorårssesongen..                                                                                 

G09: født i 2011, Hjelpeapparat: Marta Myhr, Jennifer Pedersen Vedul, Jonas Myhr.                   

J10, 2 lag: født i 2010/11; Hjelpeapparat: Bente Teigen Walseth, Martin Kirknes, Linn 

Christin Pedersborg.                                                                                                                              

G11:født i 2009/2010, Hjelpeapparat:  Erik Solheim Ringstad, Sigrid Myhr.                                        

J11: født i 2009, Hjelpeapparat:  Guro Vedul Tronstad, Heidi Braamann Håvardsen.                                   

G12:født 2009/2008, Hjelpeapparat: Henrik Alstad, Tone Alstad, Ingrid Nesvold.                 

J13: født 2007/08, Hjelpeapparat: Marta Myhr, Helene Selnæs Nordheim, Magne Vedul-

Moen, Hilde Hegge.                                                                                                                      

J14: født 2006, Hjelpeapparat:  Elin Hagnes Berg, Lise Larsen, Kari Helga K. Viken.                                    

G14: født 2007/06/05, Hjelpeapparat: Guro Vedul Tronstad, Magne Vedul-Moen, Mette Julie 

Hermstad, Hanne Aspås.                                                                                                            

Vi har store treningsgrupper, antallet spillere varierer fra 8 til 17spillere på våre lag.             

På guttesiden har det kommet spillere fra Ronglan, Ekne og Skogn da Skogn ikke hadde 

tilbud til disse spillerne denne sesongen. Positivt at så mange har glede av å spille håndball.                                                                                                    

Spesielt bør nevnes samarbeidslagene J14 Aasguten/Frosta og J15 Frosta/Aasguten. Det var 

klart at både Aasguten og Frosta hadde for få spillere til å stille egne lag, og styrene ilag med 

trenere kom fram til at vi ville ha god nytte av å samarbeide om disse årsklassene. Og det har 

vist seg at dette samarbeidet har vært positivt for både spillere, trenere og styrene. Viktig at 

det blir gode tilbud for ungdommen som vil spille håndball.  

Minihåndball-lag har bestått av jenter og gutter født 2012. Trener Guro Vedul Tronstad 

Hjelpeapparat: Børge Vedul Tronstad og foreldrehjelp. Disse har hatt trening 1 dag i uka, men 

har ikke deltatt på noen miniturnering, da ingen har blitt gjennomført i år.                         

Heller ikke 1. og 2.klasse som var med på håndball gjennom idrettsskolen fikk tilbud om 

minihåndballturnering.  Så her får vi håpe på en bedre sesong neste år.  

Turneringer:                                                                                                                                 

Turnering DNB-cup i Trondheim i april 2020 skulle være avslutnings-cupen for alle våre 

seriespillende lag. Den ble først utsatt til oktober, men heller ikke da kunne den gjennomføres 

og ble avlyst. Ingen andre turneringer har blitt gjennomført denne sesongen.  

Utdanning:                                                                                                                                         

All utdanning denne sesongen har vært via Webinar/Teams eller e-læring.  Gruppa har flere 

som har tatt bl.a. trenerutdanning, barnekampleder, dommerutvikler.                                   

Neste sesong håper vi å få kursaktivitet i Åsenhallen - utdanning er viktig for utvikling i 

håndballgruppa. 
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Økonomi:                                                                                                                                                                 

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

delsponsorer med skilt i idrettshallen.                                                                                                                                          

Dugnader: Det har vært vanskelig å gjennomføre dette året. Bare en av de to faste egg-

dugnadene er gjennomført. Vi skulle også deltatt med loddsalg m.m. på andre arrangement, 

men disse har blitt avlyst. Vi har søkt og fått kompensasjon fra «Koronapakker» pga tapt 

inntekt. Viser ellers til regnskapet for året 2020.  

 

 

Takk!                                                                                                                                          

Vi takker alle våre sponsorer for støtten de gir håndballgruppa!                                                                         

Styret vil takke alle som gjennom sesongen frivillig gjør en jobb for at spillerne skal ha et 

godt tilbud; som trenere, lagkontakter, foreldrehjelp og all dugnadshjelp.                                 

Ekstra ros fortjener våre trenere som har stått på for å tilrettelegge så godt som mulig for 

Aasguten-spillerne. – Trivselen på trening har nok vært en medvirkende grunn til at spillerne 

holder ut, og ser fram til omsider å kunne få spille kamper. 

 

 

 

Styret Aasguten I.L- håndball 

 

Åsen 24.februar 2020 


