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Årsmelding Håndballavdelingen 2021 

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 

 

I fjor skrev vi ei årsmelding for «annerledes-sesongen 20/21». Ved oppstart høsten 2021 håpet 

vi på en mer normal sesong. Det startet bra, men etter hvert ble det stopp på flere kamp-

arrangement, så det er tredje sesongen vi ikke får gjennomført serien. Ingen sluttspill, ingen 

tabeller og redusert kamptilbud. Stor motivasjon for de unge er jo å få spille kamper, men 

spillere og trenere har stått på og gjennomfører sesongen med bra oppmøte på treningene.                        

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

facebook-gruppe for håndballstyret. Har deltatt på alle Teams-og fysiske møter i Sone 

Innherred. Flere deltakere på håndballforum i region nord, der Trenerteamet vårt ble belønnet 

med utnevnelsen «Årets team».                                                                                          

Åsenhallen:    Håndballgruppa er glad for å ha den fine Åsenhallen som hjemmearena, og vi 

får ofte tilbakemelding fra deltakende lag om at vi har en fin hall.  Dette året har vi fått lov til 

å gjennomføre kamper/trening for J/G 15 med klister. Vi har laget klisterreglement som blir 

tilsendt alle tilreisende lag, og vært nøye med at reglene blir fulgt opp. Ekstra vasking av 

baller og gulv har handballgruppa ved J/G15 tatt et stort ansvar for.  Vakthold i hallen har 

håndballgruppa også denne sesongen gjennomført. Har kjøpt inn en del nytt utstyr og jobber 

jevnt med strukturering i materialrommene.                                                                         

Treninger:       Vi fikk starte opp med treninger rett etter skolestart. Og det er gledelig at 

håndball-interessen er stor, også denne sesongen har antall spillere vokst. Våre trenere 

fortjener stor takk og heder, de gjør en stor frivillig innsats. Lagene har fra en til tre treninger 

pr.uke.   Oftest er det to lag som deler tiden de er i hallen.                                          

Arrangement:      Vi opparbeidde gode rutiner på arrangementene i fjorårs-sesongen ang. 

koronaregler. Også denne sesongen er det delvis dette som har styrt hvordan vi har kunnet 

gjennomføre kamparrangementene. MEN: Viktigst var at de unge fikk spille kamper, selv om 

det har vært med redusert publikumsantall. Vi får se fremover, det blir bedre etter hvert, vi får 

bare være tålmodige. 

Kveldsmat som lagene arrangerer av og til etter trening er et populært og viktig sosialt tiltak. 

Dette er noe vi har hatt mulighet til å gjennomføre innimellom denne sesongen. I november 

var det totalt over 120 spillere/foreldre med blå «Aasgutendrakter» som var med til 

Trondheim Spektrum på herrelandskamper, og fikk oppleve Norges landslag på nært hold.   

  

Lag/ Deltakere:     



 I.L. Aasguten.   Respekt – Samhold – Trivsel.   

   

    

 

 

Sesongen 2021/22:  10 serie-spillende  lag i tillegg til flere minihandball-lag  (som ennå  ikke 

har fått deltatt på miniturnering). Totalt ca. 170 spillere. Positivt at så mange har glede av å 

spille håndball.  Lag med hjelpeapparat:                                                                                                   

J09 og G09:    Guro Vedul Tronstad, Børge Vedul Tronstad,  Sigrid Myhr                                                                                                                           

G10:    Ingunn Fossum, Jennifer Pedersen Vedul.                                                           

J10/11:  Bente Teigen Walseth, Martin Kirknes, Linn Christin Pedersborg.                                                                                                                              

G11/12:  Erik Solheim Ringstad, Ingrid Torkildsen.                                                              

J12:   Guro Vedul Tronstad, Heidi Braamann Håvardsen.                                                 

G12:   Even Alstad, Tone Alstad, Ingrid Nesvold.                                                                      

J13/14:  Marta Myhr, Ann Cathrin Fossum, Magne Vedul-Moen.                                        

J15:   Elin Hagnes Berg, Jørn Berg, Lise Larsen, Kari Helga K. Viken.                                                                                                                                      

G15:   Guro Vedul Tronstad, Magne Vedul-Moen, Hanne Aspås, Mette Julie 

Hermstad.                                                                                                                                       

J/G f.2013:      startet opp med trening sent i høst – der har det ikke blitt noen kamper enno.   

Hjelpeapparat: Ellen Sofie Reinås, Lise Larsen, Jennifer Pedersen Vedul. Line S. Almlid, 

Kristin T. Hovdal.                                                                                                                                               

Handball gjennom Idrettsskolen for 1. og 2.trinn. Hjelpeapparat: Line Revhaug, Stine 

Kløvjan, Camilla Hilstad Opheim og Per Ove Opheim.       

I tillegg stiller foreldre opp som hjelpere på trening ved behov.   

Vi ble tidlig på våren klar på å fortsette fjorårets nyttige samarbeidslag  J15 Aasguten/Frosta. 

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

trenere/lagkontakter kom fram til at vi ville ha god nytte av å fortsette samarbeidet. Trening 

og kamper for J15 har vært gjennomført både i Frostahallen og Åsenhallen. Viktig at vi tenker 

samarbeid i aldersklasser der det er få spillere for å kunne gi tilbud for ungdommen som vil 

spille håndball. Samarbeid innad med lagene i gruppa eller med naboklubber. 

Turneringer:                                                                                                                                 

Turnering/cup har blitt avlyst de to siste årene. Så vi får satse på at vi får delta på 

Trondheimscup  våren 2022. Da reiser vi dit med alle serie-spillende lag.  

Utdanning:                                                                                                                                         

Trenerutdanning: De som hadde  anledning deltok i september på seminar for 

barnehåndballtrening med bl.a. instruktørene Thorir Hergeirsson og Marit Breivik.. I løpet av 

sesongen 2021/22 gjennomføres det Trenerskole for alle klubbtrenere til spillere født 2007 og 

2008. Trenerskolen tilbys rundt om i hele regionen med lokale tilpasninger. For våre er det 

samlinger for spillere med sine trenere på Steinkjer. 
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I år har hele 13 personer tatt barnekamplederkurs, det er veldig bra og 2 dommerutviklerkurs.   

Men det har blitt for lite dømming for barnekamplederne våre, da mange kamper har blitt 

avlyst. Viktig å følge opp disse i tiden fremover, det er stort behov for å utdanne dommere i 

regionen. 

 

Økonomi:                                                                                                                                                                 

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

delsponsorer med skilt i idrettshallen.                                                                                                                                          

Eggdugnaden vår og høst har vært gjennomført dette året. Kamparrangementene har vært 

svært redusert og mange avlyste- så her har det vært lite inntektene. Dugnad med varetelling 

på Coop Extra ble gjennomført  – godt oppmøte og grei gjennomføring. Vi har søkt og fått 

kompensasjon fra «Koronapakker» pga tapt inntekt. Viser ellers til regnskapet for året 2021.  

 

 

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. Så ser vi frem til at vi sesongen 22/23 får gjennomført en normal sesong.  

 

 

 

Styret Aasguten I.L- håndball 

 

Åsen 12.februar 2021 


