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Årsmelding Håndballavdelingen 2022 

Styret har bestått av:   

Leder:    Aase Vedul-Moen   

Kasserer:   Line Solheim Benjaminsen 

Styremedlem/materialforv.: Heidi Braamann Håvardsen  

Styremedlem:   Astrid Revhaug  

Styremedlem:    Erik Solheim Ringstad 

Styremedlem:   Jørgen Alstad  

Styremedlem:   Per Ove Opheim 

 

Godt endelig å få komme i gang igjen med normal aktivitetssesong, etter tre år der det har 

vært redusert aktivitet, både med trening og kamptilbud.  

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

facebook-gruppe for håndballstyret. I tillegg har vi hatt møter med våre samarbeidsklubber. 

Vi har vært representer på alle møter i Sone Innherred. Og Aase var representant fra Sone 

Innherred på Norges Håndballforbund sitt forbunds ting i Sandefjord i mai. 10 deltakere fra 

Aasguten på Håndballforum i region Nord som ble arrangert på  Scandic Lerkendal i august. 

Der fikk Aase utdelt Håndballforbundets Innsatspris for 2018 med kr.50 000.- til 

håndballgruppa.  

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 flott hall. Sist fikk vi mye skryt fra 

lagene Tromsø, Alta og Kristiansund som var her og spilte G16-regionseren.  Vi har fått lov 

til å fortsette med å bruke klister for de eldste laga, og vi er nøye med å følge opp regelverket 

og er opptatt av å holde hallen fin.  Klisterreglement blir tilsendt alle tilreisende lag.                  

Vakthold i hallen har håndballgruppa også denne sesongen gjennomført. Sammen med 

friidrett har det blitt innkjøpt mye nytt utstyr. Viktig er det at alle holder materialrommet vårt 

ryddig, og at ting settes på plass etter bruk.                                                                                                                                     

Treninger:   Totalt har vi flere lag enn tidligere, ofte  er det to lag som deler treningstiden i 

hallen. Vanskelig å få til hel hall til lagene så mye som de hadde ønsket. Stor treningsiver er 

det iallfall, og våre trenere og lagkontakter fortjener stor takk og heder, de gjør en stor frivillig 

innsats flere dager i uka for barn og unge.                                                                         

Arrangement:  Endelig å få arrangere kamper med publikum på tribunen igjen var 

kjempeartig. Og publikum i Åsen møter opp og støtter lagene våre og skaper god stemning i 

hallen. Takk også til foreldre og andre som stiller opp og hjelper til på arrangementene.                                                                        

Kveldsmat til spillerne, som arrangeres av og til etter trening er et populært og viktig sosialt 

tiltak.                                                                                                                                    

Landskamper: 5. og 7. januar 23 var det totalt 200 spillere/foreldre/andre interesserte fra 

Aasguten og samarbeidslagene som var med til Trondheim Spektrum på herrelandskamper, 

og fikk oppleve Norges herrelandslag på nært hold før de skulle reise til VM i Polen og 

Sverige.    
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Lag:    Sesongen 2022/23:  12 serie-spillende lag i og flere minihandball-lag som har fått 

deltatt på minihåndballturneringer. Positivt at så mange har glede av å spille håndball.                            

Lag med hjelpeapparat:                                                                                                                               

J09:                 Elin Ringen, Kristin Tangen Hovdal                                                                                                                                  

G09:     Ellen Sofie Reinås, Lise Larsen                                                                                                                                   

J10:   Sigrid Myhr, Kristin Sørheim Christiansen                                                               

G10:    Guro Vedul Tronstad, Børge Vedul Tronstad, Erik Solheim Ringstad.                       

G11:                Marta Myhr                                                                                                           

J11/12:  Bente Teigen Walseth, Martin Kirknes, Andreas Berg Aas.                                                                                                                              

G13:   Ranveig Jøssund, Trine Rekkebo Aadal, Ingrid Torkildsen.                                                              

J13:   Guro Vedul Tronstad, Linda Hovdal, Heidi Braamann Håvardsen.                                                 

G14:   Henrik Alstad, Tone Alstad, Magne Vedul-Moen.                                                                      

J14/15: Aasguten/Skogn: Marta Myhr, (trener ilag med Skogn m/trener Kristian Ringstad)                                                 

Trener i Åsenhallen og Skognhallen.                                                                                                    

J16:  Aasguten/Frosta: Elin Hagnes Berg, Jørn Berg, Lise Larsen, Kari Helga K. Viken.                          

Trener i Åsenhallen og Frostahallen.                                                                                                                                     

G16: LHK/Aasguten:  Guro Vedul Tronstad, Arild Hegdal, Kristin Venås Skogås.                            

Trener i Åsenhallen og Trønderhallen.                                                                                                                                     

J/G f.2014:      J08/G08: Marta Myhr, Erik Solheim Ringstad,                                                                                                                                            

De startet opp med trening i høst – og de har deltatt på miniturneringer.                                   

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

Lise Larsen, Jennifer Pedersen Vedul, Bente Fossum, Agnes Szewczyk + foreldrehjelp.             

Samarbeidslag: J16 Aasguten/Frosta. Etter noen runder med planlegging våren 2022 ble det 

klart at spillere og lagapparat ville fortsette det gode samarbeidet, tredje året med samarbeid. 

Treningstidene ble tilpasset slik at det ble mulig å møtes da spillerne går på forskjellige 

videregående skoler. Trening og kamper har vært gjennomført både i Åsenhallen og 

Frostahallen. Laget prøvde på kvalifisering til regionserien, dessverre havnet de i en tøff 

kvalifiseringspulje- og kom ikke med videre. Men laget har gjort det svært godt i Trønder-

Energiserien så langt.   J15 Aasguten/Skogn. Laget samarbeider med J15 Skogn/Aasguten, 

de kan da bruke spillere på begge lag. De trener sammen i Åsenhallen og Skognhallen.                        

G16 LHK/Aasguten. Startet samarbeidet i høst med LHK. Pga endringer i LHK ang. trenere 

så ble det til at Guro tok over hovedansvaret for treningen til LHK/Aasguten ilag med Arild 

Heggdal. G16 deltar i regionserien og får da møte lag fra Sunnmøre til Finnmark, nyttig 

erfaring. Alle lagene skal møtes i Trondheim i mars til siste samlingshelg.                              

De trener i Trønderhallen og Åsenhallen. 3 spillere fra samarbeidslagene har vært innkalt til 

«Utfordrer Regional landslagsamling» i Trondheim for spillere f.2006 og 2007:                      

fra J16: Solveig Viken,  fra G16: Børge Vedul Tronstad, Thomas Fanum Moe. 
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Viktig at vi tenker samarbeid i aldersklasser der det er få spillere til å kunne gi tilbud for 

ungdommen som vil spille håndball. Det gjelder samarbeid innad med lagene i gruppa eller 

med naboklubber. 

Turneringer:                                                                                                                                 

Rema1000-cup i Trondheim i april 22 deltok lagene fra J/G10 t.o.m J/G14.                       

J/G15 deltok i Baldus cup.  Som oppstart høsten 22 deltok lagene i Stjørdalscupen.                   

I tillegg har de yngste lagene deltatt i minihåndballturneringer.                                                          

Våren 2023 blir det deltakelse i Trondheimscupen og Baldus cup.  

Utdanning:                                                                                                                                          

Dommerutdanning: Også dette året har vi mange som har gjennomført barnekamplederkurset, 

og har fått startet på dommergjerningen sin i de yngste klassene og på treningskamper. De blir 

fulgt opp av dommerkontaktene. Det er stort behov for dommere i regionen.    

Trenerutdanning: Vi har trenere som har startet på den modulbaserte trenerutdanningen som 

er e-læring og teori/praksiskurs. Den foregår i februar og mars.  

I tillegg gjennomføres det Trenerskole for alle klubbtrenere til spillere født 2007, 2008 og 

2009. Trenerskolen tilbys rundt om i hele regionen med lokale tilpasninger. For våre, er det 

samlinger for spillere med sine trenere på Steinkjer. 

Guro Vedul Tronstad ble stemt fram til «Årets Barnehåndballtrener» i Region Nord, og da ble 

det kr.10 000.- til klubben, og Guro fikk delta på Topphåndballseminar i Sandefjord. 

Økonomi:                                                                                                                                                                 

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

delsponsorer med skilt i idrettshallen. Kamparrangementene i hallen har hatt godt oppmøte av 

publikum og salget i kiosk har vært bra. Viser ellers til regnskapet for året 2022. 

Eggdugnaden er vår faste dugnad to ganger i året , vår og høst.  

Takk!                                                                                                                                          

Vi takker alle våre sponsorer for støtten de gir håndballgruppa!  Takk til publikum som møter 

opp. 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 står på for å tilrettelegge så godt som mulig for spillerne. 

Trivselen på trening er nok en medvirkende grunn til at spillerne ønsker å fortsette. 

Styret Aasguten I.L- håndball 

Åsen 28.februar 2022 


