Årsmelding håndballgruppa 2015/16
Leder:
Sekretær:
Kasserer:

Magnhild Brandsnes
Bente Helene Grimsbu (på valg)
Marian Stenhaug

Møter:
1.juni 2015 kom klubbutvikler Tonje Tangvik fra Håndballkretsen på et møte med styret og trenere i
håndballgruppa. Magnhild har deltatt på 5 sonemøter i Nord-Østerdal og Bente på 2, Marian og
Magnhild deltok på Håndballforum i Stjørdal i november.
Vi fikk tilbud om minihåndballtrenerkurs 13.10 med kursholder Zarko Pejovic. Det var en teoretisk del
og en praktisk del med basisferdigheter, ballsidighet, hurtighet med mer. 12 aktuelle trenere deltok.
Hege Brennodden, Gro Oddløkken, Bente Grimsbu, Ellen Grete Kroken, Åshild Sveen Gussgard, Guri
Sletten, Nina Myrhaug, Jorun Elise Klokkerhaug, Anita Bjørkeng, Maren Brendryen, Hege Hasvi og
Magnhild Brandsnes. Dette var en meget lærerik og inspirerende kveld for trenerne.
Etter sesongslutt holdt vi et evalueringsmøte med trenerne.

Lagene og trenere denne sesongen:

G/J 10 22 deltakere, Trenere: Magnhild Brandsnes, Hege Brennodden (før jul), Åshild Sveen
Gussgard og Guri Sletten (etter jul)
Minihåndball J/G 7 og 8år: 26 deltakere, Trenere: Gro Oddløkken, Jorun Elise Klokkerhaug
og Anita Bjørkeng

J/G 6 år (ball-lek) 14 deltakere Trenere: Ellen Grete Kroken, Åshild Sveen Gussgard og Guri
Sletten
Treninger:
Alle treninger startet etter høstferien. 10-åringene trente frem til siste turneringshelg
5.mars. Minihåndballen tok en pause i desember, og avsluttet med 2 treninger i januar før
siste kamphelg. Ball-leken holdt på til første uke i desember.
Treningene for ungdom og damer holdt på til turnering på Røros i mars.
Kamper:
Folldal har deltatt på to minihåndballturneringer i Tynsethallen. 10-åringene stilte med lag
på 10-årsaktivitetskampene i Tynsethallen og avsluttet med turnering på Røros med
velfortjent pizza som avslutning.

Veterandamene deltok på en veteranturnering samme med 5 andre lag på Røros i mars. Der
vant de alle kampene sine.

Dommere: Vi har ikke hatt noen aktive dommere i vinter.

Arrangement/Dugnad
22.-23. Juni arrangerte håndballgruppa håndballskole sammen med SFO, Instruktører: Hege
Brennodden, Magnhild Brandsnes, Elin Brandsnes Vårtun, Signe og Åshild Sveen Gussgard. SFO
besørger måltid. Alle 38 deltakere fikk hoppetau som deltakerpremie.

I november arrangerte vi 10-årsaktivitetsserie i Holmenhallen.

Håndballgruppa har fortsatt dugnaden med å dele ut menighetsbladet til alle postkasser i
bygda.
Økonomi:
Det ble i år et underskudd på ca 8.000,-kr for håndballgruppa. Dette skyldes noen innkjøp
som ikke var tatt med i budsjettet. (servering på kurs og møter med kretsen, og innkjøp av
nye baller). Samt at 10-årsarrangementet vårt måtte arrangeres i Holmenhallen. Det gir
mindre kioskinntekster. Det ble heller ikke delt noe ut til undergruppene etter Folldalsdager.

Avslutningsord
Det har vært stor aktivitet på treningene i vinter, særlig med de helt yngste. Som i fjor har vi
i år lagt vekt på mye basistrening ved siden av mye ballaktiviteter i treningene. Det er
populært blant ungene. Takker alle trenere for at dere gjør håndballtreningene artige og
allsidige for ungene.

Folldal 07.06.16
Magnhild Brandsnes

