Årsmelding håndballgruppa 2014/15
Leder:
Sekretær:
Kasserer:

Magnhild Brandsnes (på valg)
Bente Helene Grimsbu
Marian Stenhaug (på valg)

Møter: Magnhild har hatt møte med trenerne før sesongstart, hun har deltatt på 3
sonemøter (Tynset, Røros og Ålen), vært på 2 møter med barneidrettsutvalget. Bente eller
Magnhild har deltatt på idrettslagets styremøter.
Lagene og trenere denne sesongen:
G10 (mix) 22 spillere, Trenere: Bente Fossum, Hege Brennodden og Magnhild Brandsnes
Minihåndball: J/G 6 år (ball-lek) 21 unger Trenere: Anita Faldet, Gro Oddløkken, Jorun Elise
Klokkerhaug og Marita Løvhaug
J/G 7 og 8 år 19 unger Trenere: Nina Myrhaug, Gunn Hilde Voll og Anita Bjørkeng,
Treninger: Alle treninger startet etter høstferien.
10-åringene trente frem til vinterferien, og avsluttet med en siste trening tirsdag etter
vinterferien med pizza.
Minihåndballen tok en pause i desember, og avsluttet med 2 treninger i januar før siste
kamphelg.
Treningene for jenter på ungdomsskolen og damer, stoppet sine treninger til vinterferien.
Kamper
Folldal har deltatt på to minihåndballturneringer i Tynsethallen. 10-åringene stilte med
2 lag på 10-årsaktivitetskamper i november. Det var også en kampdag for dem i mars, men
vi valgte å stå over denne dagen, da det kolliderte med klubbmesterskap i langrenn og
hopp samme dag.
Veterandamene deltok på en veteranturnering sammen med 5 andre lag på Røros i februar
Dommere
Vi har ikke hatt noen aktive dommere i vinter.

Arrangement/Dugnad
I samarbeid med SFO arrangerte vi første mandag og tirsdag i sommerferien, håndballskole
for elever i 1.-5.klasse. Der ble det lagt opp til varierte ballaktiviteter og felles lunsj. Det
deltok 33 unger på disse dagene.
Vi har arrangert en dag med 10-årsaktivitetsserie i Tynsethallen. Der fikk vi et overskudd på
ca 3500 kr i kiosken.
Håndballgruppa har fortsatt dugnaden med å dele ut menighetsbladet til alle postkasser i
bygda.
Teknikkmerkeprøve:
Disse ungene har tatt «Rødt merke» i år: Jørgen Røhjell og Julie Brendryen Øyen,

Avslutningsord
Det har vært stor aktivitet på treningene i vinter. I samarbeid med barneidrettsutvalget, har
vi bevisst lagt mer vekt på basistrening i øktene. Det har sett ut til å være populært blant
ungene. Noe som muligens har gjort sitt til at treningsoppmøtet har holdt seg stabilt høyt
gjennom hele sesongen, og flere er kommet til etter hvert. I vinter fikk vi heldigvis
tilbake 10-årsaktivitetsserien. Dette passer bedre for oss som har lange reiser for å spille
kamper. Neste sesong blir det lagt opp til enda flere kamphelger for 10-åringene, der vi kan
delta. Det ser faktisk utfra interessen i år, til at vi neste vinter kan delta med egne jente
og guttelag.

Folldal 26.05.15
Magnhild Brandsnes

