
 
          Årsrapport 2018 – Håndball jenter 2004 og 2005 

 
Når vi kommer til 2018 så har vi en halv spilt sesong, sesongen 2017/18. Vi har hatt 2 treninger i uken 
gjennom hele sesongen. 
 
Vi spiller seriespill, jenter 12 år. Vi stiller med 2 lag da vi er så mange. Vi er 18 jenter, 4 jenter 2004 og 
14 jenter 2005. 
 
Malin Hamar, Ingeborg Olsen, Malene G. Steinshamn, Randi Margrete Leikvoll, Nikoline Solem, Celina 
Nortun, Malene Løvik, Andrea Løvik, Cecilia Løvik, Anna Melby, Ane Rovde, Mona Sofie Hjertvikrem, 
Sylvelin Julnes, Vanja Lorentine Sunde, Julie Nesje, Ida Eline Haukvik, Sunniva Oterhals og Juni 
Sætervik. 
 
Lagene spilte veldig bra i serien, og endte opp med en 1 og 2 plass. Vi er veldig stolte av å kunne 
sette Gossen il på håndball kartet☺  
 
20-22 april reiser vi til Stryn på Nordfjord cup. Jentene stor spilte, og tok med seg hjem sølv og 
bronse pokal. Dette er et resultat av et bra team spill/arbeid mellom jentene og trenere. Veldig kjekk 
og sosial helg. 
 
Vi avrundet 2017/18 sesongen med en tur til Valldal klatrepark. Kjekk tur hvor vi ser at samhold 
mellom jentene er bra. Her utfordret jentene seg selv på ting dei i utgangspunktet ikke tør. Noen vart 
stående høyt oppe i nettet med skrekken, og var livredd. Men med god støtte fra lag venninner kom 
dei seg fint gjennom løypa. 
 



Etter 2017/18 sesongen takker hovedtrener Janine Løvik og med trenere Elisabeth Aleksandersen og 
Ragnhild Søreide for seg. Dei gjorde en fantastisk bra jobb. Foreldre og håndballjentene setter stor 
pris på den fine utviklingen jentene har hatt, og alle timer dere har lagt ned. Dere har gjort en super 
jobb. 
 
Så setter vi i gang med jobben mot en ny sesong. Vi trenger en ny trener, og dette er ikke enkelt. Da 
jentene er veldig flinke, og fortjener en god trener for å fortsatt greie å utvikle seg og bli bedre. Her 
ute på Gossen har vi ikke så mange trenere å ta av. Så gleden var stor hos lagledere og jentene da 
Wenche Nesje tok på seg trener jobben.  
 
Sesongen 2018/19, jenter 13 år starter i august med 17 jenter. En mindre enn forrige sesong, Sylvelin 
Julnes gir seg. Vi har 2 treninger i uken gjennom hele sesongen. 
 
Laget stiller med 2 lag i seriespill, og har gjort det veldig bra nå halvveis i serien (Vi ligger på 1 og 5 
plass pr 15 januar). 
Jentene viser stor fremgang, samt engasjement og innsatsvilje. 
 
Vi hadde en trenings helg før cup, da Wenche følte hun og jentene trengte mer tid sammen. Dette 
var veldig kjekk trenings dag med 2 trenings økter. I pausen hadde jentene oppskjært frukt, og 
Wenche hadde en spørreundersøkelse ang forventninger for den kommende sesong. Etter andre 
trenings økt hadde vi noen kjekke foreldre som hadde baka pizza. Jentene spiste pizza og koste seg, i 
mens voksne hadde foreldremøte.  
 
2 oktober spilte vi trenings kamp her hjemme mot Træff sitt jente 14 års lag. Vi holdt følge å spilte 
veldig godt, dette var ingen lett match for Træff. Men i denne kampen var ikke resultatet som hadde 
fokus, men samspill i laget.  
Lagene deltok 5-7 oktober på håndball cup i Ålesund med overnatting. Her spilte vi oss helt frem til 
semifinale. Vi velger å tro at vi kom på en 3 plass, da bronsefinale ikke blir spilt på denne cupen.. 
Dette er en veldig fin oppkjøring til sesong start.  
24 oktober reiste vi til Molde etter trening, for å se på NM kvartfinalen mellom Molde – Fredrikstad. 
 
Nå jobber vi fult med sesong avslutning av seriespill, kanskje greier vi toppen i år også.... Etter det blir 
det full oppkjøring til Dronninglund cup i Danmark 8-13 juli. Gleder oss veldig ☺ 
 
Hovedtrener Wenche Nesje har lagt ned en fantastisk jobb. Er veldig dyktig og engasjert og 
strukturert. Ha ansvaret for 17 jenter er en stor jobb. Her blir det lagt ned mye tid, og innsats på hver 
enkelt spiller. Vil også takke Elisabeth Aleksandersen som kommer hjem fra Oslo, og Jenny Nesje som 
hjelper til så vi får kabalen til å gå opp med kamper og cuper. 
Alle foreldre og håndballjentene setter stor pris på all tid og innsats som blir lagt ned. Vi har en 
fantastisk jente gjeng som stortrives, og har en utrolig utvikling enkeltvis og som team. Takk igjen til 
trener teamet ☺  
 
Mvh lagleder Eva Beate Nybø og Hege Nautnes 


