
ÅRSMELDING for Håndballjenter 12år 
 
 

Rapport laget av: Siw Rindarøy      Dato:21.01.2020 
 
Støtteapparat:   Lagets utvikling: 
Trener Trude Akselvoll 
Trener Andreea Johansen 
Oppmann Siw Rindarøy 

 Antall spillere 11 Nye sp. siste år 3 Ant. Sluttet 0 

     
 
 

Seriespill 
Navn serie 

 
Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 

Trønder Energi-Serien  6 - Første året vi spiller serie 
    

 
Cupspill 

Navn cup Plassering Kommentar 
Tafjor Håndballcup-Sif/Hessa 2019 - A-sluttspill, slått ut i kvartfinale 

   
   

 
Treningskamper 

Motstandere  Kommentar 
   

   
   

 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling: Nytt i år er strekspiller, ingen senket 
tverrligger og vanlige spilleregler. Vi har de samme målene for 2019/2020 sesongen som 
tidligere; Utvikle det tekniske og taktiske ferdighetene. Lære seg å forstå spillet. Det har også 
vært fokus på at jentene skal ha glede av å spille handball, at de skal se frem til neste trening. 
Trivsel=Mestring. 
 

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: Til denne sesong fikk vi tilbake 3 
spillere som tidligere hadde slutta. De ble en del av gruppa med en gang. Det er ett veldig 
godt samhold i gruppa. Trenerne samler de til sosialt samvær med håndballkamper på tv og 
overnatting, kanskje blir det ett bad i badestampen også   Til våren ser det ut til at vi skal til 
Hødd på cup. Det gleder vi oss til.  
 
Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sesong: 
Andreea har fulført trener 2 kurs, gjenstår eksamen. 
 
 
 
 



Annet: 
Sesongen2019/2020 har noen av jentene hospitert opp til J13.  
Det er også nytt for oss med lisens og setter veldig stor pris på den avtalen Gil har gjort med 
handballgruppen med tanke på at foreldrene får minstebeløpet refundert. Alle spillerne hos 
oss har betalt lisens. Håndballensdag er også en positiv opplevelse og fin avslutning på 
sesongen.  
 
 
  

Her er vi i Trondheim på 
Tillercup, våren 2019. En utrolig 
bra cup! 

Inkludering og samhold er viktig.  

Endelig jul og siste trening før 
jul. Da kan vi tulle og leke oss 
litt. Og ett julekort med en liten 
hilsen hører jo med. Takk for 
2019. Gleder oss til 2020 og nye 
opplevelser! 


