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Utleira Idrettslags håndballgruppe 
 

 
1. Årsmeldinger 2006 
 - fra håndballstyret v/ styreleder 
 - fra sportslig utvalg v/ sportslig leder 
 - fra lagene 
  
 Styrets innstilling: 

De framlagte årsmeldinger fra styret og sportslig utvalg vedtas som håndballgruppas 
årsmeldinger for 2006. Lagenes årsmeldinger tas til orientering.  

 
2. Årsregnskap 2006 
 Styrets innstilling: 

Det framlagte årsregnskap for 2006, med driftsinntekter på kr. 643 060,-, driftsutgifter 
på kr. -598 706,- og et resultat (overskudd) på kr. 44 984,- vedtas som håndballstyrets 
årsregnskap for 2006. 
  

3.  Budsjett 2007  
 Styrets innstilling: 

Det framlagte budsjett for 2007 vedtas som håndballgruppas årsbudsjett for 2007. 
Håndballstyret gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet ut fra deltakelse i seriespill 
sesongen 2007-2008. 

 
4. Innkomne saker 
 Ingen 
 
5. Valg 
 Forslag til styresammensetting 2007 er som følger:  
 Leder:                 Trude Sundset 

Nestleder:     NN  
Sekretær og infoansvarlig:   NN 
Økonomiansvarlig:    Arne Hovd 
Sponsoransvarlig:    Jon Martin Ingebrigtsen 
Materialforvalter:    Sverre Broen    
Dugnadsansvarlig:    NN 

 Lodd- og lotteriansvarlig:          Wenche Langholm  
 Ullmaxansvarlig:    Laila Krohg    
 Infohefteansvarlig:    Jorunn Alstad  

Styrets medlem i sportslig utvalg:  Jo Ragnar Tremoen  
Styremedlem:     Grethe Enlid 
Styremedlem:     Tor Holmen 
Styremedlem:     Katrine Herskedal/Trond Krogstad 

  
Sportslig leder:    Eva Brun  

 Sportslig nestleder:    Robert Harper  
Hallfordelingskoordinator:   NN  
Utdannings- og dommerkontakt:  Nina Knudsen 

 Medlem sportslig utvalg:    Kenneth Røstad 
Medlem sportslig utvalg:    Emil Eck 
Medlem sportslig utvalg:    Monica Wenes 

 
Det nye styret fordeler selv oppgavene i styret. Det avgående styret ber årsmøtet gi 
det nye styret fullmakt til å supplere styret med nye styremedlemmer dersom det viser 
seg å være behov for dette.  
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Styrets beretning om den sportslige aktiviteten i 2006 
 
Aktiviteten i handballgruppa har i 2006 vært meget god. Ved inngangen til 2007 hadde vi 260 
spillere, derav 246 i aldersbestemte klasser. Det er en økning på 49 spillere (23%) fra i fjor, 
noe som er meget bra.  
 
Vi har i løpet av 2006 fått inn en rekke spillere i de yngste årsklassene. Det jobbes godt med 
rekruttering i håndballskolen og yngre lag. Ikke minst guttelagene har markert seg med stor 
entusiasme og fremgang dette året. 
 
De eldste lagene har oppnådd gode resultater i cuper og seriespill og har trukket til seg en 
rekke gode nye spillere, samtidig som noen naturligvis går ut. Vi har lykkes bra med å holde 
på spillerne også når de blir ungdom. Fremover satser vi på ennå bedre tilbud både for de 
som vil satse og de som vil spille for moro. 
 
For året 2006 må spesielt nevnes at klubben har lykkes med å rekruttere både 3 etablerte og 
4 nye dommerkandidater. Det har blitt jobbet meget godt i sportslig utvalg med dette. Et stort 
fremskritt for klubben. 
 
Sportslig utvalg har funnet en god form og har hatt et godt arbeidsår. Utvalget har hatt 
følgende sammensetting i 2006:  
 
Sportslig leder/trenerkoord. yngre lag:   Eva Anita Brun 
Sportslig nestleder/trenerkoord. eldre lag:   Robert Harper 
Hallfordelingskoordinator:     Sverre Broen  
Utdannings- og dommerkontakt:    Nina Knudsen 
Medlem sportslig utvalg:      Kenneth Røstad 
Medlem sportslig utvalg:      Veronika H. Hansen 
Medlem sportslig utvalg:     Emil Eck 
 
 
Styrets beretning om den administrative aktiviteten i 2006 
 
Styrets sammensetning i 2006 
Leder:      Ole Jonny Klakegg  
Nestleder, Othilienborgkontakt:  Sølvi Margrethe Dahlen 
Sportslig leder:    Eva Anita Brun 
Materialforvalter:    Sverre Broen  
Sekretær/Infoansvarlig:   Borghild Rørvik  
Sportslig leder:    Eva Anita Brun 
Økonomiansvarlig:    Arne Hovd  
Sponsoransvarlig:    Jon Martin Ingebrigtsen (kom inn i oktober 2006) 
Dugnadsansvarlig:    Grethe Enlid (kom inn i desember 2006)  
Lodd- og lotteriansvarlig:   Wenche Langholm  
Ullmaxansvarlig:    Laila Krohg (kom inn i september 2006)  
Infohefteansvarlig:    Jorunn Alstad  
Styrets medlem i sportslig utvalg:  Jo Ragnar Tremoen  
 
Styret har i 2006 hatt et godt og stabilt arbeidsår. Styret har fungert som kollegium og hvert 
enkelt medlem har støttet godt opp om helheten i driften. Organisasjonen har kapasitet til å 
takle den økende oppgavemengden. Likevel er det fortsatt en utfordring å fordele oppgavene 
godt nok og sikre jevnt engasjement.  
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Styremøter 
Styret har holdt 11 styremøter i 2006. Møtene har hovedsakelig vært holdt på Utleira skole. 
 
Trener- og lagledermøter 
Styret har holdt 2 fellesmøter med trenere og lagledere. 
 
Møtedeltagelse 
Styret har vært representert på alle sonemøter og regionstinget i handballkretsen, samt 
møtene til hovedstyret i Utleira Idrettslag. 
 
Laglederperm (administrativ) 
Det er foretatt store endringer i innholdet i det administrative systemet i 2006. Innholdet er 
videreutviklet og forbedret i løpet av 2006 og gjort tilgjengelig fra håndballstyrets nettsider. 
Noen få hjelpemidler gjenstår å fullføre. Disse vil bli komplettert i løpet av første halvår i 
2007. 
 
Infoheftet 
Det er kommet positive tilbakemeldinger også på årets hefte som ble delt ut som julehilsen til 
alle spillere og støtteapparatet. Infoheftet har vist seg å være et godt salgsverktøy i 
sponsorarbeidet. Heftet er selvfinansierende ved hjelp av annonsesalg. 
 
Internett 
Nettsidene våre har fått positiv omtale og brukes nå meget aktivt. Det er slutt på papirlapper 
som forsvinner på veien hjem. Sammen med SMS er dette nå den viktigste 
kommunikasjonskanalen innad i lagene. Dette er i tråd med klubbens intensjon.  
 
Dugnader og lodd 
En av våre viktige inntektskilder er vår egen innsats med dugnader og loddsalg samt andre 
typer inntektsbringende innsats. Dugnadsinnsatsen må styrkes i tiden fremover. 2006 har 
vært et for passivt år på denne fronten. Som vanlig er responsen på de årlige loddene fra 
Håndballforbundet negativ ute i lagene. Som tidligere år har vi likevel ikke annet å gjøre enn 
å stå på. Det er et pålegg vi ikke slipper unna.  
 
Ullmax 
Vi startet salg av superundertøymerket Ullmax høsten 2004 gjennom et samarbeid med 
Heimdal HK. Det var en suksess tuftet på et godt produkt til en rimelig pris og en gjeng 
entusiastiske selgere fra flere av lagene våre. Midtveis i 2006 inngikk vi en ny avtale - nå 
direkte med Ullmax. Samtidig tok Laila Krogh over som Ullmax-ansvarlig. Den nye direkte 
avtalen innebærer vesentlig bedre vilkår og større inntekter. Samtidig har mange flere lag 
kommet med i denne satsingen og omsetningen nådde nye høyder høsten 2006. En aldri så 
liten suksesshistorie.  
 
Sponsoraktivitet 
Vi startet et systematisk arbeid med sponsorinntekter i 2005. Arbeidet er organisert i et eget 
utvalg. I 2006 fikk styret en egen sponsoransvarlig, Jon Martin Ingebrigtsen som avlastet 
styrets leder. Dette forventes å slå ut positivt i 2007. Aktive medlemmer i 2006 har vært Ole 
Jonny Klakegg, Rune Thomassen, Mona Nornberg og Vidar Moen (sluttet i mai 06). Her bør 
også nevnes innsatsen til alle kontaktpersoner innenfor sponsoravtalen med Finanspartner. 
Hvert lag har en egen kontaktperson. Det er meget bra og gir positiv uttelling. 
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Sluttord, Styret si årsberetning for 2006, Utleira IL Handball 
 
Det er freistande å gjenta alt som er sagt før om kor viktig barneidretten er, og kor heldige vi 
er som har mange engasjerte foreldre på Utleira og ei fantastisk trenargruppe som sikrar eit 
godt, trygt og utviklande fritidstilbod til ungane våre. Det kan ikkje seiast for ofte. 
 
Det er også freistande å gjenta tidlegare frustrerte utbrot om mangel på halltid og vanskeleg 
og usikker økonomi. Det er framleis umogleg å få nok halltid og vanskeleg å få endane til å 
møtast. Men vi har gjort det beste ut av det, og må nok fortsette sameleis også i framtida.  
 
Idrettspark og fleirbrukshall på Utleir 
Handballavdelinga har i 2006 engasjert seg tungt i eit prosjekt som vi vonar skal gje resultat 
innan altfor lang tid. Det er nedsett eit eige utval som jobbar med å planlegge idrettspark og 
fleirbrukshall nær Utleira skule langs Utleirvegen. Leiar for handballstyret har delteke aktivt i 
utvalet sitt arbeid gjennom heile året, og sportsleg utval var inne i arbeidet med 
dokumentasjon av behovet og dei første rundane med planlegging av korleis ein slik 
fleirbrukshall bør vere. Som representantar for den største hallidretten er denne delen av 
prosjektet naturleg nok nær vårt hjarta, men også kulturdelen av prosjektet og 
utomhusanlegga med fotballbaner, park og tilgong til marka er viktig for oss. Alle med 
tilknyting til handballen bør føle seg plikta til å stille opp og bidra med si stemme til å legge 
press på beslutningstakarane, slik at dette kan realiserast. Bydelen treng det sårt. Vi har 
venta lenge nok. 
 
Strategiarbeidet – eit vegval for framtida 
På initiativ frå sportslig utval har styret engasjert seg sterkt i ein strategidebatt mot slutten av 
2006. Bakgrunnen er at klubben no har fleire årgangar med sterke sportslege resultat og 
høge ambisjonar. Dei nærmar seg no senioralder. Dei sportslege ambisjonane sikter mot eit 
bydelslag i 2.divisjon i løpet av eit par år. Vi snakkar ikkje lenger berre om aldersbestemt 
handball men lag oppe i seriesystemet. Dette betyr auka kostnadar og må møtast med tiltak. 
Styret legg til grunn at vi må finne ei løysning som ikkje medfører splitting mellom bredde og 
satsing. Vi er, og skal være, ein klubb med sterk lokal forankring, basert på fellesskap og 
dugnadsånd. Samtidig må plattforma for å nå måla styrkast, både sportsleg og økonomisk. 
Ved inngangen til 2007 konkluderte diskusjonen med at handballavdelinga må styrkast med 
ei eiga satsingsgruppe med mandat til og ansvar for å bygge opp under satsingslaga i denne 
overgangen, og vidare som seniorlag. Det blir ei hovudoppgåve for det påtroppande 
handballstyret å organisere og utforme mandat for dette.  
 
Handballstyret takkar alle spelarane, trenarane, støtteapparatet rundt laga, foreldre og 
dommarar for flott innsats i 2006. Vi går inn i eit spennande år i 2007. 
 
For ein avtroppande leiar av handballavdelinga gjenstår å avrunde med ein stor takk til alle 
som har bidrege til å bygge opp ein flott klubb, den gode handballaktiviteten og fellesskapet i 
dette miljøet. Det har vore ei stor glede å delta dette arbeidet. Lykke til vidare. 
 

26. februar 2007 
for Utleira handball 

 
 

Ole Jonny Klakegg 
Leiar 

Utleira IL Handballgruppa 



 6

Økonomi 
 

Regnskap 06 Rv budsj 06 Regnskap 05 2007
3000 Treningsavg 1) 276 138 259 000 197 875 340 000
3010 Automatinntekter 2) 128 734 130 000 171 685 65 000
3020 Håndballotteriet 3) 23 500 40 000 75 385 33 000
3040 Sponsorinntekter 4) 61 000 65 000 0 65 000

3050/3405 Dugnader / kalendersalg 5) 64 799 61 000 32 716 20 000
3060 Ullmax 15 000 15 000 10 000 48 000
3200 Reklameinntekter 2 200 10 000 0 10 000
3400 Off.støtte 63 962 55 000 60 000 75 000
3900 Andre inntekter 3 200 10 000 42 328 3 000

Netto finans 4 527 0 974 6 000
643 060 645 000 590 963 659 000

5001 Overf til lagene 6) 2 250 2 250 0 0
5010 Dommerutgifter 26 249 40 000 43 496 35 000
5900 Trenerutdanning/kurs 6 975 10 000 7 390 10 000
5950 Utviklingstiltak 2 500 10 000 0 10 000
6300 Leie haller 45 951 50 000 8 259 65 000
6500 Idrettsmateriell 155 623 120 000 75 342 120 000
6700 Kontigenter kretsen 90 245 90 000 73 840 97 000

6750/7601 Cupstøtte/overf til lagene 6) 55 325 38 000 44 650 11 000
6760 Spar deltakelse J88 7) 66 990 65 828 90 000 50 000

J90 Interrer 10 000 0
6800 Kontorrekvisita 0 3 000 519 1 000
6801 Trykking / kopieriing 2 610 5 000 3 797 11 000
6802 Litteratur og tidsskrifter 545 1 000 590 1 000
6803 Småanskaffelser 120 0 0 0
6809 Diverse utgifter 7 433 300 8 112 300
6901 Porto (leie av postboks) 625 700 669 700
7100 Reiseutgifter 325 0 -19 0
7150 Utgiftsgodtgjørelse 8) 130 400 182 000 120 152 241 000
7301 Møter/tilstelninger 3 610 5 000 1 887 5 000
7600 Bevilgninger/gaver 300 2 000 600 1 000
7790 Diverse driftsutgifter 0 6 000 0 0

598 076 641 078 479 284 659 000

RESULTAT 44 984 3 922 111 679 0  
 
 
 
 
Kolonner i oppstillingen: 
 
Regnskap 06 er endelig resultat ved utgangen av 2006, jfr. Sak 2. 
 
Revidert budsjett 06 er det faktiske styringsgrunnlaget, revidert i mai 06. Budsjett for 06 vedtatt i 
Årsmøte 2006 hadde en inntektsside på 570 000,-, utgifter på 568 000,- og et resultat på 3 000,-. 
Økende aktivitet medførte behov for revisjon av styringsgrunnlaget mellom sesongene. 
 
Regnskap 05 er fjorårets regnskap, dvs. ved utgangen av 2005.  
 
2007 er budsjettframlegg for neste år, jfr. Sak 3. Dette budsjettet er basert på videreføring av dagens 
ambisjonsnivå. Dersom strategivalget iverksettes våren 2007 må budsjett revideres i hht. dette. 
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MERKNADER REGNSKAP 06 / REVIDERT BUDSJETT 06

1) Treningsavgift
Fordeler seg med ca kr 113.000 i vårsesongen og ca kr 163.000 på høstsesongen.
Fortsatt noe inngang av treningsavgift knyttet til høstsesongen etter nyttår.
Litt forsiktig budsjettert i forhold til effekter av søskenmoderasjoner og hva
angår realisert aktivitet.

2) Automatinntekter
Her er det fra 2006 ytterligere kr 11.381 til fordeling, altså midler som kunne ha 
vært overført til håndballen i 06 og inntektsført da.

3) Håndballotteriet
Noe "optimistisk" budsjettert. Normalnivå på inntekt for vår del ligger nå ut fra 
sesongen 06/07 på ca kr 30.000. Når vi fører regnskap etter kontantprinsippet, så 
vil regnskapet dessuten påvirkes av om lagene innbetaler loddpengene før eller
etter nyttår.

4) Sponsorinntekter
Det var budsjettmessig også forutsatt kr 5.000 fra Gjensidige her. Det så vi ikke
noe til. Kr 1.000 fra Nordea til kjøp av annonse i infoheftet vårt har imidlertid blitt
ført her.

5) Dugnader / kalendersalg

Manglet en innbetaling knyttet til kalendersalget ved årsskiftet.

6) Cupstøtte / overføring til lagene

Omfatter cupstøtte, "lagskompensasjoner" (foregående sesong),
støtte til J90 i forbindelse med interreegserie samt at en påmeldings-
avgift også er kontert her.

7) SPAR J 88

Den "rene" støtten fra håndballavdelingen til J88 utgjør kr. 25.000. Kr 40.828 er 
utjevningsmidler og stipender knyttet til foregående sesongs SPAR-deltakelse. 
Dette er midler som håndballavdelingen har fått overført fra Håndballforbundet / 
Håndballregionen mot slutten av 2005, men som ikke er videreført til J88 før
i begynnelsen av 2006. Kr 1.162 er en regning knyttet til et SPAR-arrangement
som i første omgang er betalt av håndballavdelingen, men senere refundert av J88.

8) Trener- / utgiftsgodtgjørelse.

Mindreforbruket her skyldes først og fremst at det høsten 06 ikke er utbetalt
godtgjørelse til trener J88. Det er heller ikke utbetalt godtgjørelse til trener
for de aller yngste lagene. Ut over dette noe besparelse i forhold til budsjett.  
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KOMMENTARER TIL FORSLAG BUDSJETT 07

INNTEKTER

Treningsavgifter

Kr 163.000 er innbetalt i treningsavgifter høsten 06. Det kommer nå fortsatt inn trenings-
avgifter knyttet til høstsesongen. Treningsavgiftene er i utgangspunktet forutsatt å være på
samme nivå sesongen 07/08 som sesongen 06/07. Større aktivitet og flere spillere i de eldre 
årsklassene forutsettes å gi en inntektsøkning høsten 07.

Med samme nivå på treningsavgifter i sesongen 07/08 som sesongen 06/07, så forstås for 
øvrig at J 92 neste sesong betaler det samme som J91 foregående sesong, J 91 betaler det 
samme som J 90 sesongen før, mens J 90 betaler det samme som J88 gjorde året før (osv.)
Det foreslås ikke økning i treningsavgiften for J88.

Automatinntekter

Denne innektskilden ser ut til å bli avviklet ved halvårsskiftet 07. I budsjett er det lagt til grunn
halvparten av den inntekten vi hadde i 06. Disse inntektene er for øvrig sannsynligvis avtakende,
og det er hensyntatt at det er inntekter knyttet til automatene i 06 på vel kr 11.000 (jfr. 
merknader til regnskapet), som for vår del vil bli inntektsført i 07.

Så vidt jeg har oppfattet vil det komme en kompensasjonsordning knyttet til tap av automat-
inntekter. Denne ordningen skal visstnok basere seg på automatinntektene slik disse var i 
2001. Jeg vet ikke hva en slik ordning vil kunne innebære for Utleira IL.

Håndballotteriet

Det er forutsatt at vår aktivitet her skal være på om lag samme nivå her sesongen 07/08 som
sesongen 06/07.

Sponsorinntekter

Disse er i utgangspunktet forutsatt å være på samme nivå i 07 som i 06.

Dugnader / kalendersalg

Fotballavdelingen vil ha salget av de tradisjonelle Utleira julekalendrene jula 07. Håndballen må 
da finne på noe annet.

Ullmax

Høyere aktivitet gir grunnlag for høyere provisjonsinntekter. Jfr for øvrig årsrapport fra Ullmax 
i foregående møte.

Offentlig støtte

Høyere aktivitet i håndballavdelingen forutsettes å gi grunnlag for høyere offentlig støtte.  
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KOMMENTARER TIL FORSLAG BUDSJETT 07

UTGIFTER

Dommerutgifter

Disse forutsettes å bli høyere i 07 enn i 06 p.g.a. høyere aktivitet.

Leie haller

Leie av kommunale haller er gratis. Klubbene i sone 7 (Trondheim) kjøper imidlertid
treningstid sammen i følgende ikke-kommunale haller: Byåsenhallen, Nidelvhallen og
Charlottenlundhallen. Kostnadene ved leie av disse hallene fordeles etter hvor mye den 
enkelte klubben bruker av den samlede treningstiden som Regionen fordeler til den enkelte
klubb. Utleiras kostnader her øker nå betydelig. Vi er nå våren 07 belastet ut fra aktivitet
høsten 06. Denne belastningen er nå det dobbelte av hva vi tilsvarende hadde vinteren 06.

Idrettsmatereiell

Forslaget her er noe lavere enn regnskap 06, men fortsatt markant høyere enn hva 
regnskapet i 05 viser. Så vidt jeg har forstått har noe av utgiftene i 06 preg av å være
engangsutgifter. Noen sponsorer skal dessuten i 07 faktureres for trykking av logoer. Her er de
korresponderende utgiftene belastet vårt regnskap for 06.

SPAR-deltakelse / satsingslag

Omfatter i utgangspunktet J88 og J90. Er J91 et "satsingslag" fra høsten av?

Kontigenter / kretsen

Økt aktivitet forutsettes å gi utslag i høyere kontigenter.

"Cupstøtte" / overføring til lagene

Den tradisjonelle cupstøtten foreslås avviklet. Lagene har gjennom avtalen med Finanspartner
og gjennom Ullmax fått tilgang til inntekter som skal være mer enn tilstrekkelig for å
kompensere for bortfall av denne støtten. Økonomien i de fleste lagene synes å være god.
Det foreslås imidlertid kr 1.000 i støtte til de aller yngste / mest nystartede lagene.
Dette vil omfatte følgende lag: 
J 97, J98, J99, J 00, G 94 (?), G95, G 96 (?), G 97, G 98, G99, G 00 (?)

Trykking

Reflekterer trykkekostnader knyttet til infohefte.

Utgiftsgodtgjørelse

Reflekterer ramme på trenergodtgjørelser på kr 109.000 våren 07 og kr 126.000 høsten 07.
I tillegg kommer utgiftsgodtgjørelse for leder i håndballstyret, leder i sportslig utvalg, halltids-
ansvarlig og materialforvalter. Rammen er her kr 6.000.  
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Regnskap for håndballavdelingen inlusive lagsregnskap

Regnskap 06 Regnskap 05
3000 Treningsavg 276 138 197 875
3010 Automatinntekter 128 734 171 685
3020 Håndballotteriet 18 702 65 751
3040 Sponsorinntekter 275 000 20 000

3050/3405 Dugnader / kalendersalg  163 213 131 969
3060 Ullmax 15 000 31 051
3200 Reklameinntekter 2 200 0
3400 Off.støtte 63 962 60 000
3900 Andre inntekter 29 988 42 354
3750 Egenandeler 113 100 101 652

Netto finans 5 244 628
1 091 281 822 965

5001/7601 Overf til lagene -24 382 0
5010 Dommerutgifter 39 048 43 803
5900 Trenerutdanning/kurs 6 975 7 390
5950 Utviklingstiltak 2 500 0
6300 Leie haller 45 951 17 612
6500 Idrettsmateriell 166 577 78 112
6700 Kontigenter kretsen 90 745 73 840
6750 Deltakelse i stevner 122 846 111 162
6760 Spar deltakelse J88 148 168 58 455
6800 Kontorrekvisita 0 519
6801 Trykking / kopieriing 2 610 4 559
6802 Litteratur og tidsskrifter 545 590
6803 Småanskaffelser 120 0
6809 Diverse utgifter 7 707 6 274
6901 Porto (leie av postboks) 625 789
7100 Reiseutgifter 99 594 62 537
7150 Utgiftsgodtgjørelse 8) 131 900 121 652
7301 Møter/tilstelninger 31 771 7 466
7600 Bevilgninger/gaver 9 510 1 085
7790 Diverse driftsutgifter 0 0

882 810 595 845

RESULTAT 208 471 227 120

Lagskasser

G 95 4 750 0
J 88 105 956 74 784
J 90 77 922 13 085
J 91 11 661 14 144
J 92 20 456 6 593
J 93 18 931 17 197
J 94 30 476 9 091
J 95 18 753 5 612
J 96 8 679 939
J 97 7 348 0

304 932 141 445

Bank håndballavdelingen

Driftskonto 148 772 113 623
Sparekonto 197 526 187 692
Postbanken 600 600

346 898 301 915

Sum bank, lagskasser 651 830 443 360  

Eiendeler, inkl. lagskasser: 
 
Informasjon tilsvarende 
balanse.  
 
Det står betydelige beløp på 
lagenes kontoer. Dette er 
fordi håndballen er midt i en 
sesong der inntekter høsten 
2006 må dekke kostnader 
våren 2007. 
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Årsberetning for 2006 fra sportslig leder 
 

Lag 2006 Trenere 
2006 

Spillere 
2005-06 

Spillere 
2006-07 

Handballskole Jenter Veronika Hellan Hansen 36 18 

Jenter 99 Veronika Hellan Hansen  10 

Jenter 98 Martha Strand  8 

Gutter 98/99 Ove Wolfgang  10 

Jenter 97 Nina Knudsen 12 11 

Jenter 96 Janicke Johansen og Tone Mjønes 19 25 

Gutter 96/97* Heidi Johansen og Thore Løkken 10 12 

Jenter 95 Marte Bye Werkland og Asgeir Hammeren 21 25 

Gutter 95 Kenneth Røstad  15 

Jenter 94 Monica Wenes og Vidar Magne 21 21 

Jenter 93  Tina Vikan og Asbjørn Dahl 28 25 

Jenter 92 Atle Oliver Johansen, Hans Christian Mork 
en og Heidi Johansen  

18 18 

Jenter 91 Kenneth Røstad og Jon Martin Ingebrigtsen 15 15 

Jenter 90 Robert Harper og Emil Eck 14 16 

Jenter 89/88/87, 3. div Ørnulf Johansen og Christer S. Johnsen 17 17 

Jenter 4.div Asbjørn Dahl  14 

Totalt  211 260 

  
 
Handballskole: 
I år har det også blitt avholdt handballskole med stor suksess. Veronika H. Hansen har hatt 
ansvaret for handballskolen i år også. Massevis av ivrige unger har deltatt, så dette er et 
tilbud vi må ta godt vare på i framtiden. 
 
Annen rekruttering: 
Noen nye spillere på stort sett alle alderstrinnene. Det samme gjelder spillere i avgang. Ingen 
dramatiske tall verken den ene eller den andre veien. I tillegg har vi nå kommet godt i gang 
på guttesiden. Neste sesong er det stor muligheter for at vi også har lag i seriespill for gutter 
97 og gutter 94. Den største utfordringen til neste sesong vil nok være å gi J87/88/89 stor 
nok sportslig utfordring. 
 
 
 
*I sesongen 2005/06 var dette Gutter 96, nå er det dominert av gutter fra 97-årgangen.
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Treningsleir: 
J90 og J91 hadde i år treningsleir sammen i Leksvik og J92 var i Bjugn. Alle lagene 
kombinerte treninger, sosiale aktiviteter og kamper og fikk ei strålende helg.  
 
Turneringer: 
Utleira var godt representert i Shellcupen i Kristiansund med lag i årsklassene 88, 90, 91, 92 
og 93. Og som tidligere ble Utleira lagt merke til både på banen og tribunen. Vi har også hatt 
god deltagelse på turneringer i Trondheim med omegn. I tillegg så deltok J90 og J88 
Dronninglund cup i Danmark. Og vi har også i år vært arrangør i Sparserien og i tillegg 
arrangør i Interregional serie. 
 
Dommere: 
Vi har kommet godt i gang med dommere. Klubben har nå 3 elitedommere og 4 jenter som 
har fullført dommerveileder kurs og som er godt i gang med å dømme yngre lag. 
 
Trenerstaben: 
Vi har hatt en sterk trenerstab med en fin blanding av foreldretrenere og eksterne trenere i 
klubben. Noen fornyelser vil det nok bli neste sesong også, men jeg håper de fleste 
fortsetter. 
 
Sportslig utvalg: 
Sportslig utvalg består av en gruppe med håndballfolk/trenere som brenner for håndballen. 
Det er en viktig jobb som legges ned i denne gruppen. Vi har hatt et godt samarbeid i 
gruppen og jobber videre med å fordele arbeidsoppgavene innad i gruppen. Vår eminente 
hallkoordinator og altmuligmann har på grunn av for stort arbeidspress trekt seg fra en del av 
vervene sine. Vi vil prøve å fordele arbeidsoppgavene bedre fremover for å unngå at 
arbeidspresset på enkeltpersoner skal bli for stort. Målsettingen er å bli enda sterkere og 
bedre rustet til å tilrettelegge for lagene i jakten på sportslig utvikling.  
 
Sportslig rammeplan: 
Dette er en veileder for hvordan handballen skal bli drevet i de forskjellige alderstrinnene i 
klubben. Den blir gjennomgått og revidert en gang i året. 
Rammeplanen er et fint verktøy å bruke for å oppnå at alle trenerne trekker i samme retning.  
 
Framtiden: 
J88 er fremdeles i rivende utvikling og vi håper de fleste fortsetter i klubben og spiller i 
3.divisjon, med et mål om å rykke opp til 2. divisjon. J90 viser også tegn til å være et lag av 
tilnærmet samme kaliber. Det vil til neste sesong prøve å kvalifisere seg til Sparserien og da 
sannsynligvis med et samarbeid med de yngste jentene på J88. Det finnes også mange 
gode talenter nedover i aldersklassene i Utleira. 
 
Det som er minst like viktig er å ta vare på de spillerne som trives best innen breddeidretten. 
Vi håper at vi til neste sesong får etablert et ”hobbylag” på herresiden. Dette vil være positivt 
både for å rekruttere dommere og nye trenere til klubben, men også for å motivere flere 
gutter til å spille håndball. Utleira er en klubb for både satsing og bredde, og slik håper jeg 
det blir i fremtiden også.  
 
Jeg ønsker alle handballfolk i Utleira lykke til videre i sesongen. 
 
Mvh 
Eva Anita Brun (sportslig leder) 
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ÅRSRAPPORT 2006       
 Håndballskolen 

 
Når det gjelder Håndballskolen så er vi en plass mellom 12 og 18 spillere 

avhengig av andre aktiviteter eller sykdommer. Vi trener hver mandag fra kl 
17 til 18. Har prøvd å dele gruppa i 2 uten spesielt stort hell, da denne 

tiden er den som passer best for de fleste. Vi har mye ballspill og 
aktiviteter med ball og målet vårt er å bli med på en cup før vi avslutter. 

Skal prøve å få vært med på den på Orkanger den 18/3 07 Da dette er en cup 
for de aller minste. Vi er ikke med i noen serie da dette er for tidlig, men 
til neste år så kan de spille der. Mange unger og mye morro. Håper vi får 

foreldre som kan jobbe videre med dem til høsten. 
 

Veronika Hansen 
 
 

ÅRSRAPPORT 2006       
 JENTER99 

 
TRENER: VERONIKA HANSEN 
OPPMANN: BRITT SIRIN HESTDAL/TROND O HESTDAL 
FORELDREKONTAKT: LARS HOFSTAD 
ANTALL SPILLERE: 10 
NYE SPILLERE: 1 
SLUTTET: 0 
 

SERIESPILL 
 

VED SERIESTART VAR J98 OG J99 ETT LAG. FANT UT AT GRUNNET MANGE SPILLERE VAR 
DET MEST HENSIKTSMESSIG Å DELE LAGET I TO. J98 BEHOLDT DEN OPPRINNELIGE 
TRENEREN MENS J99  FIKK VERONIKA HANSEN. HUN DRIVER OGSÅ HÅNDBALLSKOLEN, SÅ 
JENTENE KJENNER HENNE GODT FRA ÅRET FØR. 
ALLE ER VEL ENIGE OM AT DETTE FUNGERER GODT. VERONIKA ER IKKE BARE MEGET 
FLINK SOM TRENER, HUN STYRKER OGSÅ SELVTILLITEN DERES OG FREMMER DERES 
EVNER SOM HANDBALLSPILLERE. 
JENTER 98 OG 99 SPILLER ANNENHVER KAMP PÅ OPPSETTET. HAR BÅDE TAPT OG 
VUNNET. BLIR NOK FLERE SEIRE NESTE ÅR, NÅR DE MØTER JENTER SOM ER LIKE GAMLE. 
 
I NOVEMBER VAR VI MED PÅ FLÅCUP PÅ LUNDAMO. DER VANT VI ALLE 3 KAMPENE. 
RAMMEN RUNDT CUPEN VAR KJEMPEBRA, MED FLOTTE PREMIER TIL ALLE BARNA. HÅPER 
PÅ Å BLI MED DER NESTE ÅR OGSÅ. 
ER NÅ PÅMELDT PÅ CUP PÅ ORKANGER I MARS. 
 
VI HAR FÅTT ETT STABILT LAG, DER ALLE ER FLINKE TIL Å MØTE OPP, BÅDE PÅ KAMP OG 
TRENING. JENTENE SYNES DET ER MORO, OG ER STADIG I FRAMGANG. DET SOSIALE ER 
BRA, SÅ DET BLIR NOK SAMMENSVEISET GJENG.  
TROR DET ER POSITIVT AT LAGET BLE DELT, DA DET BLIR ETT JEVNERE NIVÅ OG ALLE BLIR 
INKLUDERT.  
  

 
MVH BRITT OG TROND HESTDAL 
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ÅRSRAPPORT 

Gutter 98/99 
 
 

Årsrapport for G 98/99   Laget av: Jan K. Hammernes, O.Wolfgang og S.Broen 
Dato 22.01.07 
 
Antall spillere på laget:10 
Antall nye siste år: 5        
Antall sluttet:10 
  
Antallet har variert fra 16 på det meste vinteren 2006, til 2 stk ved oppstart høst 
2006. Nå i januar 2007 er vi 10 stk. 
 
Plassering i serien siste sesong:   Har ikke tabell 
Plassering i inneværende sesong (nå):  Har ikke tabell 
 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Minicup Vikåsen   
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Laget har trening 1 time pr. uke, og deltar med 1 lag i G8 års serien.  
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Miljøet i laget er godt, men det er nødvendig å få mer ro og struktur i treningene. 
Det har til tider vært mye uro på treningene, noe som har gått utover 
gjennomføringen av treningene. 
 
 
Annet: 
 
Ove ga seg som trener for laget i januar 2007, ny mann i trenerapparatet er  
Per Schjølberg. Morfar til Ørjan. 
 



 15

ÅRSRAPPORT for Utleira Jenter 1998 
 

 
Rapport laget av:  Martha Strand Dato: 27.02.2007 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Martha Strand  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 
Hjelpetrener: Lars Hansen  8 4 5 
Oppmann/Oppkvinne: Lars Hansen/Lillian 

Håbrekke 
    

 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
   Tapt bare en kamp i serien 
    
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Horghallen Flåcup  1 uavgjort, 2 seier 
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Meget bra utvikling på ballferdighet, selv om det er nivåforskjeller på jentene blir det bedre og bedre. 
Jeg bruker mye tid på grunntrening, ikke så veldig mye lek – trening på ”håndball-ting” er også moro, i 
alle fall når vi vinner alle kamper, vet jentene at det er riktig og smilet er stort både på trening og i 
kamp. 
 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
 
Godt miljø,har ikke fått noen tilbakemeldinger fra de som har sluttet, så det har nok andre grunner til at 
de ikke har fortsatt (mange andre aktiviteter, ikke så veldig moro som de har trodd etc.) 
 
 
 
 
 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT for Jenter-1997 
 
Rapport laget av:  Nina Knudsen Dato: 09.01.07. 27/02/2007 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Nina Knudsen  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hjelpetrener:   11 2 2 
Oppmann/Oppkvinne: Grethe Enlid,      
 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
Jenter 09 avd 3   Ingen plassering i denne serien 
    
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
   Skal på cup på Orkanger 17.3 og spiller første gang 

med 7 spillere. 
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling 
 
Jentene har fått en større forståelse av håndballen denne sesongen. Vi har jobbet en god del med at 
jentene skal ha forståelse av at det er et lagspill de driver med. I kampsituasjon har de fått konkrete 
oppgaver som består av at alle skal få muligheten til å prøve å skyte på mål, og det er alle sitt ansvar 
at alle har det gøy på håndballbanen. Ellers så jobber vi mye med grunn ferdigheter hvor 
hovedfokuset er på kast og mottak, og bevegelse med ball. Jentene er veldig ivrige på å ta fått på å 
lære nye måter og skyte og bevege seg på.      
 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
 
Det er et godt miljø i laget, men det har ikke vært gjort så veldig mange tiltak til sosiale aktiviteter uten 
for håndballen. Mange av jentene kjenner hverandre fra skole og andre aktiviteter og mange av 
jentene er med på flere aktiviteter utenfor håndballen   
 
 
 
Annet: 
  
Ser at det vil bli behov for tilskudd av nye spillere i denne årgangen og håper at det vil være mulig å få 
jentene som tilhører Othilienborg inn på laget til neste år, da jentene begynner i C-hallen og skal være 
7 spillere på banen. Det vil også være av stor betydning for laget sosialt sett slik at alle blir integrert 
inn i klubben spillere som foreldre.   
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ÅRSRAPPORT 2006 for Gutter 97 
 

 
Rapport laget av:  
 

Thore Løkken Dato: 17.02.07 

 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener:  
 

Heidi Johansen  Antall spillere  Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hjelpetrener:  
 

Thore Løkken  12   
Oppmann/Oppkvinne:       
 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
    
    
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
   
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling:  
 
Vi startet opp i oktober 2006.  
Trener for tiden på fredager kl 16.30-18 i gymsalen på Hoeggen + noen strøtimer i Nidarøhallen og 
Utleira skole. 
 
Vi er 6 gutter som går på Utleira skole og 6 som går på Steindal skole. 2 av guttene er født i 1996.   
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
 
Guttene har vist stor iver på treningene og har god utvikling. Vi har meldt på et lag til cup i Orkanger, 
mars 2007 og ser frem til seriespill til høsten. 
 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT 
 
 

Årsrapport for jenter født 1996.    Laget av Ragnhild G. Åsrønning 
Dato 13.01.07 
 
Antall spillere på laget: 25     
Antall nye siste år: 7        
Antall sluttet: 1 
 
Plassering i serien siste sesong:    
Plassering inneværende sesong (nå)  
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Trondheimscup   
Tiller Cup   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Laget har trening 2 time pr. uke, og deltar med 2 lag i 10 års serien. Det er bra 
fremgang hos spillerne etter at lagene startet med 2 treninger pr. uke nå i høst. 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Lagene består av 25 jenter. I høst kom det 3 spillere fra Othilienborg som hadde spilt 
håndball før og 4 ferske spillere fra Utleira uten håndballerfaring. Miljøet er godt, og 
ungene synes det er moro å spille håndball. Lagene har i løpet av dette året hatt 2 
samlinger med pizza og brus. Det er avholdt 3 foreldremøter. 
 
 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT 
 

Årsrapport for J født 95    Laget av Arne Hovd 
Dato 11.01.07 
 
Antall spillere på laget 25     
Antall nye siste år 6        
Antall sluttet 7 (inkluderer 3 fra tidl. Utleira og 4 fra tidl. Othilienborg). 
 
Plassering i serien siste sesong: Aktivitetsserie  
Plassering inneværende sesong: Aktivitetsserie 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Kombicup, Melhus Aktivitet 1 lag 
Charlottenlund Cup Aktivitet 1 lag 
Selbucup Aktivitet 2 lag 
Fokus julecup, Melhus Aktivitet 2 lag 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Mange spillere på ulikt nivå kan by på treningsmessige utfordringer.  95-årgangen 
stiller med to faste lag i seriespillet.  Selv om det ikke legges avgjørende vekt på 
kampresultatene, kan vi konstatere at resultatene stort sett er gode. 
  
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
95-jentene fra Othilienborg spiller fra høsten 06 for Utleira. Innlemmingen av de 6 
jentene fra Othilienborg har gått greit, og miljøet i laget er godt. 
 
Det har vært gjennomført sosiale arrangementer knyttet til noen hjemmekaper 
Byåsen har hatt i Champions League (CL) og i den norske serien. Under kampen 
mot Larvik vinteren 06 var jentene maskoter. Det skal de også være under Byåsens 
hjemmekamp i CL mot Györ fra Ungarn i februar 07. 
 
En stund etter overgangen til jentene fra Othilienborg, ble det etter trening i 
Dorahallen spilt bowling med bevertning.  
 
Annet: 
Jentene trener to ganger i uka i Dora. Med det som utgangspunkt, fungerer det etter 
hvert greit. Det er imidlertid av flere grunner trasig at man hele tida i så ung alder må 
langt ut av bydelen for å få trent.  
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ÅRSRAPPORT for Gutter-1995 
 
Rapport laget av:  Kenneth Røstad Dato: 09.01.07. 27/02/2007 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Kenneth Røstad  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hjelpetrener:   15 15  
Oppmann/Oppkvinne: Heidi Hareide     
 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
Gutter 11 avd 2 9   
    
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
    
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
Helt nyoppstartet lag hvor vi på den første treninga i høst hadde 5-6 gutter. Siden har det strømmet på 
med spillere, og nå er det 15 stk som er med. Den sportslige utviklinga har vært helt enestående. 
Guttene er utrolig ivrige og gjør store framskritt fra uke til uke. Vi møter bare lag som har trent 
handball mye lengre enn våre gutter, men vi er allerede like bra som mange av de andre lagene. 
 
Neste sesong så tror jeg vi har et meget bra 12-årslag hvis alle fortsetter. Det må diskuteres med 
spillerne om antall treninger skal økes, og om man skal melde på 2 lag slik at vi får flere kamper. Det 
er litt lite kamper når vi er så mange som 15 spillere. 
 
. 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
 
Det virker som det er et meget godt miljø i laget, og det virker som alle spillerne koser seg på trening 
og kamp. 
Vi har ikke hatt noen sosiale aktiviteter enda, men under handball-vm for herrer så legger vi opp til en 
pizzakveld hvor vi skal se en kamp med Norge. 
 
 
 
 
 
Annet: 
  
Guttesiden er endelig oppe og går i Utleira, og jeg håper det er flere i klubben som bidrar til å ta vare 
på guttehandballen. 
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ÅRSRAPPORT for jenter 1994 
 
Rapport laget av:  Monica, Vidar og Elin Dato: 10.01.2007 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Monica Wenes  Antall spillere  Nye sp. siste 

år:   
Ant. sluttet:   

Hjelpetrener: Vidar Magne  21 3 3 
Oppmann/ 
Oppkvinne: 

Elin Hegdalsness og 
Trude K Hustoft 

    

 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
 Peer Gynt  4 plass   
    
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
 Selbu cup   A sluttspill begge lag 
 Gjensidige cup  1 pl B 

sluttspill 
 Utleira 1 

   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Jenter 94 har en spillerstall på 21 jenter som har vært stabile siden oppstarten. Vi har fått tre 
nye spillere denne sesongen som har vært helt uten håndballerfaring, men med stor iver og stå 
på vilje har dette gått over all forventning. Jentene er veldig pliktoppfyllende i 
treningsoppmøtet og vi har en fin utviklingskurve. På vårt nivå er det fortsatt stor differanse 
mellom lagene i form av hurtighet og spillerforståelse og ikke minst styrke. 
 
Det er fortsatt 3-4 klubber som ligger hakket over ….. men det er jo bare en utfordring for så 
vel jentene som trenerteamet. Vi har pr i dag 2 ukentlige treninger hvor den ene er på 
Hoeggen skole og den andre i hall 1 time pr uke. Ny trener har vi også fått med oss denne 
sesongen, Vidar Magne. Han kommer fra tilsvarende engasjement i Freidig og har selv spiller 
erfaring (Keeper).  
 
Etter endt seriespill setter vi kursen mot Kristiansund og Shell Cup. Dette blir sesongens 
sosiale samling for j 94 sammen foreldre og søsken. 
 
Sportslig hilsen 
Vidar Magne og Monica Wenes, Trenere J 94 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
  
Vi har hatt avslutninger både på vår og høst sesongen med bowling og mat på Egon.  Jentene 
(og foreldrene) gleder seg til Tiller cup og Shell cup på våren.  Det blir sosialt og trivelig for 
alle.  Foreldregruppen begynner også å bli flink til bruke Utleira ropet på kamper, det gir en 
god stemning i hallen og jentene synes det er moro med engasjerte foreldre på sidelinja.  Flere 
har også med seg kubjeller, så stemningen er det ingenting å si på.  Mange av jentene spiller 
også fotball sammen, så det er en sammensveiset gjeng. 
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ÅRSRAPPORT FOR JENTER 93 

 
RAPPORT LAGET AV TINA STØRSET VIKAN 

 
 

LAGETS UTVIKLING: 
Antall spillere: 25 
Nye sp. siste  år: 0 

 
 

SERIESPILL: 
Navn på serie:       Jenter 13 avdeling 04 og 05. 

Plassering:  7.plass i avd. 04 og 9.plass i avd. 05. 
 
 

KORT BESKRIVELSE AV LAGETS SPORTSLIGE OG SOSIALE 
UTVIKLING: 

Denne sesongen delte vi opp i 2 nye lag, et A-lag og et B-lag. 
Noen problemer med dette i begynnelsen, men utover i sesongen 

så har dette fungert bra. 
Vi er like mange spillere som da vi startet, og det virker som om 

jentene trives på håndballbanen og innad i laget. 
Jentene er ivrige og har dette året vist mer og mer forståelse for 

håndball og interessen har økt. 
 

I forhold til kamper, så har a-laget prestert bedre (som 
forventet).Men vi ser også den store utviklingen b-lag spillerne har 

hatt. 
Plasseringene på tabellen er ikke så gode, men dette skyldes også 

at vi hittil har spilt mindre kamper enn flesteparten av de andre 
lagene. 

 
Men alt i alt, så har dette vært et bra håndballår for 93-jentene og de 

viser stor utvikling innenfor spilleforståelse. 
Men det viktigste er at miljøet fortsatt er så bra at vi ikke har mistet 

noen av våre spillere =) 
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JENTER 92 - ÅRSRAPPORT 07. 
 
Vi stiller 2 lag i Per Gynt-serien Jenter 14, avd. 11 og avd.12.  
 
Pr. 8. januar er lagene plassert på følgende måte i serien: 

Utleira 1: Avd. 12 – 5.plass. 
Utleira 2: Avd. 11 – 3.plass. 

 
Det er 17 spillere på laget, så langt i sesongen har vi fått en ny spiller, samt at en spiller har 
gitt seg grunnet prioritering av andre aktiviteter. Laget trenes av Atle Oliver Johansen, med 
god hjelp av Heidi Johansen og Hans Christian Morken. 
 
Før sesongen deltok lagene i Gjensidige-Cup hvor begge lagene ble slått ut i kvartfinalen i A-
sluttspillet. Som en avslutning på sesongen skal vi delta med 2 lag i Shell-Cup i Kristiansund. 
 
Sportslig utvikling/potensiale 
- Før jul har det helt bevisst blitt byttet mye internt i laget, - hvilket lag man har spilt på og 

sammen med hvem. Dette for at alle jentene skal føle seg like mye verdt for laget og i 
gruppen, synes dette kunne være en fin måte å beholde interessen og engasjementet 
oppe på med ny trener.  

- Laget er rivende utvikling, som det bør være i den alderen. Treningsiveren er fantastisk 
bra i den aller største delen av gruppen, noe jeg tror de merker at gitt resultater. 

- De får store angrepsmessige utfordringer hele tiden, noe som gjør at resultatene 
periodevis varierer voldsomt, men de er på rett vei!! 

- Forsvarsmessig behersker jentene nå 3-2-1 på en flott måte, etter at vi har brukt litt tid i 
høst på å få det til. 

- Individuelt har fokus først og fremst vært på tekniske øvelser, alltid med ball, da kast og 
mottak ikke alltid er like bra. Det er fremdeles et poeng at de skal lære å lese spillet og 
vurdere hele veien sine muligheter. Spillerne har alle hatt utvikling, men størst har 
kanskje fremgangen vært hos de som tidligere holdt seg i bakgrunnen og gjorde minst 
utav seg på banen. 

- Vi har nok kantspillere i laget, men kunne kanskje hatt en back til. 
- Fremover kommer 1.laget i litt større grad til å bestå av de spillerne som til en hver tid er 

best, enn det tilfellet har vært til nå i sesongen. 
 
Miljøet i laget 
Selv om det var litt grums i høst, er gruppen svært homogen. Jentene er tøffe og reale mot 
hverandre, samtidig som kommentarer og fleip sitter løst! 
 
Annet: 
Verdt å nevne er at laget har en ivrig, håndballinteressert foreldregruppe som gjennom verv i 
idrettslaget, kjøring til og fra kamp og trening viser jentene at de bryr seg. Denne tryggheten 
er gull verdt, og det er flott å se at jentene reagerer positivt på dette. 
For treneren er også denne støtten meget bra, da utenomsportslige arbeidsoppgaver blir løst 
på en kjapp og fin måte. 
 
Sportslig hilsen  
Atle Oliver Johansen 
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ÅRSRAPPORT for J92 
 
Rapport laget av:  Laila Krohg Dato: 27.02.2007 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Atle Johansen  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 
Hjelpetrener: Heidi Johansen, Hans 

Christian Morken 
 18 1 1 

Oppmann/Oppkvinne: Anne Grete Tronstad, 
Laila Krohg 

    

 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
Per Gynt 5 og 3 8 og 6 Bra 
    
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Trondheims Cup   
Shell Cup  Begge i A-sluttspill 
Gjensidige Cup  A- og B-sluttspill. Tap i semifinale for B-sluttspill 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Laget er i stadig utvikling. 
Flere spillere tar ansvar på og utenfor banen. 
 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
 
Miljøet er fint. 
Shell-Cup er en fin og sosial tur der alle sammen, både små og store har ei fin helg. 
Laget hadde treningssamling på Ørlandet som avslutning før sommeren.. Kjempemessig. 
Jentene har det tydeligvis artig med håndballen, og det synes vi foreldrene er bra. 
Laget har ei foreldregruppe som stort sett stiller opp for jentene.. 
 
 
 
 
Annet: 
 
Laget byttet trenere før sesongen 2006/2007. 
3 stk mødre ble byttet ut med 1 stk mor og 2 stk mannebein. 
Dette har hatt positiv virkning på jentene. 
Regner med å høste fruktene av dette samarbeidet framover. 
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ÅRSRAPPORT for Jenter-1991 
 
Rapport laget av:  Elin M. Rofstad Dato: 09.01.07. 27/02/2007 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Kenneth Røstad  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hjelpetrener: Jon Martin Ingebrigtsen  15 1 1 (pause) 
Oppmann/Oppkvinne: Elin Rofstad/ Stig Rønne     
 
Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
Jenter 15 avd.2 4  Meget ujevnt kampantall, så i 

realiteten er vi nok bedre enn 
tabellplasseringen tilsier. 

Jenter 15 avd.3 3   
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Shell-cup  Vant B-

sluttspillet 
 

Trondheimscupen Kvartfinale A-
sluttspill 

 

Gjensidige-cupen Kvartfinale B-
sluttspill 

 

 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
Laget har utviklet seg i et bra tempo, med gode treningsmetoder. I sommer hadde de et 
treningsopplegg som svært mange utførte. Det ga tydelige resultater. Laget er blitt jevnere 
spillemessig. Enkelte har hatt en enorm framgang, mens noen har stagnert. Ennå mangler litt på 
lagfølelsen, med å få det optimale av hver enkelt spiller. Det å gjøre andre gode kommer vel etter 
hvert. 
 
Fint for både laget og Kenneth å få med Jon Martin som assistenttrener. Både spillemessig og for det 
sosiale. Det er hardt arbeid å forholde seg til et jentelag med så mange hormoner alene. Da trenger 
man støtte. 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
Har vært litt støy med noen misfornøyde spillere. Det har blitt holdt møter der jentene har fått snakket 
med sportslig leder, oppmann, trener og foreldrekontakt. På det nåværende tidspunkt er det rolig. 
Viktig at foreldre ikke ”hiver” seg på alt som jentene sier. De må tåle krav fra trener og støtteapparat i 
denne alderen. 
 
Det har vært flere sosiale tiltak som pizzakvelder, gokart, treningssamling i Leksvika m.m 
 
 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT J90 
 
 

Årsrapport for jenter født 1990    
Trenere: Robert Harper og Emil Eck  
 
Laget deltar i: 

Regionsserien J 16  
Regionserien J 18 
Interregional serie avd.3 (lands-serie) 

 
Antall spillere på laget : 16 
Antall nye siste år: 8      
Antall sluttet: 5 
 
Plassering i serien siste sesong: 
1. plass i Lokal J15 
1. plass i Lokal J17 
 
Plassering inneværende sesong (nå): 
Regionserien J16 : 1. plass  
Regionserien J18 : 7. plass 
Interregional serie : 9. plass  
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Shellcup 3. plass A-sluttspill J 15 
Dronninglund cup Mellomrunde A-sluttspill J16 
Gjensidige cup 1. plass A-sluttspill J18 sammen med 88 sp, 
Gjensidige cup  Kvartfinale A-sluttspill J16 
Nordstandcup  2. plass B-sluttspill J16 
 
 
Litt om laget i årets sesong: 
 
Laget har fått en del nye spillere, dette var en stor utfordring for oss trenere. 
Det tar litt tid å få alle samspilt, men det begynner å bli bedre. Tror vi kommer MYE 
sterkere tilbake neste sesong. Vi var litt uheldig med skade på 2 spillere før denne 
sesong startet (de 2 har vel scoret til sammen 75% av målene til laget før skade). 
 
Andre ting å tang: 
 
Foreldregruppa har blitt mye mer engasjert i årets sesong enn før. Veldig BRA! 
Emil Eck ga seg som hjelpetrener etter jula. Har fortsatt ikke lykkes i å skaffe en 
medhjelper. 
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ÅRSRAPPORT J88/3. divisjon 
 
Årsrapport for jenter født 87/88/89   Laget av Jo Ragnar Tremoen 
Dato 9. januar 2007 
 
Laget spiller i  

avd 14 (senior) Regionsserien J 18,  
Spar-serien J 18 
3. divisjon 

 
Antall spillere på laget :17   
Antall nye siste år: 2       
Antall sluttet: 1 
 
Plassering i serien siste sesong: 
1. plass i Regionserien  J17 
2. plass i Regionserien J19 
1. plass i 4. div. (senior) 
9. plass Spar-serien 
 
Plassering inneværende sesong (nå): 
J 18 Regionsserien : 2. plass  
Spar-serien J 18 : 13. plass 
Damer 3. div. : 3. plass  
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Shellcup 1. plass A-sluttspill J 18 
Dronninglund cup Finaletap A-sluttspill J18 
Gjensidige cup 1. og 2. plass A-sluttspill J18 – to UIL-lag i finalen! 
Gjensidige cup  8.delsfinale A-sluttspill Senior 
 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 

• Ny trener har bidratt til videre utvikling 
• Assistenttrener omsider på plass (januar 2007) 
• Bedre samspill i laget 
• Sterke spillere på alle plasser 
• Dobbeldekning på nesten samtlige plasser 
• Bedre rutine i laget 

 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Fortsatt en gjeng med kjempetrivelige jenter med godt humør, pågangsmot og store 
ambisjoner. Også i årets sesong har laget fått flere nye spillere, noe som fortsatt 
takles på fin måte. Konkurransen i laget har blitt hardere og det er naturlig at enkelte 
synes de får lite spilletid i de gjeveste seriene. I år har fordelingen av spillere i ulike 
serier likevel medført at spilletiden har blitt jevnere fordelt enn forrige år, og 
regionserien har blitt brukt bevisst for å gi alle kamptrening. 
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Annet: 
 
Fortsatt er engasjementet stort i foreldregruppa. Støtteapparatet er bedre organisert i 
år, med jevnere fordeling av arbeidsoppgaver. Over halvparten av foreldrene har 
ulike verv og arbeidsoppgaver innenfor laget, og det er aldri et problem å få 
arbeidsoppgaver utført. 
 
Arrangerte Spar-kvalifisering i Åsheimhallen i oktober. Takket være ivrige supportere 
i hele Utleira Håndball og hjelpsomme foreldre, ble det også denne gang et vellykket 
arrangement med stort oppmøte og bra inntekt. 
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ÅRSRAPPORT 
 

Årsrapport for Damelaget. Laget av: Kari D. Viken 
Dato 25.01.07 
 
Antall spillere på laget:  14 
Antall nye siste år:   6        
Antall sluttet:  Tja si det….. 
  
Antallet har variert kraftig gjennom sesongen. Har hatt over 30 spillere innom 
treninga, men mange har stilt opp bare 1-2 ganger. 10-14 har vært stabile gjennom 
sesongen. 
 
Plassering i serien siste sesong: Var ikke med i noen serie i fjor 
Plassering i inneværende sesong (nå): 6 
 
 
Cupspill 
Har ikke vært påmeldt til noen cuper. 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Laget har 1 trening i uken, fra 21.30 – 23.00 på torsdager. Vi har slitt noe med å få 
med nok spillere på trening og kamper, men dette har tatt seg kraftig opp etter jul. 
Formstigningen gjennom sesongen er formidabel. Vi startet med å tape alle kampene 
våre, og nå har vi tre strake seire på rad….!!!! (Vi skal ikke stikke under en stol at vi 
har fått god hjelp fra -88 og -90 laget, som har stilt opp og hjulpet oss når 
spillermangelen har vært prekær) Og ikke nok med det… vi har til og med fått oss 
trener: Asbjørn. 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Det er et godt miljø i laget, ambisjonsnivået ligger på ”morolag-nivå”, og det jobbes 
intensivt for å ha det gøy. Vi synes vi lykkes godt med det!! Utfordring fremover er å 
få nok folk med på trening, slik at vi får lekt ordentlig håndball. 
 
 
 


