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Utleira Idrettslags handballgruppe 
 

 
 
1. Årsmeldinger 2005 
 - fra gruppestyret v/ styreleder 
 - fra sportslig utvalg v/ sportslig leder 
 - fra lagene 
  
 Styrets innstilling: 

De framlagte årsmeldinger fra styret og sportslig utvalg vedtas som handballgruppas 
årsmeldinger for 2005. Lagenes årsmeldinger tas til orientering.  

 
2. Årsregnskap 2005 
 Styrets innstilling: 

Det framlagte årsregnskap for 2005, med driftsinntekter på  
kr. 589 989,31, driftsutgifter på kr. -479 284,90 og et resultat på kr. 111 678,41 vedtas som 
handballstyrets årsregnskap for 2005. 
  

3.  Budsjett 2006  
 Styrets innstilling: 

Det framlagte budsjett for 2006 vedtas som handballgruppas årsbudsjett for 2006. 
Handballstyret gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet ut fra deltakelse i seriespill 
sesongen 2006-2007. 

 
4. Innkomne saker 
 Ingen 
 
5. Valg 
 Valgkomiteens innstilling: 
 Forslag til styresammensetting 2006 er som følger:  
 Leder:                 Ole Jonny Klakegg  

Nestleder:     Arne Hovd  
Sekretær og infoansvarlig:   Borghild Rørvik 
Økonomiansvarlig:    Arne Hovd 
Materialforvalter:    Sverre Broen    
Dugnadsansvarlig:    Cathrine Røed 

 Lodd- og lotteriansvarlig:          Wenche Langholm     
 Infohefteansvarlig:    Jorunn Alstad  
 Othilienborgkontakt:    Sølvi Dahlen 

Styrets medlem i sportslig utvalg:  Jo Ragnar Tremoen  
  

Sportslig leder:    Eva Brun  
 Sportslig nestleder:    Robert Harper  

Hallfordelingskoordinator:   Sverre Broen  
Utdannings- og dommerkontakt:  Nina Knudsen 

 Sportslig utvalg:     Kenneth Røstad 
 Sportslig utvalg:    Veronika Hansen 
 

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 2005 
 
Aktiviteten i handballgruppa har i 2005 vært meget god. Ved inngangen til 2006 hadde 
vi 212 spillere i aldersbestemte klasser, fordelt på, håndballskole; to lag J/G6-7 
(f.1999/98); J/G8 (f. 1997) 2 lag J/G9 (f. 1996), to lag J10 (f. 1995), J11 (f. 1994), 2 lag 
J12 (f. 1993), 2 lag J13 (f. 1992), 2 lag J14 (f. 1991), J15 (f. 1990) og J17 (f. 1988). 
Det er en økning på 21 spillere fra i fjor, noe som er meget bra. I tillegg til dette har vi 
på nyåret 2006 etablert et eget breddelag for voksne damer som spiller bare for moro.  
 
Vi har i løpet av 2005 fått inn en rekke spillere i de yngste årsklassene. Det jobbes 
godt med rekruttering i handballskolen og yngre lag.  
 
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. 
 
Styrets beretning om den administrative aktiviteten i 2005 
 
Styrets sammensetning i 2005 
Siste del av 2005 har styret vært sammensatt som i forslaget til styresammensetting 
for 2006. Ingen endringer foreslås nå. I løpet av 2005 har det imidlertid vært store 
endringer: 
 
Leder:     Ole Jonny Klakegg (ikke endret) 
Materialforvalter:   Sverre Broen (ikke endret) 
Sekretær:    Borghild Rørvik overtok etter Inger H Gjørv i mar. 05 
Sportslig leder:   Kenneth Røstad overtok etter Anita Grønning i juni05 
Othilienborgkontakt:  Sølvi Dahlen kom inn i aug. 05 
Nestleder:    Arne Hovd overtok etter Heidi Timm i sept.05 
Økonomiansvarlig   Arne Hovd overtok etter Sverre Broen i sept.05 
Dugnadsansvarlig:   Cathrine Røed overtok deler av oppgavene til  
Lodd- og lotteriansvarlig:  Wenche Langholm av hensyn til arb.mengden. 
Infohefteansvarlig:   Jorunn Alstad kom inn fra sept.05 
Styrets medlem i sportslig utvalg: Jo Ragnar Tremoen kom inn i sept.05 
 
Styret har i løpet av 2005 opplevd omfattende utskiftinger og utvidelse til flere 
medlemmer. Dette er en konsekvens av utviklingen de siste årene med stadig økt 
aktivitet og dermed økende arbeidsomfang. Styret har hatt behov for å kunne dele 
oppgavene på flere og fremstår nå i en helt ny drakt i forhold til tidligere. Fornyingen 
har lykkes meget bra og organisasjonen har nå kapasitet til å takle den økende 
oppgavemengden. Vi merker likevel bortfallet av erfaring som følger av at flere av våre 
tidligere krumtapper ga seg etter lang og tro tjeneste i løpet av 2005. Dette har gitt oss 
en del utfordringer.  
 
Utdannings- og dommerkontakt er overført til Sportslig utvalg fordi den er tett knyttet til 
den sportslige aktiviteten. Det er også foretatt en del rokkeringer og suppleringer i 
sportslig utvalg i løpet av året:  
Sportslig leder:   Kenneth Røstad overtok etter Anita Grønning i juni05 
Sportslig nestleder:   Eva Brun overtok etter Veronika Hansen i des05 
Hallfordelingskoordinator:  Sverre Broen overtok etter Veronika Hansen i jan06 
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Styremøter 
Styret har holdt 11 styremøter i 2005. 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 i handballkretsen, samt møtene til 
hovedstyret i Utleira Idrettslag. 
 
Laglederperm (administrativ) 
Det er ikke foretatt store endringer i innholdet i det administrative systemet i 2005. Det 
vil bli videreutviklet og forbedret fortløpende og skal gjøres lettere tilgjengelig.. 
 
Infoheftet 
Konseptet er kraftig bearbeidet med tanke på enklere og rimeligere produksjon og har 
nå fått en egen ansvarlig. Dette gjorde at vi klarte å få heftet ut til jul og helfinansiert 
med reklamesalg. Dette er vi godt fornøyd med.  
 
Internett 
Handballstyret ser på videreutvikling av internettsidene våre som en viktig oppgave 
fremover. Detter er en kommunikasjonskanal som vi tror kan rasjonalisere 
virksomheten ytterligere med for eksempel bruk av oppslagstavle. I tillegg er det et 
godt utstillingsvindu av virksomheten vår og en måte å styrke klubbens profil. Mange 
av håndballagene har kommet godt i gang med bruken og den synes å fungere godt.  
 
Othilienborgkontakten 
Vi har mange spillere fra Steindal skole og området til Othilienborg IL som har redusert 
sin handballaktivitet betydelig. For å sikre god dialog mellom handballgruppen og 
skolene Steindal og Hoeggen, samt idrettslag og foresatte i det aktuelle geografiske 
området, har vi definert et eget ansvar for dette. Det har virket hensiktsmessig. 
 
Dugnader og lodd 
En av våre viktige inntektskilder er vår egen innsats med dugnader og loddsalg samt 
andre typer inntektsbringende innsats. Dette har gitt både positive og negative 
erfaringer i 2005. Fremtiden forventes å bringe mer av det samme. 
 
Sponsoraktivitet 
Vi startet et systematisk arbeid med sponsorinntekter i 2005. Arbeidet er organisert i et 
eget utvalg ledet av styrets leder. Aktive medlemmer i 2005 har vært Vidar Moen, 
Rune Thomassen og Ole Jonny Klakegg. Sporadiske initiativ har også kommet fra 
andre kanter. Suksessen har ikke latt vente på seg. Det ser lovende ut for fremtiden.  
 
Den vanskelige balansegangen 
Veksten i aktivitet drar med seg høyere kostnader og til en viss grad økte inntekter fra 
treningsavgift og aktivitetsstøtte. Vi er opptatt av å holde foreldrebetalingen på et 
akseptabelt nivå. Vi skal drive et lavterskeltilbud som er for alle. Samtidig ønsker vi å 
sikre et kvalitetsmessig godt tilbud til alle og sportslige utfordringer for dem som vil 
satse. Denne balansegangen mellom ambisjoner og økonomisk evne er styrets mest 
krevende øvelse og den vies kontinuerlig oppmerksomhet. . 



 5

 
 
Økonomi 
 
KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Per Budsjett
   
RESULTATREGNSKAP  
   
 DriftsInntekter  
   
3000 Treningsavgift Vår  82 125,00 150 068,00 175 000,00
3002 Treningsavgift Høst  115 750,00 0,00 0,00
3010 Automatinntekter  171 685,31 158 369,03 150 000,00
3020 Handballotteriet  75 385,00 43 662,00 40 000,00
3050 Dugnadsinntekter, Julekalender  31 529,00 101 795,00 25 000,00
3060 Provisjon Ullmax  10 000,00 0,00 17 000,00
3200 Reklameinntekter  0,00 1 000,00 6 500,00
3400 Overført fra Hovedstyret  60 000,00 40 000,00 15 000,00
3405 Julekalender, Dugnader  1 187,00 2 191,00 1 500,00
3500 Salg kiosk  0,00 8 659,00 0,00
3900 Andre inntekter  42 328,00 18 736,00 0,00
 Sum DriftsInntekter 589 989,31 524 480,03 430 000,00
   
 DriftsKostnader  
   
5000 Trenerutgifter  0,00 0,00 0,00
5001 Overf. til lagene  0,00 -3 150,00 -7 000,00
5010 Dommerutgifter  -43 496,30 -32 433,00 -50 000,00
5900 Trenerutdanning, Kurs  -7 390,00 -4 125,00 -10 000,00
5950 Andre personalkostnader  0,00 -850,00 0,00
6300 Leie haller  -8 259,00 -64 194,34 -25 000,00
6500 Idrettsmateriell (utstyr lagene)  -75 342,50 -66 442,00 -55 000,00
6700 Kontingenter kretsen  -73 840,00 -51 750,00 -75 000,00
6750 Deltakelse i andres stevner  -42 400,00 -115 609,40 -42 000,00
6760 Spardeltakelse J88  -90 000,00 0,00 -30 000,00
6800 Kontorrekvisita  -519,00 -1 031,00 -2 000,00
6801 Trykking, kopiering, brosjyrer  -3 797,00 -9 945,00 -5 000,00
6802 Litteratur og tidsskrifter  -590,00 -692,00 -1 000,00
6809 Diverse utgifter  -8 112,00 0,00 -6 000,00
6901 Porto  -669,00 -620,00 -700,00
7100 Reiseutgifter  19,00 -7 162,00 0,00
7150 Utgiftsgodtgjørelse  -120 152,00 -74 850,00 -115 000,00
7301 Møter, tilstelninger  -1 887,10 -20 370,00 -5 000,00
7500 Utgifter kiosksalg  0,00 -2 842,00 0,00
7600 Bevilgninger/gaver  -600,00 -626,00 -1 000,00
7601 Overføring til lagene  -2 250,00 0,00 0,00
7790 Diverse driftsutgifter  0,00 -791,30 -300,00
 Sum DriftsKostnader -479 284,90 -457 483,04 -430 000,00
   
DRIFTSRESULTAT 110 704,41 66 996,99 0,00
   
 Finansposter  
   
8040 Renteinntekter  1 522,00 405,50 0,00
8140 Renteutgifter og gebyrer  -548,00 -493,00 0,00
 Sum Finansposter 974,00 -87,50 0,00
   
RESULTAT FØR SKATTER 111 678,41 66 909,49 0,00
   
 Årsoppgjørs disp, skatt  
 Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 0,00
   
ÅRSRESULTAT 111 678,41 66 909,49 0,00
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BALANSE 
 
KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor
   
EIENDELER  
   
 Omløpsmidler  
   
1900 Kasse  0,00 7 012,00
1920 Drift Handb. 4200.07.03979  113 623,31 122 803,60
1930 Spar Handb. 4200.20.63373  187 691,57 59 820,87
1940 Postbanken 0530.38.78469  600,00 600,00
1988 Lagskasse P88  13 313,00 13 313,00
1990 Lagskasse P90  3 085,00 3 085,00
1991 Lagskasse P91  98,00 98,00
1992 Lagskasse P92  49,50 49,50
1993 Lagskasse P93  2 161,00 2 161,00
1994 Lagskasse P94  3 593,00 3 593,00
1995 Lagskasse P95  3 704,00 3 704,00
 Sum Omløpsmidler 327 918,38 216 239,97
   
SUM EIENDELER 327 918,38 216 239,97
   
GJELD OG EGENKAPITAL  
   
 Egenkapital  
   
2050 Opptjent egenkapital  190 236,47 123 326,98
2088 Motp. Lagskasse P88  13 313,00 13 313,00
2090 Motp. Lagskasse P90  3 085,00 3 085,00
2091 Motp. Lagskasse P91  98,00 98,00
2092 Motp. Lagskasse P92  49,50 49,50
2093 Motp. Lagskasse P93  2 161,00 2 161,00
2094 Motp. Lagskasse P94  3 593,00 3 593,00
2095 Motp. Lagskasse P95  3 704,00 3 704,00
2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 111 678,41 66 909,49
 Sum Egenkapital 327 918,38 216 239,97
   
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 327 918,38 216 239,97

 
Handballstyret budsjetterer og følger opp den grunnleggende virksomheten inkludert 
nødvendige kostnader til deltakelse i serie, trenerutgifter, dommerutgifter, leie av 
treningstid i haller etc. Det er denne virksomheten som er gjenspeilet i regnskap og 
budsjett i årsmeldingen.  
 
NOTER TIL REGNSKAPET:  
Resultatregnskapet viser en sunn og god økonomisk drift.  
 

• Inntektene er større enn budsjettert. Spesielt er automatinntektene avgjørende for årets resultat. 
De ble annonsert fjernet av Kulturdep. både i april, juni og oktober, men fortsatte likevel hele 
året. Det er denne uventede inntekten som gir forklaringen på det store overskuddet i 2005.  

• Også dugnadsinntektene er større enn budsjettert, noe som kommer av økt innsats.  
• Overføring fra hovedlaget er penger som er ført gjennom styrets regnskap direkte til 

satsingslaget J88. Dette er ikke en del av håndballstyrets drift. Tilsvarende beløp går ut på post 
Spardeltakelse. Andre inntekter er stipender og tilskudd utløst av gode sportslige prestasjoner. 

• Utgiftene til trenere, dommere og idrettsmateriell (utstyr) økte betydelig. Dette er en naturlig 
konsekvens av økt aktivitet, flere spillere og lag.  

• Halleie og støtte til reisecup for lagene er redusert i forhold til tidligere år. Dette er bevisste valg 
for å sikre en sunn økonomi også med reduserte automatinntekter senere.  



 7

VEDLEGG Totalregnskap inkl. lagsregnskapene – ikke sammenlignbart med budsjett 
 
KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor
   
RESULTATREGNSKAP  
   
 DriftsInntekter  
   
3000 Treningsavgift Vår  82 125,00 150 068,00
3002 Treningsavgift Høst  115 750,00 0,00
3010 Automatinntekter  171 685,31 158 369,03
3020 Handballotteriet  65 751,00 43 662,00
3040 Sponsorinntekter  20 000,00 0,00
3050 Dugnadsinntekter, Julekalender  130 781,70 101 795,00
3060 Provisjon Ullmax  31 050,90 0,00
3200 Reklameinntekter  0,00 1 000,00
3400 Overført fra Hovedstyret  60 000,00 40 000,00
3405 Julekalender, Dugnader  1 187,00 2 191,00
3500 Salg kiosk  0,00 8 659,00
3750 Egenandel i andres stevner  101 652,00 0,00
3900 Andre inntekter  42 354,00 18 736,00
 Sum DriftsInntekter 822 336,91 524 480,03
   
 DriftsKostnader  
   
5000 Trenerutgifter  0,00 0,00
5001 Overf. til lagene  0,00 -3 150,00
5010 Dommerutgifter  -43 803,30 -32 433,00
5900 Trenerutdanning, Kurs  -7 390,00 -4 125,00
5950 Andre personalkostnader  0,00 -850,00
6300 Leie haller  -17 612,00 -64 194,34
6500 Idrettsmateriell (utstyr lagene)  -78 112,50 -66 442,00
6700 Kontingenter kretsen  -73 840,00 -51 750,00
6750 Deltakelse i andres stevner  -111 162,00 -115 609,40
6760 Spardeltakelse J88  -58 455,00 0,00
6800 Kontorrekvisita  -519,00 -1 031,00
6801 Trykking, kopiering, brosjyrer  -4 559,00 -9 945,00
6802 Litteratur og tidsskrifter  -590,00 -692,00
6809 Diverse utgifter  -6 273,50 0,00
6901 Porto  -789,00 -620,00
7100 Reiseutgifter  -62 537,00 -7 162,00
7150 Utgiftsgodtgjørelse  -121 652,00 -74 850,00
7301 Møter, tilstelninger  -7 466,10 -20 370,00
7500 Utgifter kiosksalg  0,00 -2 842,00
7600 Bevilgninger/gaver  -1 084,90 -626,00
7601 Overføring til lagene  0,00 0,00
7790 Diverse driftsutgifter  0,00 -791,30
 Sum DriftsKostnader -595 845,30 -457 483,04
   
DRIFTSRESULTAT 226 491,61 66 996,99
   
 Finansposter  
   
8040 Renteinntekter  1 722,67 405,50
8140 Renteutgifter og gebyrer  -1 094,50 -493,00
 Sum Finansposter 628,17 -87,50
   
RESULTAT FØR SKATTER 227 119,78 66 909,49
   
 Årsoppgjørs disp, skatt  
 Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00
   
ÅRSRESULTAT 227 119,78 66 909,49
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BALANSE INKL. LAGSREGNSKAP 
 
KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor
   
EIENDELER  
   
 Omløpsmidler  
   
1900 Kasse  0,00 7 012,00
1920 Drift Handb. 4200.07.03979  113 623,31 122 803,60
1930 Spar Handb. 4200.20.63373  187 691,57 59 820,87
1940 Postbanken 0530.38.78469  600,00 600,00
1988 Lagskasse P88  74 784,00 13 313,00
1990 Lagskasse P90  13 085,00 3 085,00
1991 Lagskasse P91  14 144,00 98,00
1992 Lagskasse P92  6 592,87 49,50
1993 Lagskasse P93  17 197,00 2 161,00
1994 Lagskasse P94  9 091,00 3 593,00
1995 Lagskasse P95  5 612,00 3 704,00
1996 Lagskasse P96  939,00 0,00
 Sum Omløpsmidler 443 359,75 216 239,97
   
SUM EIENDELER 443 359,75 216 239,97
   
GJELD OG EGENKAPITAL  
   
 Egenkapital  
   
2050 Opptjent egenkapital  74 794,60 123 326,98
2088 Motp. Lagskasse P88  74 784,00 13 313,00
2090 Motp. Lagskasse P90  13 085,00 3 085,00
2091 Motp. Lagskasse P91  14 144,00 98,00
2092 Motp. Lagskasse P92  6 593,37 49,50
2093 Motp. Lagskasse P93  17 197,00 2 161,00
2094 Motp. Lagskasse P94  9 091,00 3 593,00
2095 Motp. Lagskasse P95  5 612,00 3 704,00
2096 Motp. Lagskasse P96  939,00 0,00
2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 227 119,78 66 909,49
 Sum Egenkapital 443 359,75 216 239,97
   
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 443 359,75 216 239,97
   

 
Totalregnskap inkludert lagsregnskap er tatt med fordi dette gir et godt bilde av den 
totale virksomheten. Lagene selv driver et omfattende dugnadsarbeid og 
sponsoraktivitet. Typiske tilleggsaktiviteter er sosiale tiltak i lagene, cup-deltakelse og 
alternative treningstiltak etc. Totalregnskapet gir bildet av håndballvirksomheten 
inkludert aktiviteter som ikke er organisert av håndballstyret. 
 
NOTER TIL TOTALREGNSKAPET:  
De to viktigste momentene som fremkommer i totalregnskapet i forhold til styrets regnskap er at 

- omsetningen i lagene er stor og økonomien god. Også i lagene er inntekten større enn utgiftene 
i 2005. Dette er resultat av godt arbeid med dugnad og sponsorer sammen med en nøktern 
holdning til kostnader. 

- det står betydelige beløp på lagenes kontoer. Dette er viktig fordi handballen er midt i en 
sesong der mange av kostnadene kommer etter nyttår. Inntektene kom høsten 2005.   
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BUDSJETT FOR 2006 
 

Kto.nr. Inntekter  Budsjett 05 Resultat 05*  Budsjett 06

3000 Treningsavgift 175 000,00 198 000,00 180 000,00
3010 Automatinntekter 150 000,00 172 000,00 150 000,00
3015 Provisjon Ullmax 17 000,00 10 000,00 15 000,00
3020 Handballotteriet 40 000,00 75 000,00 40 000,00
3050 Dugnadsinntekter inkl. kalendersalg 25 000,00 31 000,00 61 000,00
3120 Sponsorinntekt 0,00 0,00 55 000,00
3130 Reklameinntekter 6 500,00 0,00 4 000,00
3400 Overført fra Hovedstyret (off.støtte) 15 000,00 60 000,00 55 000,00
3405 Dugnader Trondheim komm. (se 3050) 1 500,00 1 000,00 0,00
3900 Andre inntekter 0,00 43 000,00 10 000,00

Sum Inntekter 430 000,00 590 000,00 570 000,00

Kto.nr. Kostnader  Budsjett 05 Resultat 05*  Budsjett 06
5001 Overføringer (post utgår - se 7601) 7 000,00 0,00 0,00
5010 Dommerutgifter 50 000,00 43 500,00 50 000,00
5900 Trenerutdanning, Kurs 10 000,00 7 000,00 10 000,00
5950 Utviklingstiltak (personalkostnader) 0,00 0,00 10 000,00
6300 Leie haller 25 000,00 8 000,00 65 000,00
6500 Idrettsmateriell 55 000,00 75 000,00 110 000,00
6700 Kontingenter kretsen 75 000,00 75 000,00 80 000,00
6750 Deltakelse i andres stevner (cupstøtte) 42 000,00 42 000,00 35 000,00
6755 Avsetning Spar deltakelse J88 30 000,00 90 000,00 30 000,00
6800 Kontorrekvisita 2 000,00 600,00 3 000,00
6801 Trykking, kopiering, brosjyre 5 000,00 4 000,00 5 000,00
6802 Litteratur og tidsskrifter 1 000,00 600,00 1 000,00
6809 Diverse administrative utgifter 6 000,00 8 000,00 300,00
6901 Porto (leie av postboks) 700,00 700,00 700,00
7150 Utgiftgodtgjørelse 115 000,00 120 000,00 158 000,00
7301 Møter, tilstelninger 5 000,00 2 000,00 5 000,00
7600 Bevilgninger/gaver 1 000,00 600,00 2 000,00
7601 Overf. til lagene 0,00 2 000,00 0,00
7790 Diverse driftsutgifter idrettsrelatert 300,00 0,00 6 000,00

Sum Kostnader 430 000,00 479 000,00 571 000,00

Resultat før finansielle postar 0,00 110 704,00 -1 000,00
8040 Renteinntekter 0,00 1 522,00 1 500,00
8140 Gebyrer og renteutgifter 0,00 548,00 500,00

ÅRSRESULTAT 0,00 111 678,00 0,00
* Hovedregel: Avrunda til nærmeste 1000 kr.

Utleira Handball  budsjett  2006
Vedtatt i handballstyret 06.02.06

 
 
Kommentarer til budsjett for 2006: 

• Inntektene øker som følge av flere aktive og økt dugnadsinnsats/sponsorer. 
• Trenerutgifter øker pga. økt bruk av eksterne trenere og generelt høyere kostnadsnivå. 
• Dommerutgifter øker i takt med økt aktivitet, flere eldre lag i serien 
• Halleie: Resultatet i 2005 gir oss rom for en betydelig økning så lenge vi har automatinntektene. 
• Støtte til cuper: begrenset. Var planlagt avviklet i år, men forsetter i 2006 pga. automatinntekter.  
• Avsetning Spar-serien: Ekstraordinær post, tilskudd til J88 satsing. Størstedelen av kostnaden til 

deltakelse dekkes likevel av lagets egen dugnadsinnsats og sponsorinntekt. 
• Posten til utviklingstiltak trenere og dommere er økt kraftig for 2006. Opplæring er viktig satsing.  
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 Sluttord, styrets årsberetning 2005 Utleira IL Handball 
 
Det aller, aller viktigste for handballen på Utleira er ungene selv. De er et stort forbilde 
for oss voksne med sin glede og entusiasme i trening og kamp og utenfor 
idrettsbanen. Dette vil være ledestjernen for styrets arbeid i tiden framover. Barna i 
alle aldre er vår viktigste ressurs.  
 
Klubben har også i 2005 hatt mangel på fornuftige treningstider i hall. Tildelinger av 
halltid var for denne sesongen noe bedre enn sist sesong, men fortsatt for dårlig. Det 
er en uholdbar situasjon for oss. Vi vokser stadig, og får naturlig nok et økende behov 
for halltid. Ekstra vanskelig var høsten 2005 da gymsalen på Utleira var utilgjengelig. 
Nomadetilværelsen mellom en rekke gymsaler i nærområdet var slitsom for mange av 
lagene. Arbeidet med å skaffe en egen idrettshall til bydelen vår må intensiveres 
kraftig i tiden framover. Halltid er vår mest kritiske og knappe ressurs. 
 
Trenerne er vår en av våre viktigste knappe ressurser. Arbeidet med å skaffe 
tilstrekkelig mange og gode trenere til klubben har også i 2005 vært en stor og 
utfordrende jobb. I løpet av 2005 fikk alle årsklasser etablert gode trenerteam med 
kapasitet til å gi et godt kvalitetstilbud. Problemene fra forrige sesong er lagt bak oss. 
Likevel vil vi ha fokus på styrking av både utdanning og rekruttering også foran neste 
sesong.  
 
Handballaktiviteten i klubben vokser stadig i omfang. Samtidig gir satsingen med eldre 
lag gode resultater. Dette er et viktig lokomotiv i utviklingen. Deltakelse i regional og 
ikke minst nasjonal serie og utfordrende cuper medfører en kraftig økning i 
kostnadsnivået i forhold til tidligere år. Men ved hjelp av entusiastiske og innsatsvillige 
foreldre har det gått bra likevel. Det understreker at engasjerte foreldre er en 
uunnværlig ressurs for oss i håndballgruppa.  
 
En ressurs vi ikke har klart å utvikle i 2005 er dommere. Klubben mangler til sammen 
6 dommere og vil i tiden framover satse på å rekruttere kandidater blant ungdommene 
i klubben slik at vi i framtida kan fylle kvoten som kreves av oss.  
 
Styreleder fortsetter arbeidet med å styrke styret som team. Arbeidsdeling, 
arbeidsform og størrelsen på styret må utvikles etter behov, slik at oppgavene utføres 
uten overbelastning på enkeltpersoner. Dette har utviket seg positivt i 2005. 
 
Styret takker alle spillere, lagledere, trenere og foresatte for den fine innsatsen i 2005, 
og ser fram til mange spennende utfordringer i 2006. 
 
 

16. februar 2006 
for Utleira handball 

 
 

Ole Jonny Klakegg 
Leder 

UTLEIRA IL HANDBALLGRUPPA 
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BERETNING FOR 2005 FRA SPORTSLIG LEDER 
 

Oversikt over trenere og spillere ved årsskiftet 
 
Lag 2005 Trenere 

2005 
Spillere 

2004 
Spillere 

2005 
Handballskolen 
Gutter 

Ove Wolfgang   16 

Handballskolen 
Jenter 

Veronika Hansen   20 

Jenter 97 Nina Knudsen 21 12 
Gutter 96/97 Stig Rønne  10 
Jenter 96 Janicke Johansen og Tone Mjønes 17 19 
Jenter 95 Marthe Glende og Ida S. Jenssen 24 21 
Jenter 94 Monica Wenes 22 21 
Jenter 93  Ida N. Finnebotten , Tina Vikan og Heidi Tingnes 29 28 
Jenter 92 Heidi Johansen, Laila Krogh og Eva Brun 26 18 
Jenter 91 Kenneth Røstad og Kim Rune Stenhaugmo 18 15 
Jenter 90 
 

Jon Martin Ingebrigtsen 
Robert Harper 

18 14 

Jenter 88/87 Robert Harper og Emil Eck 16 17 
Totalt  191 211 

    
Handballskole: 
I år har det også blitt avholdt handballskole med stor suksess. Veronika Hansen har 
hatt ansvaret for handballskolen i år også. Massevis av ivrige unger har deltatt, så 
dette er et tilbud vi må ta vare på i framtiden. 
 
Guttene kommer! 
Vi har nå fått fin tilvekst av gutter som ønsker å spille handball. Tidligere sporadiske 
forsøk har vi ikke lykkes å holde på i lengden. Nå håper vi at guttene er kommet for å 
bli. 
 
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. Det er kun på 
alderstrinnet J90 det er en viss frykt for antall spillere i avgang. Siden dette er et 
alderstrinn hvor vi har ekstremt høyt nivå på laget, så tenker man i de baner å 
forsterke stallen med spillere fra andre klubber.   
 
Treningsleir: 
J88 var i august på treningsleir på Hitra, mens J91 tok turen til Leksvik. Begge lagene 
kombinerte treninger, sosiale aktiviteter og kamper og fikk ei strålende helg. J91 
spurte allerede dagen etter turen var over om ”Når skal vi tilbake til Leksvika?” Så man 
kan trygt si at dette var en suksess. 
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Turneringer: 
Utleira var godt representert i Shellcupen i Kristiansund med lag i årsklassene 88, 90, 
91 og 92. Jeg var på det tidspunktet en del av arrangørklubben og kan trygt si at 
Utleira ble 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 på Petter Wessel cup. 
 
Som arrangør av en runde i Sparserien så fikk vi også bevist at vi kan å arrangere 
turneringer. 
 
Dommere: 
Det er et område vi ikke har vært dyktige nok. Vi fikk ei stor bot av regionen pga 
manglende dommere, så dette er noe vi MÅ prioritere høyt i tiden framover. 
 
Trenerstaben: 
Vi har 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 handballfolk/trenere som brenner for 
handballen. Det er en viktig jobb som legges ned i denne gruppen. Siden det er svært 
sentrale personer som har sluttet som sportslig leder og i sportslig utvalg, så har det 
vært vanskelig å fylle tomrommet etter disse personene. Men med samarbeid og de 
rette personene, så vil sportslig utvalg igjen bli godt utrustet for å tilrettelegge for 
lagene i jakten på sportslig utvikling.  
 
Sportslig rammeplan: 
En veileder for hvordan handballen skal bli drevet i de forskjellige alderstrinnene i 
klubben. Den skal gjennomgås og revideres 1 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 vil neste år høyst sannsynlig spille i 3.divisjon 
og vil også gjøre et forsøk på å kvalifisere seg til Sparserien på nytt. J90 viser også 
tegn til å være et lag av tilnærmet samme kaliber. 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. Der har Utleira foretatt et grep som er helt strålende med å etablere et 
eget ”hobbylag” med tanke på å trene i moderate mengder og melde seg opp til 
seriespill i den laveste divisjon neste sesong. Dette er et lag hvor det sosiale står i 
høysetet. 
 
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 
 

Kenneth Røstad  
Sportslig leder 

UTLEIRA IL HANDBALLGRUPPA 
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ÅRSRAPPORTER FRA LAGENE 
 
 
 
 
 
 

Årsrapport håndballskolen 2005 - jenter 98/99 
 

Laget av  Veronika Hansen 
Dato 6.02.06 
 
Antall spillere på laget:  20  
Antall nye siste år:    
Antall sluttet:    
 
Plassering i serien siste sesong _______     
Plassering inneværende sesong (nå) ________ 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
   
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
Pr. d.d er vi 20 glade jenter på håndballskolen. og det er tre nye etter jul som 
er kommet inn og ser ut til å ha det gøy. Mye lettere og triveligere etter at vi 
flyttet  på skolen selv om den er liten. Ungene trives og gleder seg til 
CUP........Vi har snakket om det før å jeg må vel arrangere en om vi ikke finner 
noe som passer. 
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Årsrapport håndballskolen 2005 - gutter 98/99 
 
 
Trener:  Ove Wolfgang 
Hjelpetrener:  Robert Volden (ny 2006) 
 
Fra starten av var håndballskolen én gruppe, men den ble delt opp i en guttegruppe og en 
jentegruppe pga det store antallet (17 gutter).  
 
I starten trente vi i Trondheim Spektrum. Jentene spilte på én halvdel mens guttene spilte på 
andre halvdelen. Det var litt liten plass, men det gikk greit. Etter hvert ble treningene flyttet til 
gymsalen på Utleira skole. Guttene trener nå fra 16-17 på mandager, mens jentene trener 
etterpå. Dette fungerer fint. Guttene går rett fra SFO til håndballtreningen. De kommer seg 
ikke inn igjen på SFO etter treningen, og det hender nok at noen ikke får med seg alt de skal. 
På oppfordring har guttene begynt å bruke garderoben i kjelleren.   
 
Det er ikke håndballmål i gymsalen, men det er malt mål på kortveggene. Store deler av 
oppmerkingen på gulvet er slitt bort, og vi setter opp småkjegler for å markere 6 meteren. Jeg 
forslår med dette at håndballgruppen kjøper inn håndballmål til gymsalen. Kanskje en kan få til 
en fellesfinansiering med skolen? En bør også gå over oppmerkingen i salen.  
  
I løpet av sesongen har det begynt 3-4 nye, og et par har sluttet. Det har ikke vært noe særlig 
tilbakemelding fra foreldrene om hvordan de synes det fungerer, og vi har ikke organisert 
foreldremøte. Kommunikasjonen med foreldrene skjer dels gjennom web-siden for 
håndballskolen og dels gjennom e-post. Etter en litt rufsete start fungerer dette bra. 
 
På treningene har vi alltid oppvarming først. Vi har en lek som vi har kalt ”jegere og 
reddharer”. To jegere står på midten med hver sin ball, mens alle reddharene stå langs en 
kortvegg. På signal løper alle reddharene over til andre kortveggen, og de som blir ”skutt” av 
jegerne blir selv jegere.     
 
For øvrig har vi kast og mottak, kast og mottak i fart (2 og 2 løper sammen i runder mens de 
kaster ballen til hverandre), skuddtrening uten forsvar og med en forsvarer, og vi avslutter med 
kamp. I løpet av sesongen har vi tatt ut noen øvelser mens andre har kommet inn. Men vi 
prøver å endre gjøre få endringer. Så langt jeg kjenner til har ikke noen skadet seg på 
treningene, men det hender at noen feller en tåre fordi de har slått seg eller er frustrert. 
 
Kampene er en utfordring dels pga antallet og dels pga varierende ferdigheter. Hvis vi sier at 
alle må borti ballen minst én gang før de får skyte, glir ikke spillet. Det hender også at noen 
kaster seg unna ballen – det er nemlig den siste som tar i ballen som får skyte! Hvis vi derimot 
sier at de får spille fritt tar de mye initiativ og spillet glir fint. Noen blir da svært aktiv mens 
andre ikke kommer med. For å bøte på dette har vi prøvd å dele opp i 4 lag med forsvar og 
angrep mot begge mål (2 lag spiller mot hverandre på hver side av hallen). Da blir det færre 
på hvert lag, og flere kommer med i spillet. Men det blir ikke helt det samme å spille mot ett 
mål. Vi har også prøvd å bytte store deler av mannskapet i løpet av ”kampen”.  
 
Vi har ikke spilt kamper mot andre lag, men ved en anledning spilte vi en oppvarmingskamp 
for jenter 16/17 år på Vikåshallen. I begynnelsen var det litt skummelt med stor bane og 
mange på tribunene, men etter hvert ble det en artig opplevelse for oss alle sammen. Spesielt 
når det ble spilt rockemusikk etter skåringer! 
 
Vi har tatt et lagbilde i løpet av sesongen, og dette kom med i informasjonsheftet fra 
håndballen. Det var artig for ungene. 
 
Planen nå er å fortsette som før, og jeg håper vi får spilt noen kamper mot andre lag. 
 
Ove Wolfgang, 22. jan. 2006 
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Årsrapport for GUTTER født 1996 
 
Laget av Helge Langseth 
Dato 20/01/06 
 
Antall spillere på laget: 10 
Antall nye siste år:        10          
Antall sluttet:                   0 
 
Plassering i serien siste sesong:    
Plassering inneværende sesong (nå)  
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
   
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Da vi startet høsten trente guttene fremdeles sammen med jentene, men skallet av 
som et rent guttelag etter et par felles-treninger. Antallet spillere har vokst jevnt og 
trutt, og ved årsskiftet var vi oppe i 10 stk.  Vi har spilt en håndfull kamper gjennom 
høsten, og har vel vunnet ca halvparten av dem. Det er vært en god sportslig 
framgang, noe spesielt Charlottenlund fikk merke. Vi møtte dem på den første 
kampdagen vår tidlig i høst, og tapte da svært fortjent. Det var derfor deilig å vise dem 
at vi hadde forbedret oss da vi møttes igjen like før jul. Utleira vant med kalas-siffer, og 
gutta våre brukte mesteparten av kampen på trene inn flygere... 
 
Ungene trives både på trenig og i kamp, og vi har det moro sammen. Nå gleder vi oss 
til kampene til våren! 
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ÅRSRAPPORT Jenter 96 
 
 

Laget av Ragnhild G. Åsrønning 
Dato 22.01.06 
 
Antall spillere på laget:   19     
Antall nye siste år:            6        
Antall sluttet:                     2 
 
Plassering i serien siste sesong:    
Plassering inneværende sesong (nå)  
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
   
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Laget har trening 1 time pr. uke, og deltar med 2 lag i minihåndball. I inneværende 
sesong, merker vi at laget har for dårlige treningsforhold. I denne aldersgruppen ser vi 
at det er av stor betydning å trene på ordentlig bane med oppmerking og med mål. I 
seriespillet har laget sakket noe akterut i forhold til sesongen 04/05. 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Lagene består av 19 jenter, etter at guttene og jentene skilte lag i starten av denne 
sesongen. Miljøet er godt, og ungene synes det er moro å spille håndball. 
 
 
 
 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT Jenter 95 
 
 

Laget av: Hege Myrvang Stokkaune, Ida S. Jensen og Marthe Glende 
Dato: 19.01.06 
 
Antall spillere på laget:   21  
Antall nye siste år:            1  
Antall sluttet:                     1 
 
Plassering i serien siste sesong   _______     
Plassering inneværende sesong (nå)   ________ 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
   
   
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Må først og fremst nevne at høsten 2005 kom vi litt senere i gang. Fikk to nye trenere 
som har gjort en flott jobb med jentene! 
 
Jentene har i løpet av sesongen utviklet bedre ballkontroll, de har blitt flinkere til å lese 
spillet.  
 
I kampsituasjoner gjør de det godt, spiller godt. Det er fremdeles litt lite samspill i 
gruppa med til tider litt for mye individuelt spill. Dette er et område det skal jobbes mer 
med fremover - få fokuset over på helhetstenking.  
 
Jevnt over et godt lag med fin, positiv utvikling. 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Når det gjelder miljøet i laget er det stort sett fint. En ser litt tendenser til grupperinger 
innad i laget, slik at fokus fremover også vil gå på holdningsendring og grensesetting – 
dette igjen for å tenke helhet, slik at samholdet styrkes og slik at en vet hvem som 
setter føringene. Ser også tendenser til at treningssituasjoner ikke alltid blir tatt like 
alvorlig - dette er også noe vi vil jobbe mer med.  
 
Jevnt over en flott gjeng med jenter som vi er svært stolte og glade for å få jobbe med! 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT Jenter 94 
 
 

Laget av:  Elin Hegdalsness/Monica Wenes 
Dato: 16.01.2006  
 
Antall spillere på laget: 21      
Antall nye siste år:    1         
Antall sluttet:    1 
 
Plassering i serien siste sesong _______     
Plassering inneværende sesong (nå) ________ 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Selbu cup 
 

  

Sparebank 1 cup   
   
 
 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
J 94 har hatt fin utvikling denne sesongen. Men også på vårt lag 
er det stor forskjell på ferdighetene, og noen er ivrigere enn andre. 
 
Vi har jobbet mye med forsvarspill og etablert angrep, men har fortsatt 
En vei å gå. 
 
Det som er morsomt er jo at forspranget til de lagene som har dominert 
er blitt kortere, og at vi er med på å gjøre kampene sært så spennende og 
underholdende. 
 
Her er det masse energi, mot og begeistring!! 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale 
aktiviteter: 
 
Godt samhold, mange spiller både handball og fotball sammen. 
 
Vi har lagt opp til to cuper, en på hver side av sesongen. Sparebank = 
1-cup og Selbu cup. 
 
Under Selbu cup er både voksne og barn samlet til sosialt samvær og handball i 
fokus. 
 
Ellers har vi juleavslutning og sommeravslutning med pizza og brus. 
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ÅRSRAPPORT Jenter 93 
 
 

Årsrapport for  jenter lag 1+2_ født_1993____     
Laget av Bente Lorentzen 
Dato _17/01/2006_______ 
 
Antall spillere på laget   _14 +14___      
Antall nye siste år          __5______         
Antall sluttet                   _3_______ 
 
Plassering i serien siste sesong ________     
 
Plassering inneværende sesong (nå): deler 6 plass med 3 lag ( lag 1)  Ligger på 9 
plass( lag 2 ) Men de har for eksempel 4 kamper mindre spilt enn lag som ligger på 2. 
plass 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Tusse cup 10. – 20. febr   
Selbu cup 11. – 12. juni  Stilte med tre lag. Det ble 

i knappeste laget.  
Sparebank 1 cup  Stilte med et lag, som vi 

delte i tre. Lite spilletid 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
Laget har hatt en del turbulens ifb. trenere. Dette har nå endelig løst seg med både 
hovedtrener og en assistent trener.  Laget har kommet seg mye utover sesongen.  Det 
spilles bedre i forsvar, og det er etter hvert flere som prøver på skudd. Det har til tider 
manglet samspill. Dette ble bedre etter at tre spillere står over hver kamp. Da blir det 
mer spilletid på hver enkelt. 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
Miljøet virker å være veldig bra. Det er en stor spillegruppe fortsatt. Til tross for lite 
halltid, så er det ikke noe å si på treningsiveren. Laget har nettopp vært på aketur med 
stort oppmøte.  
 
 
Annet: 
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ÅRSRAPPORT Jenter 92 
 

Årsrapport for___J13__ født_1992_   
Laget av Heidi, Eva og Laila 
Dato _22.01.06_______ 
 
Antall spillere på laget   _18_____      
Antall nye siste år          ________         
Antall sluttet                  _____5___ 
 
Plassering i serien siste sesong __?_____     
Plassering inneværende sesong (nå) _3 og 7_______ 
 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Trondheims Cupen 2 A Sluttspill Bra innsats og vilje 
Shell-Cup A og B sluttspill Topp tur 
Gjensidige Cup A og B sluttspill Bra oppkjøring før 

sesongstart 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Stor framgang på alle ledd. 
Positiv erfaring med sammenslåinga av Othilienborg og Utleira 
 
 
 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Topp miljø 
Spillemøter – Grillfest - Skøytedag 
 
 
Annet: 
For lite tildelt treningstid i hall. 
Kan tenke oss mer positiv oppbakking av foreldrene, spesielt som publikum og 
støttespillere  
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ÅRSRAPPORT Jenter 91 
 
 
 

Laget av Kenneth Røstad 
Dato 26.02.06 
 
Antall spillere på laget:  15    
Antall nye siste år:           0        
Antall sluttet:                    2 
 
Plassering i serien siste sesong:    
Plassering inneværende sesong (nå):   6 og 8 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Trondheimscupen 2 A-sluttspill og 

kvartfinale B-sluttspill 
 

Gjensidigecupen Kvartfinale B-sluttspill  
   
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
 
Enorm stor framgang for dette laget gjennom hele sesongen. Laget har spilt jevnt mot 
mange av byens beste 14-årslag denne sesongen, men har vært veldig ustabil i 
prestasjonene. I perioder så er de så utrolig gode at de slår hvem som helst, mens i 
andre perioder er de skikkelig langt nede. 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
 
Det er et meget godt sosialt miljø blant spillerne i laget. De har det skikkelig moro med 
handballen og det virker som de trives veldig godt sammen. 
Vi trenerne har hatt litt samarbeidsproblemer underveis, og det er kanskje noe som 
har bidratt i negativ retning. Men den biten er løst nå og vi satser på at jentene skal få 
ha det steikanes artig med handballen i framtiden også. 
 
Annet:  
 
Jeg tok med laget på en sosial treningsleir i Leksvika i August og det ble en skikkelig 
suksess. Jentene stortrivdes under oppholdet og jeg tar sikte på å arrangere en 
lignende tur neste sesong også. 
 
Foreldregruppa har bidratt til mye turbulens i form av en del krangling og unødvendige 
utbrudd. Mange av jentene har signalisert at de kommer til å bytte klubb hvis ikke 
foreldrene slutter å krangle seg i mellom.  
 
 



 22

ÅRSRAPPORT Jenter 90 
 
 

Laget av Jon Martin Ingebrigtsen 
Dato 16.01.2006____ 
 
Antall spillere på laget   __14____      
Antall nye siste år          __3_____         
Antall sluttet                   ____6___ 
 
Plassering i serien siste sesong _Utleira1 nr. 3 og Utleira 2 nr. 3. ______     
Plassering inneværende sesong (nå) _nr. 1 både i J15 og J17 _______ 
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Tusse Cup  1 Slo Byåsen i finalen. 

Shirin kåret til finalens 
beste spiller. 
 

Peter Wessel Cup ? Tapte 32. dels finale for 
Ellingsrud som vant hele 
cupen. 

Shell – Cup Utleira 1 vant A sluttspill 
Utleira 2 vant B sluttspill 

Hurra!!! Siv- Renate kåret 
til A-finalens beste spiller.

Tusse Nordstrand – Cup Nr. 3.  Glimrende innsats mot 
Norges beste lag. 

Oti – Cup  Tap i semifinal med 1 
mål. 

Sparebank 1 – cup  Til A-sluttspill både i J15 
og J17. Tap i semifinale i 
J15 og tap i kvartfinale i 
J17 

 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 
Meget god utvikling på mange av spillerne. 
Har vært litt for mye plaget av skader og sykdom, men ser optimistisk på framtiden. 
Har også fått noen nye på laget som har løftet nivået. 
4 spillere på regionens talentturnering: Meget bra!!! 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
Vanskeligere miljø enn tidligere år, da nivået begynner å bli høyere. 
Ujevnt ambisjonsnivå fører til noe uenighet. 
 
Annet: 
Bra lag som hevder seg godt i eldre årsklasse. 
Ønsker noen flere spillere pga for stor avgang. 
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ÅRSRAPPORT Jenter 89/88/87 
 
 
Laget av Marianne G. Henriksen 
Dato 19. januar 2006 
 
Laget spiller i Regionsserien i J 17, J 19-serien i Trondheim, Spar-serien (landsserien) 
i J 17 og 4. divisjon 
 
Antall spillere på laget:   17   
Antall nye siste år:            8      
Antall sluttet:                     4 
 
Plassering i serien siste sesong:  
J 17 (Trondheims-serien) : 1. plass  
J 17 Regionsserien  : 9. plass 
 
Plassering inneværende sesong (nå): 
J 17 Regionsserien : 4. plass  
J 19   : 2. plass 
Spar-serien J 17 : 10. plass 
Damer 4. div. : 2. plass (2 kamper mindre spilt enn 1. plassen, vi er eneste lag     

  som ikke har tapt kamp)  
 
Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 
Tillercup 2. plass i A-sluttspill, 

1.plass B-sluttspill 
J 17 
J 17 

Shellcup 1. og 4. plass i A-sluttspill J 17 
Trondheimscup 3. plass i A-sluttspill Damer 
Gjensidigecup 2. plass i A-sluttspill 

6. plass i A-sluttspill 
J 17 
Damer 

 
Kort beskrivelse av lagets sportslige utvikling: 

• Bedre samspill i laget 
• Sterke representanter på alle plasser 
• Dobbeldekning på nesten samtlige plasser 
• Bedre rutine i laget 

 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og eventuelle andre sosiale aktiviteter: 
Kjempetrivelige jenter med godt humør, pågangsmot og store ambisjoner. De har i 
løpet av året mottatt mange nye spillere noe de har taklet på en utrolig flott måte. 
Konkurransen i laget har blitt mye større, men det har kun vært positivt. 
 
I august var hele laget på treningssamling på Hitra. Meget bra utbytte både sportslig 
og sosialt.  
 
Annet: 
En engasjert og super foreldregruppe som reiser land og strand for å heie på jentene. 
Halvparten av foreldrene har verv innenfor laget.  
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Arrangerte Spar-runde i Vikåsenhallen i desember. Takket være ivrige supportere i 
hele Utleira Håndball og hjelpsomme foreldre, ble det et vellykket arrangement med 
stort oppmøte og bra inntekt. 
 
Laget av inngått avtale med treningssenteret Impuls på Lerkendal hvor jentene trener 
styrketrening en gang i uken. 
 
 

 


