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ÅRSMELDING HÅNDBALL 2020/21 

Styret har bestått av: 

Gro Baar -leder 

Gunn Iren Røen 

Marie Hønsvik 

Anne Grete Grytbakk 

Lisbeth Evjen Halgunset 

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet nødvendige saker underveis.  

 

Økonomi 

Inntekter : 

-2 runder med salg av dopapir 

- 3 div damer har samlet inn pant for over 40000 

- Lite billettinntekter 

 

Utgifter: 

-Halleie 

- Påmeldingsavgift, men der er det snakk om å få refundert noe pga amputert sesong 

- Har spart en del utgifter som følge av liten kampaktivitet, både reiseutgifter og 

dommerbetaling  

 

 

 

 

Sportslig 

Aktiviteten i avdelinga har vært som følger: 

Minihandball, Jenter 9, Jenter 10 , Gutter 10, Jenter 11, Jenter 12, Jenter 14, og 3.div 

damer  

- Det blir lagt ned mange timer og godt arbeid av trenere og støtteapparat. 

- Minihandball har godt oppmøte. 

- Sportslig har det vært et amputert og spesielt år. 
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- Vi har stor aktivitet med mange påmeldte lag , men pga Corona ble det fort 

bestemt at 5.div damer måtte trekkes siden det ikke var lov å blande spillere på 

flere lag. 

- Og 3.div damer har ikke fått noen seriekamper og har tidvis hatt treningsforbud 

inne. 

- Ellers har aldersbestemte lag stort sett fått trene som normalt, men det har vært 

lite med seriekamper og ingen cuper. 

- Viser ellers til årsmelding fra hvert lag. 

 

 

 

Miljø og trivsel 

Styret opplever at det er et godt håndballmiljø i Rindal. 

-Vi skulle egentlig ha arrangert både Hyggekveld og Miniturnering denne sesongen. 

Men alt ble satt på vent. Nå kan vi bare se fremover og håpe at ting normaliserer seg til 

neste sesong ,og håper at frafallet blir så lite som mulig på alle nivå. 

 

 

Dommere 

Vi har ikke hatt aktive dommere fra klubben denne sesongen. Vi har forsøkt å få de 

yngre til ta dommerskurs, uten å lykkes. Dette må vi nok jobbe mer med, da vi kan 

spare mye på dommerutgifter hvis vi stiller med egne dommere. Det er akutt mangel 

på dommere over hele landet. 

Administrativt 

- Vi har en sportslig plan. Dette er et verktøy for både spillere, foreldre og 

støtteapparat. Dette er et “levende “dokument som skal evalueres etter hver sesong, for 

å se om vi når målene våre. 

- Ellers så ser vi at  Facebook og andre sosiale medier er en mye brukt og nyttige 

kommunikasjonsplattform. Dette effektiviserer driften vesentlig mellom styret, lagene 

og ikke minst publikum 
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Sponsorer 

Rindal IL Håndball takker sine sponsorer. 

Rindal Sparebank 

Rindal kommune- Tid til å leve 

Sport 1 Rindal 

Olav Thon gruppen 

Statkraft 

 Sponsorene er annonsert av speaker på alle hjemme kamper. I tillegg til draktreklame 

og reklame i Rindalshuset . 

 

Styret takker alle aktive spillere, støtteapparat og foreldre for innsatsen i sesongen 

2020/21 

 

 

Rindal 7.mars 2021 

Gro Baar 

for styret i handballavdelingen Rindal IL. 

 

 

Årsmelding for D3 20/21 

Spillestall og treninger 

Vi har denne sesongen hatt to fellestreninger i uka med en spillerstall på 12 stk. 

 

Inntekt til laget 
Egne sponsorer 

Samler inn pant flere ganger i året. 

Salg av dopapir to ganger i året. 

 

Sesongen 20/21 
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Utetrening: 

Oppstart sist i mai med 2 treninger, der Inge Hermann hadde opplegget. 

  

Samling i Rindalshuset 31.07-02.08 

Godt oppmøte! 

Sindre Sæter og Anders sto for samlingen med 4 økter på to dager. Berit og Lisbeth 

ordnet lunsj med hjelp fra foreldrene som kom med mat. 

 

August - Desember 

Tirsdag: Håndballtrening etter nasjonale retningslinjer. 

Onsdag: Ressurstrening 

 

Samling for j12 17-18 okt 

Vi inviterte j12 fra egen klubb og j12 Surnadal 

5 jenter fra Surnadal og 10 fra Rindal ( 2 stk 11åringer) 

Alle damespillere deltok sammen med Anders og de ordnet et godt opplegg, der alle 

fikk utfolde seg i Rindalshuset. Lisbeth ordnet lunsj begge dagene. 

Vi fikk mye positive tilbakemeldinger etter samlinga. 

 

Etter jul valgte vi å kjøre egentrening ettersom det kom strengere retningslinjer pga 

covid-19 

 

Trenerteam 

Inge Hermann Foss, Anders Moe Sæter og Lisbeth Evjen Halgunset 

 

 

 

 

                                                    Årsmelding J12 

J12 har sesongen 2020/2021 hatt Marie Løfald Hønsvik som trener med Bente 

kvendset og Kristin Børset som lagledere.  

Laget har bestått av 7 spillere, alle født i 2008.  

Det har vært en annerledes sesong pga covid 19.  

Laget har kun fått spilt 4 kamper.  
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Tross alt har det vært godt oppmøte på alle treninger.  

Laget har hatt treninger på mandag rett etter skoletid, noe passer godt. Sparer halltid på 

kveld og ikke minst kjøring for foreldrene. 

Torsdager har vi hatt trening på kveld, delt hall med J14.  

Frivillig trening på onsdager, ressurs trening. Her også har det vært bra oppmøte.Dette 

er en trening som tar for seg skadeforebygging, kjempe viktig trening.  

Alle på laget deltok også på treningshelg i regi av damelaget, det var populært. Dette 

er noe jentene håper det blir mer av.  

Så håper vi på en normal sesongstart til høsten i 2021. 

 

Mvh Marie Hønsvik, trener J12. 
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Årsmelding J14, sesongen 2020/2021. 

 

Spillere: (2007-modeller) Nathalie Nilssen Nordlund  

    Kristi Fugelsøy (startet opp sesongen, men måtte gi seg 

tidlig pga skader i kne/hofte)  

Guri Bolme Nonstad  

Ine Løfald  

Ingrid Evjen 

Milla Skjølsvold-Aasen 

 (2006-modeller) Jessica Landsem-Røen (sluttet etter jul). 

    Emilie Lervik 

    Uma Børset Bekken 

    Frida Møkkelgård 

 (2005-modell) Sofie Jacobsen 

 

Trenere/lagledere:   Åse Børset, Line Løset Møkkelgård, Mona Bolme          

   Nonstad og Gro Baar.  

 

Treninger:  Tirsdag kl. 17.30 og torsdag 19.00. Treningene var på 1,5 time. På 

torsdager delt hall med J12. Det har fungert fint med halv hall. Det 

har vært veldig godt oppmøte på alle treninger. De fleste av 

jentene har også deltatt på ressurs-treninger på onsdager. 
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Kamper:  Vi har spilt 7 kamper: mot Skaun 1 og 2, Surnadal, Aure, 

Hitra/Frøya, Ørland og Bjugn. Første kamp var 24.10 og siste 

12.12  

 

 

Generelt:  Det har vært bra engasjement både på treninger og kamper. Det er 

en gjeng som er lett å lede, de er interessert i å lære/utvikle seg. Vi 

endte opp med 9 spillere etter at to falt bort ila sesongen. En er da 

veldig sårbar for skader og/eller frafall av annen grunn.  

 Vi tenker å ta en samtale med alle jentene for hva de tenker ang 

neste år, og slik vite hva slags lag vi kan få til for neste sesong😊 
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Årsmelding J11, sesongen 2020/2021. 

 

Spillere: (2009-modeller):  Anne Bolme Nonstad 

     Hedda Børset 

     Mayla N Nordlund 

     Mari Holte 

     Linne Smevoll Svinsås 

     Ingrid Svanem 

     Annbjørg Eriksen 

Elmira Landsem-Røen fikk dispans for å være med på laget (2008-modell), men hun 

har ikke vært med i år, verken trening eller kamp.  

 

Trenere og treninger;   

Maja Reitan og Mina Halgunset (og delvis Mona B Nonstad) har hatt ansvaret for 

treningene på fredager 17.00-18.00 og så har jentene vært med på trening sammen 

med J10 på mandager 19.00-20.00.  På fredager har også J10 hatt tilbud om å være 

med J11 på trening, og det har jevnt over kommet fra 3-5 jenter derfra.  

Mona B Nonstad har hatt kamp-ansvaret for laget. 

De har fungert greit å trene sammen med et annet lag. Det var snakk om å måtte låne 

med J10 spillere på kamp, men det ble bare gjort på en kamp. Vi hadde med en 

innbytter på de andre kampene og det gikk helt greit.  
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Kamper:  

De har spilt fire kamper; mot Skaun 1 og 2, Hitra og Aure. Første kamp 31.10 og siste 

kamp 12.12. 

Kamp er gøy da😊 så håper veldig at det blir en mer normal sesong neste år.  

 

Dette laget har hatt to treninger på kun en time hver. Det tenker jeg er et minimum. 

Neste år kan det være greit for dem å ha 1,5 times treninger. 
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Årsmelding J9 .    -20/21 

 

Trening: mandag 18:00 (1t) og torsdag 18:00. Etter jul ble torsdagstreningene byttet ut 

med onsdag 16:30 (1,5t), slik at flest mulig skal ha mulighet for å bli med på ski. 

Hele årskullet på 15stk har vært ivrige, stabilt godt oppmøte. 

Vi har vært 3stk i trenerteamet, noe som vi ser er nødvendig med så mange jenter, 

oppfølging og spesielt i år med mye vasking. 

Vi rakk 2kamper mot Orkanger, før alle kamper ble avlyst. 

 

Elin Landsem 
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Årsmelding mini 3 – sesongen 2020/21 

Vi har hatt nok en sesong med veldig godt oppmøte på trening.  

Før jul var vi 8 gutter og 12 jenter. Etter jul har vi vært 9 gutter og 12 jenter, så 21 

totalt om vi er fulltallig. Er opp mot fulltallig på hver trening, så det kan bli litt hektisk 

på halv bane.  

Vi deler hallen med 2013-kullet og de er også opp mot 20 stk på trening. Det kan 

derfor bli ganske mye støy under treningene og det kan være en liten utfordring med 

lyden av 40 barn (og 40 foreldre på tribunen) til tider.  

Jeg ville kanskje framover sett litt på antallet barn i kullene i forhold til fordeling av 

halltid og hvem man deler hall med. For vår del ville det kanskje vært hensiktsmessig 

å ha hallen alene, for å ha bedre mulighet til å dele opp treningene og få mer fokus hos 

enkeltspillere når vi er så mange.  

Synes forresten det fungerer godt at det er et kvarters pause mellom treningene på 

onsdager. Det går mye enklere med fordeling av folk i gangen før trening nå. Jeg 

kunne tenkt meg at ressurs sin trening begynte et kvarter etter vår trening også, men 

jeg forstår at det kan bli sent for de med trening 19.30.  

Ellers har det gått greit for oss i år, til tross for korona. Er ganske umulig for oss 

trenere å holde 1 meters avstand når vi skal prøve å lære bort noe, men vi prøver så 

godt vi kan. Vi savner å spille kamper og turneringer. Hjelper oss i Rindal lite at man 

kan ha turneringer innad i kommunen nå Det kunne kanskje vært mulig å få til et 

samarbeid mellom surnadal og rindal f.eks, jeg vet ikke.  

Det er uansett godt å se at det er så mange som synes håndball er gøy og at oppmøtet 

er helt suverent! Håper vi klarer å holde på flesteparten også neste år når vi skal opp på 

j/g 10-nivå.  

Jeg har fungert som hovedtrener for oss, så har jeg hatt med Kristin Anshus, Monica 

Gulla, Jorid Brønstad og Inger Anita Løkås/Bendik Talgø.  

Vi har stort sett vært 4 voksne på trening, og det har vært ganske nødvendig også 

Vi tar siste trening for sesongen 24 mars. 
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MINI 2 (barn født i 2013) 
Vi har vært 5 stykk i støtteapparat, hvor Kirsti og Marit har hatt ansvar for treningsopplegg, 

May Janne for SOME, Line og Kristine ansvar for smittekrav ref. korona. 

Det har fungert veldig bra, og godt å være så mange i støtteapparatet. 

Vi har hatt 20 barn nesten på hver eneste trening, så meget godt oppmøte. 

Vi har delt hall sammen med Mini 3, og det har fungert greit for selve gjennomføringen av 

treningsopplegget. 

Men høyt lydnivå og støy er et lite problem med så mange barn samlet samtidig, bruker da 

ekstra tid på å formidle beskjeder/opplegget. 

Alt i alt en fin sesong tross korona, men savner selvsagt turneringer og kampspill mot andre 

lag. 
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