
Stavanger IF Håndball 
Sesongen 2019/20 

 

Sammendrag av sesongen Herrer/G18 

Herrer 

Målsetting: Å skape et godt treningsmiljø, får vi til dette så vil en topp 3 

plassering være innenfor rekkevidde.  

 

Spillerstall: 

De senere årene så har vi hatt en liten spillerstall. Hvis vi skulle nå vår 

målsetting så måtte vi utvide spillerstallen med noen kvalitetsspillere. 

Resultatet av at vi fikk inn 3 kvalitetsspillere tidlig, ble at det kom 5-6 lokale 

spillere i tillegg som ville spille for SIF.  

 

Treninger: 

Vi har en treningsgruppe på 22 spillere som består av senior og g18 spille. 

Vi trener 4-5 ganger pr uke (1 er styrke) og vi er 18-20 spillere på hver 

trening.  

Målsetting for fokus for treningene har vært å skape et godt treningsmiljø 

med fokus på utvikling av lagspillet.  

På grunn av messer og diverse mesterskap så har flere treninger bitt avlyst. 

Vi har selv funnet alternativer og trent alternativ i disse periodene.  

Vi har ikke har ikke vært på treningsleir denne sesong, vi gjennomførte en 

treningshelg i Jåttåhallen sammen med damelaget. Til neste sesong så må 

vi vurdere hva vi gjør da Idrettshallen er stengt i hele august og frem til 15 

september pga ONS 2020.  

Vi er meg fornøyd med den fysisk treningen som Tor Arne Aasen har hver 

onsdag.  

Som følge av økt treningsmengde og fysisk tøffere treninger så har vi hatt 

en del skader gjennom sesongen (7 spillere som har vær ute i opptil flere 

uker). 

Sportslig så har det gått over all forventning. Vi har spilt og vunnet 17 

kamper og ligger i dag an til å spille kvalifisering om opprykk til 1 divisjon. I 

løpet av sesongen så har vi benyttet 5 av g18 spillerene i 2 divisjon, hvor 3 

av dem har vært viktige bidragsytere.  

 

Erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter: 

Viktig å skape en treningskultur og identitet for klubben som kan være med 

å skape jevn fremgang i alle årganger, resultatet vil være en jevnere tilgang 

av spillere i alle årskull og hele veien til senior. Det krever at vi tilbyr alle lag 

fornuftige vilkår og trenere. 



Lagets støtteapparat 
(Navn på trener(e), oppmenn 

 Samme som under 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Jan Ottosen 

Rune Aksland 

Kjertil Østbø 

Tor Arne Aasen 

 

G18 

Vi inngikk i mai et samarbeid med Viking både i regionsserien og Lerøy. Det 

var viktig for begge klubber å legge tilrette for et god trenings og 

utviklingsmiljø for denne gruppen.  

Gruppen består av ca 9 spillere fra hver klubb. Tom Engelsgjerd fra Viking 

har vært ansvarlig for gruppen frem til 10 februar. Fra februar så har Rune 

Marki fra SIF overtatt trener og lagleder ansvaret. Laget trener sammen 2 

ganger pr uke.  

Resultatene så langt er meget bra. Laget kvalifiserte seg til Lerøy serien 

med 3 seire og ligger i dag an til å klare sluttspillplass.  

 

 
  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for G- O4/05 

 

Sammendrag av sesongen 
 

Målsetting:  Ivareta alle spillerne og  legge til rette for samhørighet, mestring, utvikling og 

idrettsglede. 

Antall lag: 3 

Et lag G 14 øvet 

Et lag G-14 bredde 

Et samarbeidslag SIF/Hundvag G- 15 bredde 

 

Antall spillere: 25 SIF spillere + 8 Hundvåg spillere. 

 

 

 

Treninger 
 

Antall treninger pr uke: 4 treninger pr uke I regi av SIF, guttene har også tilbud om å trene med 

Hundvåg I Hundvåghallen på søndager.  

Mandag, onsdag og torsdag halltrening. Tirsdager fysisk  

 

Oppmøte:  Bra 

 

Målsetting og fokus for treningene: Samspill, hurtighet, kondisjon og presisjon. Styrke/forebygging 

av skader.  

Ivareta og legge til rette for hver enkelt spiller sin utvikling, samtidig som laget spiller seg trygge I 

sammen, dette på tvers av nivå og på differensierte lag. 



Fellestreninger og samhørighet; selv om spillerne oppererer på 3 forskjellige lag I seriespill, så er 

målet at alle skal oppleve å være en samlet G-14 gruppe. Det enkelte lag I seriespill er heller ikke 

skrevet I “stein” alle skal ha mulighet til å trene seg inn I et mer øvet lag og også ha mulighet til å roe 

litt ned en periode og komme på de treninger en har anledning til.  

 

Tilbakemeldingene fra spillerne er stor trivsel I gruppen og at det er varierte og motiverende 

treningsøkter 

 

Seriespill og turneringer 
 

 

Turneringer  

 

Sandnes Sparebank cup: 

2 påmeldte lag; Et lag blir slått ut I semifainale og et lag taper finalen mot sine treningskompiser fra 

Hundvåg.  

En givende turnering både sportslig og sosialt       

Kongeparken cup : 

2 påmeldte lag. Et av lagene vant B finalen. Prestasjonsmessig en noe skuffende turnering for begge 

lag. 

PW cup : 

1 påmeldt lag. Kom til 8/1 finale I A sluttspillet som endte med tap. Møter god motstand I alle 

kamper. Spillerne står på og gir alt. Presterer godt og tar med seg masse god erfaring hjem.  

 

Seriespill 

3 påmeldte lag  

G-15 bredde, G-14 bredde og G-14 øvet. 

 

 

 

  

Lagets støtteapparat 
Trener G-14 ; Stian Ruud,sammen med Børge Nerland, Ole Jacob Olsnes og Trond Støldal. 



Trenere G-15 Samarbeidslag SIF/Hundvåg; Stian Ruud, Unni Sjursen og Laila Aas 

 

Oppkvinne: Camilla Cock 

Sosial komiteen ; Elfrid Mæstad 

 

Samtlige med videre 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for G2006 

 

Sammendrag av sesongen 
Desverre går det mot en avvikling av gutter 06. Vi har prøvd så godt vi kan i holde koken I 

fem-seks år, men nå ser det ut til å være slutt. Årsaken er mangel på gutter, 6-7 har falt fra  

løpet av denne sesongen. 

 

Vi startet sesongen friskt med satsning, 3 økter i uken, Ski cup tidlig i høst og samarbeid 

med Randaberg. Samarbeidet strandet av forskjellige grunner. Vi har gjennomført sesongen 

med et samarbeidslag med Tastavarden  i regionsserien. Uten disse guttene hadde vi ikke 

klart å stille lag.  

 

Står i dag igjen med 2-4 Sif gutter. Usikkerhet også rundt disse. 

 

 

Vidar Aanensen 

 
 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for Gutter 2008 

 

Sammendrag av sesongen 
Laget består av 25 gutter. Målsettingen er at guttene skal ha det kjekt på trening og turnering. SIF 

G2008 skal være et lag med godt samhold og gi utvikling for alle spillere på sitt nivå. Både guttene og 

trenerne har hatt en veldig kjekk sesong med stort sett godt oppmøte på trening. Vi har hatt tre 

treninger pr uke for å ha et tilbud til de som spiller fotball og/eller går på andre ting. Det har vist seg 

å være gunstig ift rekruttering og vi har så langt denne sesongen kun mistet en spiller pga valg 

mellom fotball og håndball. Kun enkelte av guttene trener alle tre dager. I høst fikk vi seks nye 

spillere. Tre av disse er fortsatt med. Vi har mistet to spillere som har vært med mer enn ett år. 

 

Treninger 

Vi har trening tirsdag i Hetlandshallen, torsdag og fredag i storhallen, alle med start kl 16 og dette har 

fungert godt. Tidlig i august hadde vi en liten hyttetur og «treningsleir» som kickstartet sesongen 

sosialt. For å holde på guttene er det veldig viktig at vi får samme treningstider (dager) neste år fordi 

nesten alle guttene spiller fotball og treningene der er på mandag og onsdag for de fleste. 

 

På trening er det fokus på grunnleggende motorikk og ballfølelse. Kast og mottak. Skudd og 

bevegelse med ball. Vi prøver å ha så høy intensitet som mulig og bruke enkle konkurranser som 

motivasjon. Vi har det siste året også brukt tid på to enkle, kollektive bevegelser i angrep, «åpne 

trekk». Nesten alle spillerne mestrer dette og vi har sett at det gir trygghet i spillet fordi alle kjenner 

til de enkle bevegelsene. Det gjør også at det er enkelt og trygt for de fleste av guttene å spille på 

ulike plasser. Spillerne vet at de kan avslutte på ulike måter, fordi det er enkelt og legger ikke opp til 

spesifikke løsninger. Guttene utfordres dermed samtidig til å gjøre valg. Vi har også jobbet litt med 

forsvar, både individuelt og det kollektive i forsvar. Her har vi hatt god nytte av «forsvarsskolen» til 

NHF. 

 

Nytt denne sesongen har vært styrketrening der vi har brukt 25% av samlet treningstid på 

styrketrening. Etter jul har vi kunnet være 30 min i styrkerommet. Vi har sirkeltrening med ulike 

basisøvelser i et program og med enkle variasjoner på øvelsene som guttene synes er kjekke. Målet 

med dette er først og fremst å lære guttene teknikk. Vi har hatt veldig god erfaring med dette. 

Guttene synes det er veldig stas å få være i styrkerommet selv om de ikke får løfte vekter. De har 

framgang på styrketreningen og vi ser også resultater av at vi har begynt med styrketrening i 

kampene. Det å starte systematisk med styrketrening ikke senere enn 11 årsklassen er nok viktigste 

lærdom for oss å gi videre til lag som kommer etter.  



Seriespill og turneringer 
På turneringene og i aktivitetsserien har vi flest mulig lag og så få innbyttere som mulig. Fokus i 

kampene er at guttene skal forsøke og å utvikle ferdigheter på det vi trener på. Vi bytter mye på 

spilleplassene og hver spiller skal forsøke 2-3 ulike plasser pr kamp. Vi har hatt lag i seriespillet. Det 

har vært litt knapt med kamper for noen da hver spiller har hatt 20-25 kamper i seriespillet for hele 

sesongen. 

 

Vi har deltatt i følgende seriespill i regi av NHF region SørVest: Gutter 11 Bredde 2 lag, gutter 11 øvet 

2 lag, gutter 12 bredde 1 lag.  Vi har deltatt på følgende turneringer: Sandnes Sparebank cup, KFUM 

Ynglingen Beach cup, Partille cup og Kongeparken cup. Vi har vært veldig fornøyd med disse 

turneringene og skal delta på de samme turneringene neste sesong. I tillegg skal vi til Dyreparken 

cup. 

Utfordringer: For flere av spillerne har det vært for få kamper og langt mellomrom mellom kampene. 

Vi burde nok derfor hatt flere lag i seriespillet. 

Lagets støtteapparat 
Trenere: 

Tore Anders Husebø 

Sigve Seglem 

Bente Torsteinbø 

Ane Eliassen 

 

Oppmenn:  

Nina Prytz 

Inge Takle Mæstad 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Alle 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for G 8 (2011)  

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting:  

Antall lag:mini   Antall spillere:28 

Utfordringer: 

 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 2  

● Oppmøte: ca 15 pr trening (oppfordres ikke til to økter i uken enda, de fleste velger seg en 

dag.  

Målsetting og fokus for treningene: 

Grunnleggende håndballferdigheter, pådrag og finter 

Fysisk trening:  

Eventuelle treningsleirer:  

 

(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: miniturnering 4 totalt.  

Hvilke turneringer har laget deltatt på: kongeparken cup.  

Utfordringer: 

 

 

  



Lagets støtteapparat 
Kaja Jordanger ( hovedtrener Tirsdag) 

Martin Frändesjö (hovedtrener Onsdag) 

Camilla Klovning 

Erik Øgreid Hartvigsen  

Dalibor Sedjak (?) 

Marte Skrede (oppmann) 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: Dette er uavklart.  

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for G-2012 / G-2013 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Lære grunnleggende håndball samt å ha lek på trening 

Antall lag: 2  Antall spillere: 23 

Utfordringer: Startet sesongen med 7-8 guttespillere som har blitt øket til over 20 stk. 

Utfordringen har vært plassmangel på en håndballbane ned 20 stk på 1/3 bane og over 30 stk  jenter 

på 2/3 bane  

 

 Treninger 

Antall treninger pr uke: 1 

Oppmøte: 15-20 stk 

Målsetting og fokus for treningene: Lære grunnleggende håndball samt å ha lek på trening 

Fysisk trening:  

Eventuelle treningsleirer:  

(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i:  

Hvilke turneringer har laget deltatt på: 

Utfordringer: 

 Lagets støtteapparat 

(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

Geir Engelsgjerd (Trener) 

Morten Johannessen (Trener) 

Tore Drange (Trener) 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Geir Engelsgjerd (Trener) 



Morten Johannessen (Trener) 

Tore Drange (Trener) 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for 3.Div. kvinner 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Utvikling av spillere og beholde plassen i 3 divisjon. 

Antall lag: 1  Antall spillere: pr.dags dato ca. 20 

Utfordringer: Laget er sammensatt av spillere fra damelag, årskull 01 - 02 og årskull 03 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 4 

Oppmøte: Godt oppmøte på de fleste spillerne 

Målsetting og fokus for treningene: utvikle enkeltspillere etter nivå / etter jan. 2020 trener 4 spillere 

med damelag og resten med rekruttlag.(3.div,02,03) 

 

Fysisk trening: 1 gang i uken 

Eventuelle treningsleirer: Nei 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: 3.divisjon avd. 1 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Ingen 

Utfordringer: Flere spillere har sluttet i sesongen på 02-årskull 

 

 Lagets støtteapparat 

(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

Zeljko Sedjak, Ole Henrik Pedersen, Oppmann: Eivind Stranden 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Zeljko Sedjak 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J18 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Utvikling av spillere  

Antall lag: 1  Antall spillere: pr.dags dato 12  

Utfordringer: Flere har sluttet I seseongen 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 4 

Oppmøte: God oppmøte av gjenværende spillere 

Målsetting og fokus for treningene: utvikle enkeltspillere etter nivå / etter jan. 2020 trener 4 spillere 

med damelag og resten med rekruttlag. 

 

Fysisk trening: 1 gang i uken 

Eventuelle treningsleirer: Nei 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilken serie har laget deltatt i: Jenter 18, region 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Partillecup sommeren 2019 

Utfordringer: Flere spillere har sluttet i sesongen 

 

 

 Lagets støtteapparat 

(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

Ole Henrik Pedersen, Sigbjørn Riis ,Charles E Hein (sluttet etetr Jan. 2020) Eivind Stranden (overtok etter jan. 2020) 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Ole Henrik Pedersen, Sigbjørn Riis 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2003 

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Kvalifisere til Bring , mål oppnådd ☺ 

Antall lag: 2  Antall spillere:: 23 (4 har sluttet) 

Utfordringer: Holde på spillere, flere som har vurdert å slutte i løpet av sesongen, noen har prøvespilt 

for andre klubber og 4 har sluttet.  

Breddelaget mangler keeper og er få igjen til å ha gode treninger. 

Noen spillere trener kun med damelag, utfordrende at ikke alle trener sammen. Breddelaget fikk for 

lite kamper (kun 4 lag i serien), har meldt på et lag i Sørlands bredde serie. I ettertid burde heller 

laget vært påmeldt U20, hadde unngått en del reising og kostnader rundt det. 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 4 

Oppmøte: greit, kunne vært bedre 

Målsetting og fokus for treningene: Styrke, teknikk og kondisjon 

 

Fysisk trening: 1 gang pr uke med Tor Arne, veldig bra trening! 

Eventuelle treningsleirer: Var på treningsleir i Danmark før sesongen startet, ikke planer om flere. 

 

(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

Organisering av Bring arrangement, her burde det vært laget en ferdig «oppskrift»  

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: Region, A serie Rogaland / A serie Sør og Bring serie 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Ingen 

Utfordringer:  få lag påmeldt i bredde serien i Regionen 

Lagets støtteapparat 
(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 



Mats Hermansen, Romain Dubruque, Zeljko Sedjak og Kristine Oftedal 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Det er ikke avklart. 

  



Stavanger IF Håndball 
Sesongen 2019/20 
Oppmannsrapport for J2004 
Sammendrag av sesongen 
Målsetting: 
Antall lag: 1 Antall spillere: 14 
Utfordringer: Nivåforskjeller i spillerstallen. Det har vært flere jenter med skader. Flere av 
spillerene har deltatt på andre aktiviteter. Da det har vært jenter som har spilt på region og 
med j 
03 har enkelte spillere hatt flere trenere å forholde seg til, utfordringen her er at beskjeder 
som 
var gitt til jentene ikke er samkjørte og en har mye å forholde seg til. 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 4 treninger i uken, 2 treninger med hall-tid for J04, en styrke og en 
trening med 05/region. 
Oppmøte: 95% 
Målsetting og fokus for treningene: Utvikling av enkelt spillere/teknikk og forståelse av spillet. 
Fysisk trening: En dag i uken, onsdag. 
Eventuelle treningsleirer: 
(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 
(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: J 15A 
Hvilke turneringer har laget deltatt på: Laget reiser til Rødspette cup i Danmark påsken 2020. 
Utfordringer. 

Lagets støtteapparat 
Arild Larsen, trener 
Lena Weibell, Oppmann 
Glenn Henriksen, oppmann 
John Ingvar Skåtøy, oppmann 
Anna Oftedal, Foreldrekontakt 
Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Arild kan bli med som hjelpetrener ved behov. 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for 

  
• J2005/2004 - J15 -regionslag 

• J2005 – J14-1 A-serie 

• J2005 – J14-3 Bredde 

 

Sammendrag av sesongen 
 

Årets sesong startet med en liten vri, vi dro på Ski cup i slutten av august. En cup med høyt nivå. Vi 

reiste 17 jenter fordelt på to lag. Vi hadde meldt på etter nivå, jenter 14-1 og jenter 14-2. Jenter 14-1 

kom til semifinalen, der tapte vi med et mål mot vinneren av cupen. Jenter 14-2 kom til kvarten i B-

sluttspillet. Begge lag gjorde en strålende innsats og helgen i Ski var strålende. 

 

Vi har også denne sesongen hatt et samarbeid med jenter 2004, dog på litt andre premisser enn 

tidligere. 2004 jentene ønsker å ha et eget lag. Regionslaget 2004/2005 hat trent sammen kun en dag 

i uken, dette har gitt sportslige utfordringer i løpet av sesongen.  

 

Jenter 14-1 vant serien frem til jul, men vi ser nå at flere av jentene uteblir fra treningene så vi har 

utfordringer med å stille lag til jenter 14 A-serien. Dette fordi en del av jentene har andre interesser 

enn håndball. Det er fra 06 sin side ikke ønske om samarbeid/hospitering. Dette synes vi er trist og 

utfordrende da vi kunne hatt stor nytte av det. 

Jenter 14-3 ligger på nåværende tidspunkt på tredjeplass i breddeserien. Etter jul har vi også her hatt 

utfordringer med å stille lag da noen av jentene her har sluttet. 

 

Vi ble etter finalespill i PW cup 2019 invitert til Nordencup i Gøteborg i romjulen. Vi deltok og endte 

på 12.plass. 

 

Vi er pr. dags dato 18 jenter på laget. Nivået i gruppen er delt, treningsoppmøtet er ca. 10 jenter pr. 

trening. 

 

 



 
 

Treninger 
Vi trener mandag, tirsdag, onsdag og fredag i tillegg til styrkerommet på torsdager. Jentene løper 

rundt Mosvannet før styrketreningen hver torsdag. 

Mandager er det regionslagstrening, oppmøtet på disse er 10-15 jenter. 

 

I tillegg til grunnleggende håndballteknikk som stuss, kast & mottak, finte, hopp, skuddteknikk og 

spilleteknikk har vi hatt fokus på forsvar- og angrepsspill. Det er mye trening på 3-2-1 forsvar og mye 

terping av trekk og overgangsspill. Fokusområdene på trening kan variere litt etter utfordringer, fart, 

innspill til strekspiller og videre spill til ving.  

 

Hver onsdag har Geir Aarvik keepertrening med keeperne på laget. Han kjører eget opplegg halve 

treningen så har vi skuddtrening resten av tiden hvor Geir er med og veileder keeperne. 

 

  

 

Seriespill og turneringer 
Vi har et lag påmeldt i J14 A-serie, vant puljen til jul og ligger nå på delt 1. plass så langt i den nye 

puljen. 

Vi har et lag påmeldt i J14 Bredde, ligger på 3.plass pr. nå. 

 

I tillegg til overnevnte turnering har vi deltatt på Partillecup hvor 14-1 laget kom til semifinalen og 

tapte mot vinneren av cupen med et mål. 14-2 laget kom til 8-delsfinalen i B-sluttspillet. Vi har i 

tillegg deltatt på Sandnes Sparebank cup og Hanacup, denne vant vi. 

 

Vi deltar med et lag på Kongeparken cup i mai – konfirmasjonshelg mm. 

Vi reiser tilbake til Partillecup i Gøteborg i juli. Det blir med et lag bestående av 14-1 og 14-3 spillere. 

 

  

Lagets støtteapparat 
Hovedtrener: Tone Antonsen 

Trener: Therese Birkeland 

Trener: Anita Halrynjo gav seg til jul 



Trener: Romain Dubruque 

Keepertrener: Geir Aarvik 

Oppmann: Gunn Gadeholt 

Oppmann: Brit Myhre-Nielsen 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Venter på tilbakemelding fra SIF. 

Tone har gitt beskjed om at hun trekker seg etter Partillecup i sommer. 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/2020 

Oppmannsrapport for J2006 Øvet  

Sammendrag av sesongen 

J 2006 har før 19/20 sesongen bestått av 3 bydelslag som ble slått sammen til en gruppe i starten av 

sesongen. Med ca. 50 spillere delte vi derfor denne gruppen opp i en Øvet og en Bredde gruppe med 

omtrent samme antall spillere i hver gruppe. 

SIF J-13 (Øvet) består av 23 veldig ivrige jenter.  

Både sosialt og sportslig har gruppen fungert veldig fint. Vi har hatt som målsetting at alle skal få de 

rette sportslige utfordringene, samtidig som vi har stort fokus på å bygge opp en god treningskultur 

og et godt samhold i gruppen. Jentene kommer fra mange ulike skoler, men det sosiale nettverket 

går mer og mer på tvers av disse. 

Vi har 4 lag påmeldt i serien; 2 lag i J-13 (Øvet), ett lag i J-14 Øvet, og ett lag i J-14 Bredde. Dette er 

gjort for at alle skal få sportslige utfordringer ift ferdighetsnivå og samtidig oppleve mestring – Vi 

rullerer endel på lagene, og målet er å bygge selvtillit hos jentene! 

I 2019 var vi med på Kongeparken Cup, Hana Cup, Dyreparken Cup, Sandnes Sparebank Cup og PW 

Cup (Feb 2020).  

Treninger 

4 felles treninger pr uke (4 håndballøkter og 1 fysisk økt) 

Oppmøte: Veldig bra, 20-23 på hver trening 

Målsetting og fokus for treningene: Veldig mye teknikk (skudd, finter, pasninger/balltempo, 

bevegelse med og uten ball), og etter hvert også litt taktisk trening (løpsmønster etc.). Får også tøff 

(fysisk) motstand ved å spille ett år opp. Vi har også hatt mye fokus på keeperne, med egen trener 

som følger opp disse. 

Fysisk trening, utover trening på banen: En ukentlig spenst/styrkeøkt. 

Seriespill og turneringer 

Alle lagene gjør det godt i sine serier (leder den ene J13 puljen og nr. 2 i den andre). 

Laget ble også Vinner av Kongeparken Cup, Hana Cup, Dyreparken Cup, Sandnes Sparebank Cup og 

kom til finalen i PW Cup (tapte på sudden death), laget er dermed kvalifisert til Nordisk i Gøteborg 

romjulen 2020. 

Lagets støtteapparat 

Mats Hermansen – Trener 

Arild Jørgensen – Trener/Keepertrener 

Ellen Instefjord – Trener 



Jan Georg Byberg – Hjelper/Lagleder mm 

Tone Refsland – Oppmann 

Gyri Haave Nilsen – Oppmann/Turneringskoordinator 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2006-Bredde 

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: 06 har før 19/20 sesongen bestått av 3 bydelslag som ble slått sammen til en gruppe i 

starten av sesongen. Med ca 50 spillere delte vi derfor denne gruppen opp i en Øvet og en Bredde 

gruppe med omtrent samme antall spillere i hver gruppe. Det vil komme en egen rapport for Øvet 

gruppen der Mats Hermansen er hovedtrener. 

 

I starten av sesongen var det fokus på å integrere alle spillerne å endre fra bylagsmentalitet til en SIF 

06 mentalitet. Dette her vi lykkes bra med. I tillegg har det vært viktig å lage et skikkelig bredde 

tilbud. Bredde og Øvet har derfor trent på mye av de samme øvelsene og løpsmønsterne. Det ble 

også presisert før sesongstart at vi ville kjøre med faste lag frem til Jul og så evaluere om noen 

breddespillere var klare for å ta steget opp i øvet. Pr nå er det 3 spillere som trener med 

Øvetgruppen 1 gang i uken. 

 

Det har vært som forventet noe, men ikke mye, frafall og vi klarer å stille 2 lag i breddeserien som 

hevder seg bra i øvre del av tabellen. Vi ser også tildels stor utvikling hos jentene.  

 

Antall lag: 2  Antall spillere: 19 

Utfordringer: Ingen spesielle. Vi har en fantastisk støtte- og foreldregruppe som stiller opp og gjør en 

veldig god jobb. Dette er nøkkelen til å få hele gruppen til å fungere. 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 4 

Oppmøte: 80% 

Målsetting og fokus for treningene: Basisferdigheter,  Individuell utvikling på faste posisjoner, styrke, 

duellspill, spillsystemer og sist men ikke minst vi skal ha det gøy med håndball 

 

Fysisk trening: 1 gang pr uke 

Eventuelle treningsleirer: 1 helg i August 

 



(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke)  

Viktig at det skapes et reelt breddetilbud, med trener/støtteapparat på lik linje som en øvetgruppe.  

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: J13 Breddeserie 9 og 10 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Dyreparken Cup, skal stille I Kongeparken Cup, Partille Cup og 

Ski Cup 

Utfordringer: Utfordrende å stille 2 lag med full benk på kamper 

 

Lagets støtteapparat 
(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

 

Trenere: Geir Aarvik, Lars Christiansen, Per Morten Helland, Runge Christer Hagen og Marie Bjelland 

Oppmann : Ann Karin T. Holmen 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

 

Trenere: Geir Aarvik ( ut sesongen. Går over til J09), Lars Christiansen, Per Morten Helland, Rune Christer Hagen og Marie 

Bjelland 

Oppmann : Ann Karin T. Holmen 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2007 gr 1 
 

Sammendrag av sesongen 

SIF J2007 gruppe 1 er en god gjeng, som når vi planla sesongen var i overkant av 20 jenter, men ble 

på slutten av 2019 sesongen (før sommeren) ble redusert ned til omkring 14 jenter. Det har vært 

noen mindre justeringer i løpet av sesongen, og de er nå en gruppe på 13 jenter. Det er en sosial 

gjeng som bryr seg veldig om hverandre og tar vare på, både hverandre og andre som hospiterer inn i 

gruppen.  

 

Målsetningen er at alle spillerne skal utvikle seg selv på håndballbanen og utvikle sine egne 

ferdigheter, samt at de utvikler ferdigheter i samspill med andre. Vi har også hatt stor fokus på at det 

skal utvikle forståelse for håndballspillet og hvilke vurderinger de må ta i ulike kampsituasjoner. I 

kamper har vi hatt fokus på at spillerne må «rullere» på ulike posisjoner, og dette oppleves som en 

ytterligere styrking av forståelsen for spillet for den enkelte.  

 

Vi har samtidig hatt stor fokus på å legge til rette for hospitering for spillere fra J2008, slik at vi har 

siden oppstarten av sesongen i august har hatt 5 jenter på trening en gang i uken og i tillegg jevnlig 

hatt spillere fra J2008 med på våre kamper. Dette har vært en god arena for å bygge samhold på 

tvers av årsklassene.  

 

Vi har hatt 2 lag i seriespill, per februar 2020 ligger laget i J12 øvet på 3 plass i serien og laget i J12 

bredde leder sin avdeling. Laget deltok før sommeren 2019 i Bergen Cup, her gikk laget til topps i B-

sluttspillet. Både i Dyreparken Cup og Sandnes Sparebank Cup deltok vi med jevne sammensatte lag, 

og her kvalifiserte alle lagene seg til A-sluttspillene. 

 

Treninger 

Vi har fordelt de tildelte treningstidene for J12 lagene med den andre J12 gruppen. 

  

Vår gruppe har hatt følgende treningstider: 

• Mandag 16-17 i Stavanger Idrettshall på hel bane (Hospiteringsdag for J2008) 

• Tirsdager 17-18 i Stavanger Idrettshall ½ bane 

• Onsdag 18-20 i Stavanger Idrettshall, løpetrening fra 18-19 og på hel bane 19-20. 

• Torsdag 18-1915 i Stavanger Idrettshall ½ bane + tid i styrkerom fra 1830-1915 hver 

annen uke. 



 

I styrkerommet har vi hatt med oss Tor Arne Aasen og det har vært god påfyll både for oss trenere og 

jentene i treningsarbeidet. Takk for god støtte til Tor Arne! Dette har vært et viktig tilskudd i forhold 

til fokus på skadeforebyggende trening.  

 

På treningene har det vært fokus på å sikre utviklingen i forhold til å bli en god venn med ballen slik 

at vi kan øke de tekniske ferdighetene til den enkelte spiller. Dette inkludere både pasninger, skudd 

fra ulike posisjoner og generell ballbehandling. Vi har også hatt mye fokus på å forstå håndballspillet i 

kampsituasjonen og her opplever vi en god utvikling til kamp situasjonen og hvilke valgmuligheter 

enkeltspillerne og laget har.  

 

Vi har som tidligere nevnt hatt fokus på å ha fysisk trening i tillegg til tildelte treningstider. Dette har 

vært løpetrening (Rundt Mosvannet), samt generell styrketrening i løpet av øktene i tillegg til 

treningstiden i styrkerommet i Stavanger Idrettshall. Vår erfaring er at det fysiske er viktig, dette ser 

vi gjennom stor fremgang for flere i forhold til løpetreningene, og det har vært fremgang i forhold til 

både styrke og utholdenhet i kampsituasjonen.  

 

Vi er veldig godt fornøyd med oppmøtet på treningene. Alle 13 jentene i gruppen har vært på mer 

enn ⅔ av treningene og i gjennomsnitt har vi 85 % oppmøte på treningene. Det er i periodene med 

luftveissykdommer at det er fravær, samt at enkelte av jentene er i en voksefase som i perioder kan 

gjøre trening krevende. I disse periodene forsøker vi å legge til rette for alternativ trening. Det er 3 av 

jentene som frem til nå har vært på mer enn 95% av treningene siden oppstarten i august i fjor.  

 

I tillegg er det, med litt variasjon, flere av spillerne som er med på HFO+ hos SIF Håndball på 

tirsdager. 

 

Søndag 18. august i oppstarten av sesongen arrangerte vi en ekstra treningsdag. Dette for å komme 

godt i gang på sesongen. Da hadde vi hatt treningsopplegg ca. 3-4 timer, samt en sosial lunsj. 

 

I flere perioder høsten 2019 var Stavanger idrettshall stengt. Dette er en utfordrende situasjon, da 

det blir problematisk å sikre kontinuitet i treningsarbeidet. For sesongen 2020 / 21 ser vi at dette vil 

være en liknende utfordring. 

 

Laget har 2 trenere som følger laget på alle treningene, begge har spilt aktivt håndball tidligere. En av 

trenerne fullførte forrige sesong Trener 1 utdanning og går denne sesongen på Trener 2 utdanningen 

til Håndballforbundet (Region Sør Vest). I tillegg har vi hatt med Marthe Dybdahl fra SIF sitt damelag 

som trener. 

 



Seriespill og turneringer 

Vi har hatt to lag i J12, ett lag i øvet og ett lag i J12 bredde. Vi har i tillegg deltatt på følgende 

turneringer; Dyreparken cup, Sandnes Sparebank cup, Bergen Cup og Kongeparken Cup. 

 

Sosiale aktiviteter 

Laget har hatt flere sosiale samlinger i løpet av året. I tillegg til å delta på SIF sin juleavslutning hadde 

laget sin egen avslutning før jul med pizza og bowling for både spillere og støtteapparatet.  

 

I tillegg har vi 2 gang i høst hatt en sosial samling etter treningen med kveldsmat og litt faglig påfyll 

rundt håndball. Første uken i februar 2020 vil vi ha en tilsvarende samling etter treningen med 

kveldsmat for jentene. 

 

Det er en fin foreldregruppe rundt laget som stiller opp når dette er nødvendig. I løpet av høsten har 

vi hatt 2 foreldremøter. 

 

Lagets støtteapparat 

Trenere; Niels Erik Hald, Bjørn Askim, Marthe Dybdahl 

Oppmødre; Kristin Vold Hetland og Kjersti Berge 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/2020 

Oppmannsrapport for (lag)  
SIF J12 Gruppe 2  (Tjensvoll, Madlavoll, Madlamark, Hafrsfjord). 

Sammendrag av sesongen 

Målsetting: Håndball er kjekt ,fokus, mestring, sosialisering ☺ 

Antall lag: 2 lag , ett lag i bredde serie og ett lag i øvet.  

Spillere antall: 19 

Utfordringer: 

• Nytt av året var å dele opp i nivå mtp.bredde og øvet og få spillere til å forstå viktigheten av mestring på 

forskjllige nivå. 

• Utfordrende med å få løftet opp spillere som er på breddelaget, (fokus,mestring på treningene).  

Treninger 

Antall treninger pr uke: 4 treninger i uken.  

Oppmøte: Gjennomsnitt 18 

Målsetting og fokus for treningene: Trenernes forventninger til treningene, Håndballregler,utvikling og mestring for 

hver spiller, trygghet, det forventes at jentene skal møte til riktig tid med riktig utstyr og at de utviser god holdning til 

treningen, og følger de beskjeder som blir gitt. Treningene gjennom året har hatt fokus på ballbehandling, passninger. 

(trygghet med ball), spilltrening forsvar/angrep (roller for hver enkel spiller + involvere spill med strekspiller og noe fysisk 

trening. Tekinikk merke Bronse skal gjennomføres løpet av sessongen. 

 

Fysisk trening: Fortsetter med forskjellige øvelser/styrke og kondisjon mtp.skadeforebygging, + en fast dag annen hver 

uke i styrkerommet der Tor Arne var med i begynnelsen og hadde opplæring for oss alle. 

Eventuelle treningsleire: Laget har deltatt med 2 lag i seriespill stor bane  gjennom hele året. 

  

Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

Når terminlistene kommer på høring, hadde vi god erfaring med å flytte kamper til treningstidene 

våre for å frigjøre noen helger 

 

Seriespill og turneringer 

Hvilke serie har laget deltatt i: Aktivitetseie J12 , SIF 2, SIF 4  

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Dyreparken Cup 2019 / 2020, Sandnes sparebanken Cup, og  SIF`S 

Kongeparken Cup. 

Lagets støtteapparat 



(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

John Erik Nordbø, Kjell Helge Røynestad, Ingebjørg Røynestad, Janne Gunn Helle, etter nyttår Jørn Ramberg, Line Katrine Lie 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

2019/2020 John Erik nordbø, Kjell Helge Røynestad, Jørn Ramberg 

 

   

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2008 

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Mestring, glede og økt samspill 

Antall lag per januar 2020: 5  Antall spillere per januar 2020: 26 

Utfordringer: Spillere har ulikt nivå og trener ulik mengde. Fått 5 nye spillere i det siste. Kunne tenkt 

oss støtte fra klubben til trening med innføring av strekspill.  

Treninger 
Antall treninger pr uke: 3  

Oppmøte: 20-26 

 

Målsetting og fokus for treningene: Fokus på individuelle ferdigheter som pasninger, skudd og finter i 

tillegg til å legge grunnlag for forsvarsbevegelser og samspill i angrep. Egne keepertreninger. Har 

inngått samarbeid med 2007 ene laget med hospitering. Fungere veldig bra og anbefales. Her rullere 

vi hvem som er med, så flere får erfaring med hospitering. Vi har også spillere som hospiterer på 

kamp.  

 

Fysisk trening: Jogger engang i uken. Styrke sporadisk – begynner med systematisk styrke i løpet av 

året. Kjører Beep test. Ønsker tilgang til styrkerom.  

 

Eventuelle treningsleirer: Arrangere kickoff en gang i halvåret med lenger treningsøkt pluss sosialt.  

 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: J2008 har hatt tre lag i J11 aktivitetsserien øvet, ett lag i J11 

aktivitetsserien bredde, samt ett lag i J12 bredde. 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Dyreparken håndballfestival august 2019, Sandnes 

sparebank cup september 2019, skal delta i Kongeparken cup mai 2020, KFUM beach håndball juni 

2020 og Partille cup juli 2020. 

 



Utfordringer: Mye logistikk i forhold til å sjonglere spillere på lag og ulike nivå. Utfordringer på 

trening med differensiering og antall trenere. Fått ressurs fra klubben , en dame spiller, fungere 

veldig bra. Har og hatt besøk av keeper trener tilbudet i klubben som var veldig positivt. 

 

 

  

Lagets støtteapparat 
(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

Trenere: Kaja Gjengedal Jordanger, Frode Weibell,  

Hjelpetrenere: Ole Iversen, Gunnar Steinsson, Merete Gjedrem Bortne. 

Oppmenn: Bente Bjordal Tesaker, Grethe Gjertson. 

Foreldre med ansvar for sosiale arrangementer: Merete Gjedrem Bortne, Åshild Hauge, Elin 

Gruehagen, Mari Espedal. 

Ressurs fra klubb fra desember 2019. Sofie Madeleine Antonsen 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Grethe Gjertson trekker seg. Bente Bjordal Tesaker ønsker avlastning, men kan fortsette over i 

neste sesong. 

Resten av støtteapparatet fortsetter. Prøver å få inn en trener til i teamet. 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2009 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Spilleglede, mestring og utvikling. 

 

Antall lag: J10 før jul: 6, etter jul: 4, J11: 2 (bredde)  Antall spillere: 37 stk 

 

Utfordringer: Variasjon i dommernes rolle på banen – hva som har blitt tillatt varierer fra kamp til 

kamp noe som skaper frustrasjonen blant en del av spillerne. Introduksjon av kortbanehåndball kom 

litt brått på både spillere (og foreldre) som var klare til å spille på stor bane etter jul.  

Treninger 
Antall treninger pr uke: 3 

 

Oppmøte: De fleste spillerne deltar på to treninger i uka, noen tre. Stort sett mellom 20-25 stk per 

trening. 

 

Målsetting og fokus for treningene: Målsetting og fokus for treningene er å skape aktivitet, ballglede, 

mestringsfølelse og lagfølelse. 

 

Fysisk trening: Laget møtes 15 minutter før halltreningas starter på onsdager og kjører oppvarming 

inkludert litt fysisk trening. 

 

Eventuelle treningsleirer: har ikke vært aktuelt hittil. 

 

Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter? Laget har 

hatt god effekt av å trene hele gruppa samlet og ikke inndeling etter skoletilhørighet. Flere nye 

relasjoner etablert på tvers av skoler og lagtilhørigheten har blitt tydeligere og bedre.   

Seriespill og turneringer 
Hvilken serie har laget deltatt i: aktivitets-serie for J10 (6 lag før jul, 4 lag etter jul) + 2 lag i aktivitets-

serie J11 bredde. 

 



Hvilke turneringer har laget deltatt på: Kongeparken Cup (Stavanger), Uego Cup (Ålgård - utendørs), 

Dyreparken Håndballfestival (Kristiansand) og Julebaluba (Sandnes). 

 

Utfordringer: Overgangen til kortbanehåndball oppleves noe varierende ettersom noen av 

arrangørene velger å benytte stor bane noe som ikke lagene informeres om på forhånd. Med 

kortbaneregler har den store banen blitt vel stor i noen tilfeller.  

Lagets støtteapparat 
Trenere: Ingvild Meland, Eivind Jacobsen, Sine Verwegen og Ken Plaipetch 

 

Hjelpetrenere: Etienne Reding, Minna Suojoki, Elisabeth Helgesen, Ellen Lofthus Hald og Magnus 

Nilsen  

 

Oppmann: Arnhild Støvik 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: Alle blir med videre til neste sesong. 

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2010 (J9) 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting:  

Antall lag:  5 Antall spillere: 29 

Utfordringer: Stor variasjon i ferdighetsnivå da noen har spilt håndball i flere år og noen er helt nye. 

Laget har også enkelte spillere med spesielle utfordringer. Laget har et sterkt ønske om treningstid 

etter kl 17 neste sesong da begge treningene dette året har startet kl 16. 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 2 (tirsdag + onsdag)  

Oppmøte: laget bruker spond-innkalling til treningene og har generelt godt oppmøte. 

Målsetting og fokus for treningene:  

 

Fysisk trening: tirsdager og onsdager 

Eventuelle treningsleirer: n/a 

 

(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serier har laget deltatt i: Aktivitets-serie 15 og 17 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Kongeparken cup 

Utfordringer: mange innbyttere per lag, må melde på flere lag neste år. 

 

Lagets støtteapparat 
Line Frost Pihl (trener) 

Guro Aanestad (trener) 

Ivar Iversen (hjelpetrener) 



Pia Øxnevad (hjelpetrener) 

Linda Riise (oppmann) 

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre:  

Alle (ikke bekreftet) 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J2011 

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: 

- Gi et godt tilbud til barnegruppen, slik at spillerne blir værende I klubben og kan 

utvikle seg videre med ferdigheter innen håndball og håndballrelatert aktivitet,  sosialt 

og i samspill. 

Antall lag: 

- J2011 er en stor gruppe med en oppmann og en hovedtrener. Barna er fordelt på 

trening på to baner, med deltar i samme aktiviteter og turneringer gjennom sesongen. 

 

Antall spillere: 

- Ca. 60 + 

 

Utfordringer: 

- Stor barnegruppe med ulikt ferdighetsnivå blant spillerne, og tilpasning av øvelser på 

trening så alle opplever mestring og mulighet for nye utfordringer. 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 1 

 

Oppmøte: onsdag kl. 18-19 

 

Målsetting og fokus for treningene: 

- Håndballrelaterte øvelser, lek og spill. 

- Barnegruppen er fordelt på to baner som trener parallelt, ca. 30 barn per bane, tre 

stasjoner per bane som barna rullerer mellom og er innom hver trening. 

- Fokus på tilpasning av øvelser på trening så alle opplever mestring og mulighet for 

nye utfordringer. 

- Fastsatt treningsopplegg sendes ut til trenergruppen i forkant av hver trening. 

Opplegget følger Håndballforbundets anbefalinger. 

 



Fysisk trening: 

- Ikke fokusområde, men ligger som del av treningsopplegget, tilpasset alder (løping, 

spenst, koordinasjon, reaksjon) 

Eventuelle treningsleirer: 

- Ikke aktuelt 

 

Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter? 

- Mange hjelpetrenere rekruttert i foreldregruppen bidrar til at det gis et godt og variert 

treningstilbud til en stor barnegruppe. 

- Bruk av stasjoner for å dele inn barnegruppen er nyttig, og sammen med mange 

hjelpetrenere gjør det at barna får god oppfølging i de ulike øvelsene. 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: Ingen 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Håndballkretsens ring/turneringsspill 

Utfordringer: Vi stiller 9-10 lag per turnering, og det er behov for mange lagledere og planlegging av 

lagoppsett er tidkrevende. 

 

Lagets støtteapparat 
Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

- Hovedtrener: Lilly Sofie Guttormsen 

- Trenere: Eirik Elholm, Ingvild Mæland 

- Hjelpetrenere: Morten Jarland, Kristine Østensen, Hege Wiig, Talleiv Metveit, Cecilie 

Larsen, Trine Nordahl, Gustav Amundsen, Cecilie Kleiberg, Silje Torkelsen, Paul F. 

Svendsen, Arne Thomas Nilsen, Tone Jacobsen, Georg Mjølsnes, Arild Andersen 

- Oppmann: Karen Klovning 
 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: antar at samtlige blir med videre  

 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for mini 2, jenter født 2012 

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: lek og håndballglede 

Antall lag: 6-7 turneringslag  Antall spillere:: 38 

Utfordringer: for liten bane til treningene våre, kun ¾ bane 

 

Treninger 
Antall treninger pr uke: 1 

Oppmøte: godt, I snitt 25- 30 jenter 

Målsetting og fokus for treningene: lek, god ballkontroll, skudd og finter, skrittregel 

 

Fysisk trening:  

Eventuelle treningsleirer: nei 

 

(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

Få med flere foreldre til å bidra på treningene fra starten. Bære mål, hjelpe til ved behov osv 

 

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: nei 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Er med i ring-turneringer, 2 før jul og 3 etter jul 

Utfordringer: For liten treningsbane 

 

 

Lagets støtteapparat 



(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

Trenere: Eivind Jacobsen, Christer Levik, Øystein Klokk. Hjelpetrenere: Helga Steinsland og                                                            

Gunn Østbø Eliassen 

Oppmenn: Britt Meberg og Lene Skjørestad Lidsheim 
 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: Alle, mulig innbytte av oppmann 

  



 

  



 

Stavanger IF Håndball 

Sesongen 2019/20 

Oppmannsrapport for J/G 2014-15 

 

Sammendrag av sesongen 
Målsetting: Leke med ball, bli kjent med håndball og lagidrett 

Antall lag: 1  Antall spillere:+/- 30 

Utfordringer: Altfor liten plass å trene på for så mange barn (1/3 bane). Veldig stort spenn i gruppen, 

mye pg av aldersforskjell. (noen er det nærmere 2 år mellom). Gjør det veldig vanskelig å planlegge 

trening da det er mye som ikke passer for de minste. Vil råde dere til at minimini neste år gjerne 

trener sammen, men at hvert alderstrinn har egen trener.  

En annen utfordring er at det kommer nye barn, ofte uanmeldt, på nesten hver eneste trening. 

Mange barn har ikke med seg egen ball, noe som gjør det vanskelig når man skal ha øvelser der alle 

skal ha hver sin ball (som stussing). Ikke alltid vi har nok reserveballer til alle.  

Treninger 
Antall treninger pr uke: 1 

Oppmøte: 25-30 barn 

Målsetting og fokus for treningene: ballkontroll, stuss, skuddtrening og lek 

 

Fysisk trening: x 

Eventuelle treningsleirer: x 

 

(Lærdommer: Eventuelle erfaringer som kan være nyttige for lagene som kommer etter?) 

(øving mtp. fokus på håndball regler, implemetere kondisjon og styrke) 

Veldig stort spenn i gruppen, mye pg av aldersforskjell. (noen er det nærmere 2 år mellom). 

Gjør det veldig vanskelig å planlegge trening da det er mye som ikke passer for de minste. 

Vil råde dere til at minimini neste år gjerne trener sammen, men at hvert alderstrinn har egen 

trener. Da kan de varme opp og avslutte sammen men ha eget opplegg i midten.   

Seriespill og turneringer 
Hvilke serie har laget deltatt i: x 

Hvilke turneringer har laget deltatt på: Vi har blitt invitert til en turnering for J2014 som KFUM har 

satt opp i mai, der vi kommer til å stille med et par lag.  



Utfordringer: De fleste er litt for små enda og ikke klar for å spille. Blir spennende å se.  

 

 

  

Lagets støtteapparat 
(Navn på trener(e), oppmenn, foreldrekontakter mv) 

Astrid Hunnes Solhaug, Håkon Kaltveit, Jane Brit Helgeland , Anette Haga Berge, Mirko Radonjic, 

Hilde Melbo (Oppmann).  

 

Hvem i støtteapparatet blir med videre: 

Astrid Hunnes Solhaug blir med videre , men ønsker å få en hovedtrener til som kan være med på å 

planlegge treningene. Blir da med på J/G2014 til høsten.  

Jane Brit Helgeland blir med som trener (med forbehold om at barnebarnet fortsetter) og har da sagt 

at hun kan være med på å utarbeide treningsopplegg. Blir da med J/G 2014. 

Håkon Kaltveit blir med videre. Blir da med på J/G2014 til høsten.  

Anette Haga Berge er uavklart 

 

Hilde Melbo ønsker å bli med videre som oppmann for J/G2015/2016  

 


