
ÅRSMELDING 2020 FOR REMYRA HÅNDBALL 

 

Håndball 2021/2022 

Verv Navn 

Leder Jannicke Gjønnes 

Økonomiansvarlig Camilla Lereggen 

Materialansvarlig Ikke besatt 

Dommeransvarlig Ikke besatt 

Arrangementsansvarlig Ikke besatt 

Sportslig ansvarlig Ingar Norvik 

 

Antall lag i serien 14   

Antall spilllere 155   

    

Årstrinn Antall spillere  
Antall 
spillere   

G 2009   12   

J 2009 16     

G 2010   6   

J 2010 21     

G 2011   12   

J 2011 17     

G 2012   8   

J 2012 19     

G 2013   0   

J 2013 2     

G 2014 (Allidrett)   33   

J 2014 (Allidrett) 9     

Sum 84 71 155 

 

Årsberetningen vil inneholde informasjon om sesongen 2021/2022 da det er naturlig å se i 

sammenheng siden håndballsesongen strekker seg fra september l april. 

Remyra meldte på totalt 14 lag i serien denne sesongen, som er det samme antallet som 

sesongen 2020/2021.  

 

Alle lag inklusive minikullene fikk tildelt treningstid i Stjørdalshallen denne sesongen. Det har 

vært store utfordringer i henhold til fordeling av hallflater til alle lag/idretter i dalføret denne 

sesongen. Det hele startet med en feil Stjørdal kommune sine systemer som gjorde at 

Remyra hadde falt ut av påmeldingen. Etter å ha fått bevist at vi søkte innen fristen fikk vi 

tildelt de alle fleste treningstider mellom 15:30 – 18:00. Det er flere håndballklubber i 



dalføret som føler seg tilsidesatt når det gjelder tildeling av halltid, og derfor ble sonen dratt 

inn i saken. Soneleder har vært i dialog med kommunen og idrettsrådet pr mail, og soneleder 

har også hatt et møte med Stjørdal kommune ang prosessen med fordeling av halltider. 

Møtet resulterte i nye rutiner for tildeling av halltider til neste sesong. Remyra har samtrent 

med Stj.blink å flere årskull noe som har fungert greit. Gutter 9 og 10 år har etter nyttår 

trent på samme hallflate, med samme trenerteam, men spiller kamper hver for seg og har 

egen lagleder. Totalt er det en liten nedgang i antall spillere i klubben som spiller håndball, 

noe med stor sannsynlighet skyldes Covid 19. 

 

Klubben hadde planlagt en felles cup i Steinkjer for alle konkurrende lag i april 2021. Denne 

cupen ble dessverre avlyst på grunn av smittesituasjonen rundt Covid 19. Klubben har hele 

tiden forholdt seg til førende og endrende smiesituasjon i kommunen og har på grunn av 

dette hatt færre treningsøkter enn planlagt. Det har vært mindre kampaktivitet enn planlagt 

grunnet Covid 19 i 2021, og  det er i størst grad de yngre lagene som har vært lidende for 

dette. Etter nyttår har kampaktiviteten økt betraktelig og en god del lag har tatt igjen mange 

kamper og har derfor hatt et tett kampprogram. 

 

Samarbeidsavtalen med SHK med planlagte aktiviteter er ikke gjennomført i ønsket grad pga 

Covid 19, men det jobbes nå (mars 2021) for å overføre lag fra og med 13-år l SHK og videre 

samarbeid med andre Stjørdalsklubber. 

 

Organiseringen av håndballen har vært langt fra ideell. Hverken dommer, material eller 

arrangementsansvarlig har vært på plass og jobben med organisering har derfor falt på 

leder og sportslig leder, samt laglederne av de ulike lagene. Det har vært like vanskelig å 

skaffe folk til verv denne sesongen som forrige sesong, og leder sitter ikke med noen god 

følelse etter endt sesong. Klubben er ikke tjent med at dette fortsetter og kan bli svært 

skadelidende på sikt dersom dette ikke løser seg hurtig. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakemeldinger fra lagene 



Gutter født 2009 – 12 år 

Ikke mottatt. 

Jenter født 2009 – 12 år 

Laget består av 15 jenter, glad og blid gjeng.  

Håndballåret 2021 har dessverre blitt koronapreget med utsatte/reduserte kamper og 

treninger, noen kamper ble allikevel spilt. Normalt har vi trent to ganger i uka. Grunnet 

korona ble det dessverre ingen cuper i 2021 heller. 

 

Trenere er Eva G.Håpnes, Aileen Nessø, Øyvind Leistad og Nedžad Karahasan.  

Kasserer er Renate Aassved  

Lagleder er Slavko Gajdasevic  

 

Gutter født 2010 – 11 år 

Ved oppstarten av sesongen 2021/2022 sto vi kun med 6 spillere og var avhengig av et 
samarbeid. På bakgrunn av at Remyra G10 var mange, ble løsning at vi gikk inn et samarbeid 
med Stjørdals-Blink G11. 
Felles treninger med Blink har vært positivt for våre gutter. De har blitt kjent på tvers av 
skolene og utfordret hverandre. Guttene har ved noen anledninger hjulpet Blink i sine 
kamper og vi har fått hjelp av Blink i kamper vi ikke har klart å stilt et fult lag. Vi har sett en 
økning av gutter (spesielt på Blink etter sammenslåingen) som har kommet til håndballen 
men falt av i slutten av sesongen da fotballen startet opp. 
 
På grunn av lite kampaktivitet ved noen perioder gjennom sesongen har det vært ekstra 
behov for å motivere guttene til å fortsette. Ser en bedring nå i innspurten av sesongen der 
gutter en motivert og ivrig da kampene går som normalt.  
 
Trenere: Maria Grendal, Hege Veiseth og Linn Maiken Gresseth 
Kasserer: Brett Walker 
Lagleder: Maria Grendal 
 

Jenter født 2010 – 11 år 

J 11 hadde 18 spillere sesongen 20/21 og til tross for lengre nedstengning og lite kamper 

valgte alle å fortsette. I tillegg har 3 nye jenter begynt og vi er nå hele 21 spillere. 

Vi har hatt to lag denne sesongen og dette har fungert veldig bra. Det har vært god stemning 

og godt oppmøte på både treninger og kamper, bortsett fra ett par uker i jan/feb der store 

deler av laget inkl. trener- og laglederteam ble rammet av corona. 

 
 

Trenerteamet består av hovedtrener Alise Einang Tronseth og hjelpetrenere Kristin Øien 

Bjørvik og Merete Bakken. Lagledere er Vigdis Kaspersen og Ann Kristin Jakobsen. 

Vi har også hatt god hjelp av mange andre i foreldregruppa som har bistått på treninger ved 



sykdom og annet fravær i trener/lagledergruppa. 

 

Vi skulle etter planen delta på Stjørdalscupen i oktober-21, men denne ble dessverre avlyst. 

Vi valgte å ikke melde oss på noen annen cup pga usikkerheten vedrørende Covid-19, men 

ønsker å delta på en større cup neste sesong. 

 

Vi avslutter sesongen med teambuilding og overnatting på Remyra Grendahus første helga i 

april. Da nesten alle jentene også spiller fotball og den sesongen starter rett etter påske, tar 

vi pause fram til høsten. Vi gleder oss til ny sesong til høsten og håper og tror at alle 

fortsetter. 

 

Gutter født 2011 – 10 år 

Treninger 1 dag i uke. 11 spillere. Har etter nyttår trent sammen med G9. Begrenset 

kampaktivitet grunnet Covid-19. Bedre dynamikk i gruppen i år. Guttene er mer motiverte og 

har fått en mer stabil trenersituasjon. 

Trenere: Ingrid Haugen, Erlend Grønseth, Ingar Norvik 

Lagleder: Maria Løseth 

Kasserer: Renate Aasved 

 

Jenter født 2011 – 10 år 

Både spillere, trenere og foreldre har en veldig fin dynamikk i gruppen. 

Vi har en trening i uka der fokuset er på topp, med dyktige trenere som gir jentene våre en 
god og grundig forståelse for håndball. 

Med mye lek og moro, samtidig vet jentene at er vi på trening så er vi på trening og der skal 
fokuset være under hele økten. 

Vi har også fått muligheten til å være med på trening hos gutter 10, men dette er et frivillig 
valg. For de jentene som har deltatt har dette vært en fin og lærerik opplevelse. 

Grunnet korona har kamper og sesongen vært delvis amputert og annerledes, men vi har 
hatt fokus på å gjøre det beste ut fra situasjonen. Vi har hatt noen frafall, men også fått noen 
nye jenter med på laget. 

Fremtiden for Remyra jenter 10 ser veldig bra ut. 

En gjeng med stor trening- og kampvilje. Vi gleder oss til fortsettelsen og takker for en den 
fine sesongen vi er i nå. 

Trenere: Solveig Øfsti, Monica Øien Hyldmo, Gunhild Galaaen Enget og Tina Reitan 

Lagleder: Hege Sandfærhus 

Kasserer: Renate Aassved 

Spillere: 18 jenter 



 

 

Gutter/Jenter født 2012 – 9 år 

Laget besto av 21 jenter og 6 gutter da vi startet sesongen i høst. Vi har trent sammen 1 time 

i uken frem til nyttår. Etter nyttår slo vi G9 og G10 sammen for å gi guttene litt mer 

utfordring, og for å la jentene få utfolde seg litt mer. Dette har fungert supert både for 

jentene og guttene. På trening har det vært god stemning, og de aller fleste er motiverte og 

bidrar til et godt miljø. Ved oppdeling fulgte Einar (trener) og Liv (lagleder/trener) guttene, 

og resten av teamet ble igjen med jentene. Jentelaget fikk da også en ny lagleder, Stine 

Bjugan. Jentene har mistet et par spillere gjennom sesongen til fordel for annen idrett, og 

guttene har fått 2 nye.   

Det har vært noe mindre kampaktivitet for både jenten og guttene denne sesongen grunnet 

Covid 19. Vi har hatt første år med seriespill, kortbanehåndball. Vi har hatt kampdager med 

flere kamper på samme dag og dette har fungert veldig fint. Vi har spilt med 2 jentelag og 1 

guttelag. Vi planlegger å delta på fellescup i April, Steinkjercupen. 

Trenere: Jannicke Gjønnes, Line Lium, Øyvind Sagbakken, Øyvind Leistad, Einar Steinvik 

(gutter), Liv Harriet Johnsen (gutter) 

Kasserer: Øyvinn Lossius 

Lagleder: Stine Bjugan, Liv Harriet Johnsen (gutter) 

 

Gutter/Jenter født 2013 – Mini 8 

Håndballeder jobbet iherdig med å klare å få til trening for barna født i 2013, men pga 

manglende interesse blant barna og lite foreldre som ønsket å ta på seg ansvar, stiller 

Remyra uten lag i Mini 8. 1 jente er med å trener fast sammen med jenter født 2012, 1 er 

med lit av og på. 

 

Gutter/Jenter født 2014 - Mini 7 (Allidrett) 

For 7 åringene er håndballen en del av allidretten. Vi har derfor ikke trent håndball 

kontinuerlig gjennom sesongen, men lagt håndballtreninger til perioder før miniturneringer. 

Vi er et stort kull, med mange barn. 33 guter og 9 jenter har totalt vært med på treninger og 

miniturneringer. 

Vi har trent 1 timer pr uke på 1 hallflate. Store deler av tiden har vi delt hallfalte i 3 og trent i 

mindre grupper. Utfordrende med så mange ekstremt aktive gutter på en og samme 

hallflate, men vi har funnet en løsning som har fungert greit. 

Vi har så langt deltatt på 2 miniturneringer, hadde håpet på flere, men dette satte Covid 19 

en stopper for. Vi skal delta på 1 siste miniturnering nå i slutten av Mars. Miniturnering har 

vært et høydepunkt for alle barna og er noe som motiverer veldig. 



 

Trenere: Jannicke Gjønnes, Anne Sætertrø, Daniel johannessen, Marte Furnes, Marteh 

Senvik, Stina Kværnmo, Turid Flaamo 

Kasserer: Anne Sætertrø 

Lagleder: Ida lægran 

 

På vegne av Remyra IL Håndball 

Håndballeder 

Jannicke Gjønnes 


