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ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017 

Styret har bestått av: 

Stian Bekken – leder 

Kari Mette Skjølsvold  

Gro Baar 

Kristin Børset 

Marit Mogset 

Styret har hatt 3 styremøter og behandlet nødvendige saker underveis. 
 
Økonomi 
Vi har hatt salgsdugnad på toalettpapir to ganger, som har gitt god inntekt for handballavdelinga også denne 
sesongen. Håndballen opplever godt engasjement blant publikum som betaler 50,- kr i inngang for å se kamper. 
Inntektene er prisgitt antall kamper, lag og oppsett fra kretsen. Siste hjemmekamp for sesongen ga rekord for 
sesongen på 100 betalende tilskuere.  
Resultatet ble noe bedre enn budsjettert. 
 

Sportslig 

Aktivitetene i handballavdelinga har vært som følger: 

Knøttehåndball, Jenter 10, Jenter 12, Jenter 14 og Damelag. 

- Det blir gjort en formidabel jobb av trenere og støtteapparat.  
- Vi klarte dessverre ikke å mønstre lag i J16-serien. Styret jobbet derfor med å få på plass tilbud til de 

spillerne som ønsket dette. Disse har hatt dispensasjon på J14, og har hatt tilbud om trening på 

damelaget. 

- Damelag var nytt for sesongen. Styret ønsket å dra i gang dette, men før vi hadde vunnet å satt i gang 

var Malin G. Løset i kontakt med oss. Hun ble primus motor for satsningen, og sammen med 

støtteapparat og spillere ble det opprykk i første sesong. 

- Viser ellers til hvert enkelt lags årsmelding. 

Miljø og trivsel 

Styret opplever at det er et godt håndballmiljø i Rindal.  

- Lagene samarbeider med hospitering slik at overgangen mellom årsklassene blant annet ikke skal oppleves 

som skummel.  

- Lagene som driver med barnehåndball har fokus på at hver enkelt skal ha spilletid og får prøve seg i ulike 

roller. Vi har stor tro på at inkludering på denne måten hever miljøet og trivselen.  

- Det har også ved to anledninger vært leid buss til damelagets bortekamp med invitasjon til publikum om å bli 

med. Dette har resultert i at Rindal har overdøvd hjemmepublikum. 

Dommere 

Eline Romunstad og Henny Elin H. Gåsvand var Rindals representanter på dommersiden denne sesongen. Dette 

er et område hvor vi ønsker rekruttering.  

Administrativt 

- Det er utarbeidet en veileder for lagledere med generelt om oppgavene som tilhører dette vervet.  
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- Styret ser ellers stor nytte av facebook som kommunikasjonsplattform. Dette effektiviserer driften vesentlig 

mellom styret, lagene og ikke minst publikum. 

Sponsorer 

Rindal IL Håndball takker sine sponsorer. I tillegg til draktreklame, er alle kamper annonsert på 

Trollheimsporten og Facebook med sponsorenes logo. Sponsorene er også annonsert av speaker på alle 

hjemmekamper. 

 
Styret takker alle aktive spillere, støtteapparat og foreldre for innsatsen i sesongen 2016/2017. 
 
Vi gleder oss til sesongen 2017/2018. 
 
Rindal 27. mars 2017 
Stian Bekken 
for styret i handballavdelingen Rindal IL. 


