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ÅRSMELDING HÅNDBALL 2017/18 

Styret har bestått av: 

Gro Baar -leder 

Vidar Svinsås 

Grete Elshaug 

Kristin Børset 

Marit Mogset 

Styret har hatt 5 styremøter, og behandlet nødvendige saker underveis. 
 
Økonomi 
Vi har hatt 2 runder med salg av dopapir. Dette gir god inntekt for håndballgruppa. 
Ellers har det vært godt oppmøte på hjemmekamper og vi har fått inn mer enn budsjettert på billettinntekter. 
Rekorden er ca 180 betalende på en damekamp. 
Vi har hatt økt aktivitet i hele gruppa. Dette har resultert i høyere utgifter til halleie, men totalt er resultatet 
noe bedre enn budsjettert. 
 

Sportslig 

Aktivitetene i avdelinga har vært som følger: 

Minihåndball, Jenter 10, Gutter 10-12, Jenter 12, Jenter 14 og Damelag. 

- Det blir lagt ned mange timer og godt arbeid av trenere og støtteapparat.  
- Vi klarte dessverre ikke å stille lag i J16-serien i år. To av 16 åringene har vært med i Surnadal og 2 har 

hatt dispensasjon og blitt med på Rindal J 14. 

- Nytt av året var ønske om å få til et guttelag. De har hatt treninger, men var ikke påmeldt i serie. 

- Store barnekull har gjort at vi har hatt 2 minihåndballag i vinter. Det er bra for rekrutteringen. 

- Vi har også gjennomført 2 kurs. Innføring i barnehåndball og Trener 1 kurs, modul 1-6. 

- Viser ellers til hvert enkelt lag sine årsmeldinger. 

 

Miljø og trivsel 

Styret opplever at det er et godt håndballmiljø i Rindal. 

- Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant både spillerne, foreldre og støtteapparat. “ Ta tempen på     

klubben “ het den. Der fikk vi svar på hva de synes er bra, og hva vi må jobbe mer med. Nyttig for oss i det 

videre arbeidet. 

-Vi arrangerte “Kick Off “i forbindelse med seriestart. Det ble en fin dag med både underholdning og foredrag. 

- Vi prøver å få til samarbeid mellom lagene og hospitering slik at overgangen ikke skal bli så stor. 

- 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.    

-Og tilslutt har vi planer om en felles avslutningstur for hele gruppa. Vi drar til Trondheim for å se på 

Byåsenkamp, dette blir først på april. 
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Dommere 

Jens Einar Indergård har representert klubben som dommer. Der har vi en jobb å gjøre. Vi har som mål å 

rekruttere flere dommere. 

Administrativt 

- Vi har utarbeidet en sportslig plan i år. Dette er et verktøy for både spillere, foreldre og støtteapparat. Et 

“levende “dokument som skal evalueres etter hver sesong, for å se om vi når målene våre. 

-  Ellers så ser vi at facebook er en mye brukt og en nyttig 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 2017/18 
 
 
Rindal 9.mars 2018 
Gro Baar 
for styret i håndballavdelingen Rindal IL.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


