
Årsmelding Handball sesongen 2006-2007. 
 
Handballstyret har i sesongen 2006-2007 bestått av følgende 
medlemmer: 
 
Leder:   Atle Norli 
1. styremedlem: Jan Arild Sande 
2. Styremedlem: Bente Tørset 
3. Styremedlem: Line Løset 
4. Styremedlem: Elin Landsem 
 
 
Aktivitet: 
 
Barn 9 år.  
 
Aktivitetsserie sammen med Surnadal, Halsa og Meldal 
 
Antall aktive: 19   
Trenere: Anne Lise Wormdal og Signe Anita Helgetun 
Oppmenn: Morten Møller og Per Jarle Eide 
 
Barn 10 år: 
 
Aktivitetsserie sammen med Surnadal, Halsa og Meldal. 
 
Antall aktive: 23  
Trener: Inger Skjølsvold 
Oppmenn: Ragna Nordvik og Kari Mette Skjølsvold 
 
Jenter 12 år 01: 
 
Seriespill i sone 9 Orkdal 
 
Antall aktive: 12  
Trenere: Irene Karlstrøm og Marte Bolme 
Oppmenn: Brit Bakken og Mette Fjellvik Røen 
 
Jenter 12 år 02: 
 
Seriespill i sone 9 Orkdal 
 
Antall aktive: 9  
Trenere: Irene Karlstrøm og Marte Bolme 
Oppmenn: Hege Gåsvand og Bente Tørset 
 
 
 
 



Gutter 12 år: 
 
Seriespill i sone 9 Orkdal 
 
Antall aktive: 15  
Trenere: Lars Mikkelsen, Atle Norli og Inge Herman Foss 
Oppmenn: Heidi Steinshamn og Leif Ove Grytbakk 
 
Jenter 13 år: 
 
Seriespill i Trondheimsserien 
 
Antall aktive: 12  
Trener: Inge Herman Foss 
Oppmenn: Kirsti Helgetun, Ingrid Lilleløkken og Turid Stokke 
 
Gutter 13 år: 
 
Seriespill i Trondheimsserien 
 
Antall aktive: 11  
Trenere: Lars Mikkelsen, Gunnar Dalen og Gunnhild Strupstad Mikkelsen 
Oppmenn: Hanne Tove Baalsrud og Jens Einar Indergård 
 
Jenter 15 år: 
 
Seriespill i Trondheimsserien 
 
Antall aktive: 13  
Trener: Lisbet Evjen 
Oppmenn: Wigdis Anita Grytbakk og Geir Allan Sæther 
 
Damer senior 4 div.: 
 
Seriespill i sone 9 Orkdal 
 
Antall aktive: 17  
Trener: Mette Skjølsvold Aasen første halvdel av ses., Tove H. Bolme siste 

halvdel av ses. 
Oppmenn: Gunn Iren Grytbakk første halvdel av ses. 
 
 
God aktivitet og stor fremgang, spesielt på gutter 12 år som hadde flere spillere som 
debuterte. Vi har utmerket oss i sone 9 med så mange aktive guttespillere. Vi deltok 
med mange av våre spillere på guttehåndballens dag i Orklahallen. Vi har store 
årskull i de yngre klassene.  Vi har også hatt flere spillere på SUM samlinger.  
Synnøve Stokke og Hege Norli fra jenter 13. Bendik Talgø, Odin Elshaug og Håkon 
Mikkelsen fra gutter 13. 
Damelaget hadde også en jevn sesong, men de hadde bare sin faste trener til jul. 
Lagleder trakk seg også i januar slik at det ble lite kontinuitet i siste delen av 
sesongen. Vi hadde flere av våre lag med på Tiller Cup med godkjente resultater. 
Antall aktive har aldri vært større i handballavdelingen enn i denne sesongen.   



Økonomi: 
 
Det er tre større utgiftsposter som skiller seg ut ved å drive hanballavdelingen. 
Halleie, dommerutgifter og påmeldingsavgifter kommer alene opp i nærmere kr. 
200.000,- 
Vi har hatt flere inntekstbringende bl. annet vakthold på Storåsfestivalen, 
tilsynsvakter i Rindalshuset, hyttelotteri, taktekking, pizzalodd, og salg av skrapelodd. 
I tillegg er det handballgruppa som har stått for salget av klubbgenserne. 
 
Våre sponsorer har vært: Rindal sparebank, Rindalslist AS, Svorka Energi, 
Amfi Surnadal, Aspli Grafiske, Ullkorga AS, Rognskog Bil, Rindalshytter AS, 
Børset Bakeri, Nye t-Komponent og Statnett.  
 
Utstyr: 
 
Handballgruppa har bra med utstyr. Vi er i gang med å skifte ut noen draktsett og 
baller har vi fått kjøpt til reduserte priser gjennom forbundet.  
 
Evaluering av sesongen: 
 
Vi har i år som i fjor faste personer i sekreteriatet som fungerer bra. Vi har også stilt 
med tilsynsvakter i Rindalshuset hver mandag og tirsdag. Vi har økt 
publikumsbesøket på våre hjemmearrangement noe som tyder på at dette har vært 
gode arrangement. Vi har hatt flere deltagere på Veksthussamlingene i Orklahallen. 
Damelaget arrangerte også i år juleturnering med rekordstor deltagelse og 
oppslutning.  
 
Utfordringer: 
 
Vi har meldt på 10 lag til seriespill for neste sesong. Vi lider av voksesmerter og har 
store utfordringer med å tilby alle lagene trenere og oppmenn. Foreldrene er for lite 
aktive på trenersiden. Derfor ble det heller ikke interesse for å arrangere trenerkurs 
denne sesongen. Vi har lite tilgang på dommere som resulterer i økonomiske  
sanksjoner fra forbundet. Vi vil ta opp igjen trenerutdanning og dommerutdanningen 
og vi har ambisjoner om å igangsette trener 2 til neste sesong. 
Vi har for liten appell i næringslivet mht økonomisk støtte i forhold til størrelsen på 
avdelingen, vi puster fotballen i nakken! Vi vil jobbe mye tøffere mot 
sponsormarkedet for neste sesong. Vi må jobbe aktivt for å redusere kostnaden vi 
har for å leie Rindalshuset til alle sine aktive, en kostnad alene på kr. 110.000,- i år. 
 
Til slutt vil vi takke alle våre støttespillere for engasjementet som 
har blitt gitt til handballen i bygda. Takk til trenere og oppmenn, 
sponsorer og arrangementskomiteer, foreldre og publikum.  
 
Rindal 14.05.2007 
 
For handballgruppa i IK Rindals-Troll 
Atle Norli, leder 
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