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Årsmelding håndball - sesongen 2022/23 

Styret har bestått av: 

Berit Okstad – leder 

Marie Hønsvik – styremedlem og dommerkontakt  

Martin Fiske – styremedlem 

Gro Baar – styremedlem 

Bodil Børset – styremedlem 

Mali Rindal – styremedlem 

Styret har hatt flere faste styremøter i løpet av sesongen, i tillegg til møter ved behov. 

Økonomi:  

Inntekter:  

- 2 runder med salg av dopapir og tørkepapir.  

- Billettinntekter til arrangementer 

- Pantinnsamling 

- Dugnad jul i Rindal 

- Miniturnering og kick-off med matsalg 

 

Utgifter:  

- Halleie 

- Reiseutgifter 

- Dommerutgifter (har økt mye fra forrige sesong) og honorar 

- Kurs 

- Nye drakter + rekvisitter/driftsmateriell 

Sportslig: 

Følgende aktive lag:  

Mini 1 – Støtteapparat: Merete Heggset,  

Mini 2 – Anders Moe Sæter, Elin Landsem, Anne Forsberg Røen, Gjertrud Hyldbakk Solvik 

Mini 3 – Ingun Løset, Camilla Stokke 

J9 – seriespill – Marit Mogset, Kirsti Grytbakk 

J10 – seriespill – Berit Okstad, Monica Snøsen Løseth, Kristin Anshus 

G10 – seriespill – Bodil Børset 

J11- seriespill – Elin Landsem, Marie Hønsvik 

J12 – seriespill – Sigrun Haltli, Berit Synøv Fugelsøy 
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J13 – seriespill – Mona Bolme Nonstad 

J15 – seriespill – Mona Bolme Nonstad, Mette Skjølsvold-Aasen 

D3  - seriespill – Jens Hove, Lisbet Evjen Halgunset (Anders Moe Sæter) 

D5 – seriespill – Lagleder: Marit Mogset, Mette Skjølsvold-Aasen 

 

Minilagene har deltatt på egen cup samt cuper på Orkanger, Meldal og i Surnadal 

Vi har noen guttespillere som denne sesongen har spilt for Meldal G14.  

J9, J10 og G10 har spilt kampdager, der det spilles to kamper pr lag ca en dag i måneden. J9 og J10 har stilt med 2 lag 

hver.  

J11 – J15 har alle hatt ordinært seriespill, med mange kamper. J12 har bistått J13 i serie, slik at vi kunne stille med lag 

også i den aldersgruppa.  

Vi har stilt med to seniorlag i år. 3 divisjon har spilt i serie med flere lag fra Sunnmøre. Dette innebærer flere lange 

reiser for å spille kamper. De har hatt bra med spillere, men vært litt preget av skader mot slutten av sesongen. Ser ut 

til å gjennomføre sesongen med en grei plassering og berger plassen i divisjonen.  

5 divisjon har hatt opp mot 18 personer fast på trening denne sesongen. Resultatmessig har det ikke vært helt topp, 

men det har vært god stemning og et fint tilbud for de som ikke ønsker å satse, men som bare har lyst til å spille 

håndball.  

 

Vi startet sesongen med en kick-off i Rindalshuset der alle lagene ble invitert og deltok på diverse aktiviteter. Vi 

arrangerte også miniturnering for årskullene 2014-2016.  

Generelt jobbes det veldig bra i håndballgruppa, og vi opplever at vi klarer å stille med mange lag på cuper og i serie 

sammenlignet med naboklubbene våre. Dette er nok mye takket være dedikert støtteapparat som ofrer mye tid for å 

legge til rette for gode treninger og aktiviteter også utenom håndballbanen.  

Dommere: 
Det har vært gjort et godt rekrutteringsarbeid på dommersiden denne sesongen. Vi har nå fem 15-åringer som har 

dømt mange kamper på mini, 9-, 10- og 11-årsklassen i år. De har også blitt hyret inn for å dømme på kampdager i 

Meldal og i Surnadal. Vi har i år også hatt en seniordommer som meldte overgang fra Surnadal før årets sesong.  

Vi må fortsette arbeidet med rekruttering av dommere i klubben.  

Administrativt  
Vi har en sportslig plan. Dette er et verktøy for både spillere, foreldre og støtteapparat. Dette er et “levende” 
dokument som skal evalueres etter hver sesong, for å se om vi når målene våre.   
Facebook og andre sosiale medier brukes mye av alle lagene og er en nyttig kommunikasjonsplattform både for å nå 
ut til publikum men også kommunikasjon mellom styret og lagene.   
Det har vært avholdt flere sonemøter. Både digitalt og med personlig oppmøte.  
 
Miljø og trivsel 

Styret opplever at det er et godt håndballmiljø i Rindal og det er gode samarbeid mellom lagene. Det jobbes mye med 

å sørge for at det er tilbud til alle som har lyst til å spille håndball. Ønsker også å trekke fram godt samarbeid mellom  
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særidrettene i klubben. Etter vår oppfatning er et godt samarbeid her alfa omega for at vi, som en liten kommune 

med få barn å ta av, skal klare å stille lag i de fleste aldersgrupper.  

Sponsorer og bidragsytere  
Rindal IL håndball takker sine sponsorer. Sponsorene er annonsert av speaker på alle hjemmekamper i tillegg til 
draktreklame og reklame i Rindalshuset.  
  
Vi ønsker også å takke vårt fantastiske publikum som bidrar med god stemning på tribunen og ekstra inntekter i form 
av inngangspenger. 

 

Styret takker alle aktive spillere, støtteapparat og foreldre for innsatsen i sesongen 2022/23!  
 
 
 
 
 
 
 
Rindal 10.03.23 
Berit Okstad 
på vegne av styret i håndballavdelingen i Rindal IL 

 

 

 

 

 

 


