
  

ÅRSMELDING sesongen 2020-2019 SÆDALEN HÅNDBALL   
---------------------------------------------------------------------------------- 
Håndballgruppen og styrets sammensetning: 

Håndballgruppen er en av særgruppene i Sædalen idrettslag. Særgruppens medlemmer er 

tilknyttet Norges Håndballforbund. Håndballgruppen har som mål å legge til rette for 

bredde innen håndball, og arbeider etter Sædalen Idrettslag sine mål og verdier. 

Håndballstyret inneværende år har bestått av Christine Osen Tefre, Erlend Innset, 

Marianne Hauglid Flågeng og Tone Byholt Rødal. Styret ble valgt høsten 2019 for to år, og 

hele styret vil skiftes ut høsten 2021. Styret har avholdt tre styremøter i 2020, og 

behandlet nødvendige saker underveis. I tillegg har det blitt mange korte møter via 

telefon/elektroniske media pga pandemien. 

De viktigste oppgavene for styret i 2020 har vært tilrettelegging for aktivitet så godt som 

mulig i forbindelse med covid-19. Hovedfokus har dessverre i år vært mye pandemi og lite 

idrett. Det har blitt lagt ned veldig mye arbeid tilknyttet smittevern gjennom hele året. I 

tillegg er det foretatt arbeid rundt utarbeiding og forbedring av skriftlige rutiner og 

dokumentasjon i håndballgruppen tilknyttet sport, arrangement og økonomi, slik at det er 

på plass når aktiviteten igjen økes. 

Medlemmer og medlemsutvikling: 

Aktive utøvere i håndballgruppen fordeler seg slik per 31.12.20; 

Kategori Lag Aktive Trenere 

Barnehåndball 24 175 
53 gutter, 122 jenter 

36 
 

Ungdomshåndball 6 54 
10 gutter, 44 jenter 

 
9 

Senior 1 12 
0 gutter, 12 jenter 

2 
 

 

Håndballgruppen har i inneværende sesong for første gang hatt en reduksjon i antall 

spiller mot de foregående årene. Det har også vært en reduksjon i påmeldte lag i serien.  

Barnehåndballen har klart seg bra. Hovedårsaken til reduksjon av spillere er at mange 

ungdommer dessverre har sluttet siste året, samt at vi ikke fikk startet opp treninger for 

2014 kullet høsten 2020 pga covid-19.  

Antall spillere 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Totalt 241 262 244 215 190 

Jenter 178 191 186 169 152 

Gutter 63 75 58 46 38 

 

Antall årskull 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Totalt 14 16 16 14 10 

Jenter 10 11 10 9 7 

Gutter 4 5 6 5 3 

 

 



  

Antall påmeldte 
lag i serie 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Totalt 31 35 27 21 22 

Jenter 22 25 21 17  

Gutter 9 10 6 4  

 

Rekruttering: 

Fokuset fra styret har vært å få i gang aktivitet for eksisterende lag. På grunn av 

periodevise nedstengninger og mye arbeid rundt smittevern ble det ikke mulig med 

oppstart av nye lag høsten 2020. Først i mars 2021 fikk vi de første treningene for J2014 

og G2014/2013. Vi har her ca. 30 barn fordelt mellom gutter og jenter. Det er mange 

ivrige barn og voksne, så vi håper gruppen vil bestå og vokse ytterligere selv om turbulent 

oppstart. 

Økonomi: 

Håndballgruppen får størstedelen av sine inntekter fra billettinntekter og kiosksalg på 

arrangementer som tildeles fra regionen. I 2020 har aktiviteten, og dermed også 

inntektene, blitt sterkt redusert som følge av covid-19. Heldigvis har noe blitt kompensert 

gjennom koronatiltakspakkene. Det har også vært et lavere kostnadsnivå ettersom det 

ikke har vært mulig å gjennomføre ulike kurs og satsninger, så totalt sett ender 

håndballgruppen opp bedre enn budsjettert.  

Håndballgruppen har gjennom flere år bygget opp midler og har en sunn økonomi, som 

har vært til stor hjelp for å komme gjennom 2020.  

Arrangement / dugnad: 

Våren 2020 var 6 arrangement gjennomført i Sædalshallen før nedstengningen. Fra og 

med 11 mars ble all kampaktivitet avlyst, og alle oppsatte arrangement ble kansellert. Alle 

aldersbestemte serier for sesongen 2019/2020 ble avsluttet 25 mars, og 5. juni fikk mini-

lagene i klubben utlevert sine medaljer for utdeling på egne lags sommeravslutninger. 

I august startet arbeidet med planlegging for arrangement 2020/2021. Fleksibilitet og 
evne til å håndtere endringer ble viktig. Ny arrangements mal ble utarbeidet, og alle 

rutiner ble skrevet om for å hensynta de ulike antallsbegrensningene. Det ble også 
innført ny rolle som smittevernsansvarlig på alle arrangement. Sædalen IL ordnet 
smittesporesystem for registrering av deltagere på alle arrangement i klubben. 

Retningslinjer for bruk av Sædalshallen ble utarbeidet og publisert på idrettslaget sin 

hjemmeside https://sedalenil.no/c19-saedalshallen/.  Disse ble også benyttet og samkjørt 

mot Kringlebotn IL da vi begge benytter samme hall til kamp og trening. Det har helt siden 

mars vært løpende kommunikasjon med daglig leder i Sædalen IL, og særlig mye fra 

august måned. Pål har bistått med innkjøp av sprit, tape og alt annet nødvendig utstyr i 

dagens hverdag. Han tok også på seg jobben med å måle opp og tape tribunen slik at alle 

krav mhp smittevern var ivaretatt. 



  

 

Arrangement tildelt av kretsen fordeles av arrangøransvarlig i utgangspunkt på alle lagene 
i håndballgruppen, utenom de aller yngste, og gjennomføres på dugnad. Følgende 
arrangement var fordelt og publisert på Facebook 21. september  

26.09.20 
G2009 (G11) 

17.10.20 
J2005 (J15) 

31.10.20 
J2006 (J14) 

01.11.20 
J2007 (J13) 

   

22.11.20 
G2003 (G17) 
avlyst 

12.12.20 
Damelag 

avlyst 

09.01.21 
J2008 (J12) 

avlyst 

16.01.21 
J2009 (J11) 

avlyst 

24.01.21 
J2010 (J10) 

avlyst 

06.02.21 
G2011 (G9) 

avlyst 

07.02.21 
J2011 (J9) 

avlyst 

Grunnet smittesituasjonen i Bergen, ble all kampaktivitet stoppet og kun de fire første 

arrangement ble gjennomført som plan. For kamper som lot seg avvikle på ny i mars/april 

2021 var alle lag ansvarlige for sine egne kamper, uavhengig av aldersgruppe. Dette for å 

ha separate kohorter også på arrangement. 

 

Det har vært mye informasjonsflyt i forkant av både hjemme og bortekamper. Sædalen 

Håndball har gjennom året sendt ut epost til alle spillende lag før kamp om gjeldende 

regler og antall personer vi tillater besøk av til enhver tid. I oktober opprettet vi også en 

ny åpen Facebook side for Sædalen IL Håndball for å komme ut med ytterligere 

informasjon til foreldre, spillere og andre interesserte. 

 

I perioder der det har vært åpen for trening, har håndballgruppen hatt ansvar for 

vakthold i tråd med vertskapsrollen i Sædalen Idrettshall.  3 kvelder per uke i 2020, og 2 

per uke i 2021. Vaktlister settes opp og gjennomføres av de ulike lagene i 

håndballgruppen.  

 

Sportslig: 

All aktivitet sluttet brått da idretten stengte ned våren 2020. Etter en lengre pause tok en 

del av lagene opp igjen aktivitet via nettet, eller på ulike steder utendørs i nærområdet. 

Mye grunntrening ble lagt ned og mange lag har fått en god, men alt for lang 

treningsperiode. Noen lag har fått spilt kamper, men det meste har i hovedsak vært 



  

stengt ned. Damelaget vårt har dessverre ikke hatt mulighet til å trene sammen som et 

lag siden mars 2020. 

 

Det har for håndballgruppen ikke vært mulig å gjennomføre planlagte målvaktstreninger, 

tematreninger eller andre samlinger på tvers av årskull. Vi har heller ikke kunnet 

gjennomføre hospitering pga antallsbegrensinger i de ulike treningsgruppene. 

Det har ikke blitt avholdt trenermøter, men regionen har hatt mange ulike webinarer i 

løpet av året der en har hatt mulighet til å bli oppdatert på ulike tema. 

 

Miljø og trivsel: 

Det har i 2020 som hovedregel ikke vært mulig å gjennomføre noen aktiviteter på tvers av 

lag, eller for håndballgruppen som helhet. Alt arbeid i 2020 har primært vært lagstyrt og 

variert mellom lag og årskull i forhold til hva smittevernreglene har satt av begrensninger. 

 

Dommere: 

Endre Fehn er dommeransvarlig i håndballgruppen, og arbeider med rekruttering og 

oppfølging av dommerne. Han tar også alt administrative rundt dommerregninger i 

Idrettsoppgjør som er ny rutine i 2020. Utviklingsarbeidet har hatt store begrensinger pga 

covid-19. Men i slutten av august var det åpning for å samle utøvere, og praksisdelen 

kunne da gjennomføres. Yngre lag i klubben stilte opp for å spille, og 15 jenter fra 

2005/2006 fikk tatt kurset som Dommer Barnehåndball 6-11 år. Dessverre har det blitt 

veldig lite dømming i etterkant, da de fleste kamper i 4’er og 5’er håndball har vært avlyst 

i sesongen. 

To av ungdommene fra dette kurset (2005) har i etterkant, sammen med en fra 2003, 

gjennomført Dommer 1, og vil fra neste sesong telle med på klubben sin dommerkvote. 

Videre har vi også en Dommer 1 som startet på Dommer 2 kurs – et kurs som dessverre 

ble avlyst pga korona. Klubben har videre en NHF dommer og veileder.  

Vi håper at vi kan få flere ungdommer til å ta dommer 1 kurs, og at vi neste høst vil vi ha 

opplæring av nytt årskull som kan bidra mot de yngste i barnehåndballen. 



  

 

 

Utstyr: 

Kristine Jøsok har i 2020 vært utstyrsansvarlig. Hun erstattes av Marianne Høgh Nordtveit 

i 2021. Pga nedstengningen har aktiviteten vært redusert i inneværende sesong.  

Utstyrsansvarlig i håndballgruppen har ansvar for å skaffe utstyr til lagene som trener bag 

m/ fløyte, pumpe, førstehjelpsskrin, vester og evt. markører. Lagene får baller hvert 

andre år, eller ved ny ballstørrelse. Klister til de eldste lagene. Barnelagene arver baller av 

hverandre dersom kvaliteten er god. Trenere får trenertøy hvert tredje år.  

Spilledrakter søker lagene selv via BKK og SPV, eller skaffe selv via andre sponsorer. 

Draktsett til nytt årskull ble i 2020 ordnet av utstyrsansvarlig via SPV sin draktkampanje. 

Når lagene får nye drakter, går brukte drakter i retur til utstyrsansvarlig. Dette for å sikre 

gjenbruk av drakter for yngre årskull, både med hensyn på kostnader og resirkulering og 

gjenbruk som er viktig for håndballgruppen. 

Det ble i starten av året anskaffet noe utstyr til skadeforebyggende arbeid. For de eldre 

ungdomslagene som kan benytte bortedrakter, er det høsten 2020 blitt enighet om en 

felles draktfarge som nå skal gjelde felles for alle idretter i klubben.  

Fremover i 2021 arbeides det med å få nye skap i Sædalshallen, samt nytt fellesutstyr til 

håndballgruppen som skal oppbevares både på NOT og i Sædalshallen. 



  

 

Utfordringer og satsningsområder: 

Håndballgruppen sin største utfordring generelt er knapphet på treningstid i hall, spesielt 

Sædalen Idrettshall med stor bane. Dette gir oss utfordring med å tildele så mye 

treningstid til lagene som ønsket. Mangel på halltid gjør at vi hvert år må vurdere om det 

vil være mulighet for å starte opp nye lag ved første klasse, eller om det må skyves på, da 

lagene også har behov for mer tid når de blir eldre. Dette ble også i 2020 løst i samarbeid 

med andre eksterne klubber, samt egne idretter i SIL. 

Vi håper på en mer normal hverdag utover i 2021 som muliggjør fortsatt utvikling av 

håndballgruppen, med fokus fremover på både på dommer, trener- og spillerutvikling. Vi 

ser frem til sesongen 2021/2022 som vi håper vil gi oss tilbake både trening, kamper og 

cuper! 

 


