
1 
 

 

 

 

Årsberetning Håndball 
 

 

 
 
 

2017 
 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i EIF Håndball, styrets arbeid og undergruppers 
aktivitet. Sammen med årsregnskapet og lagenes årsrapporter skal årsberetningen gi et godt bilde 
på aktiviteten og økonomisk status i klubben.  
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Styrets beretning 
 

Gruppestyrets sammensetning 
 
Leder: Jan Erik Pedersen  

Nestleder: Joachim Slommerud 

Sekretær: Marian Helberget 

Økonomi: Anne Brodshaug Berget 

Styremedlem sportslig leder: William Ildahl. 

 
Nøkkelpersoner  
 
Arrangement: Bjørn Tore Ringen, Stig   

Dommerkontakt: Tone Tveter 

Materialforvalter: Eva Nordgård 

Kiosk ansvarlig: Jon Kåre Sørgården 

Revisor: Olav Borhaug 
 

Æresmedlemmer 
Harald Westby, Dag Snilsberg, Steinar Larsen 

 

 
Styrets arbeid 
Styret har gjennom året hatt fokus på rekruttering og sportslig utvikling, økonomioppfølging samt 
kommunikasjonsarbeid for å synliggjøre klubbens visjon internt og eksternt. EIF Håndball er fast 
representert i EIFs hovedstyret. Det er avholdt 15 styremøter i håndballgruppen i 2017.  
 
Gruppestyret har behandlet rundt 100 saker i 2017. Disse går ut på alt fra økonomi i klubb og lagene, 
utstyr, Cuper, klubbutvikling, organisering av gruppestyret, sportslig utvalg, dugnader, kiosk, 
betalingsløsning, hall kapasitet, saker på lag/ spiller nivå og kommunikasjon.  
 
Mål fremover er å bli bedre i kommunikasjon både internt og eksternt.  
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Organisasjonskart 2017 
 
Bilde nedenfor illustrerer organisasjonskart for EIF Håndball i 2017.  For å kunne utvikle og bli bedre 
trenger vi flere ressurser til å være med å bidra fremover. Vi ser at i året 2017 har vi vært for få 
personer til å håndtere de oppgaver som gruppestyret og håndballen har. Det blir mange oppgaver 
på få folk, istedenfor mindre oppgaver på flere personer.  
Vi har fått på plass en sportslig gruppe, vi ønsker å få på plass en større arrangements komite, Cup 
komite og en gruppe som kan jobbe med markedsføring/ kommunikasjon.  
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Aktivitet i EIF Håndball 
 
EIF Håndball er en gruppe i stor vekst, både sportslig og økonomisk.  

I 2017 har EIF håndball fått en positiv tilvekst av nye medlemmer, og vi passerte 430 spillere ved 
årskifte. Året har vært preget av mange gode håndball opplevelser. 
 

EIF Håndball starter sesongen med kick-off i Råholthallen. Der samles alle spillere med foreldre, hvor 
alle lag har innløp og vises frem på scenen. Det er en fin start hvor man kan samles og kan være 
sosiale på tvers av lag og alder. Sesongen er i gang fra september hvor alt fra seriekamper, regions 
kamper, Cuper og minirunder for de minste starter.  
 
Hvert år tar vi lagbilder og portrett bilder av spillerne våre. Da stiller fotografer fra Lima foto som 
bruker 3 ettermiddager for å få fotografert alle sammen. Det gjør at vi kan lage årbok hvor vi får 
presentert spiller, trener, dommere og gruppestyremedlemmer.  
 
I 2017 har gruppestyret i håndballen vært nøkterne med pengebruk. Vi har i tillegg fått innført 
betalingsløsning som gjør at man har mer kontroll på inntekter. Dette gjør at vi sitter med ett godt 
overskudd, som bidrar til at vi kan være med å bidra til en bedre håndball hverdag for spillerne.  
Vi har blant annet kjøpt inn nye drakter og myke baller til Loppetassene. Målet er at vi skal fortsette 
å ha overskudd for å kunne bidra til utvikling og vekst i klubben.  
Les mer om regnskap under «årsregnskap 2017». 
 

Felles CUP - Fredrikstad 
Hvert og reiser EIF håndball på felles CUP, og de siste årene har dette vært til Fredrikstad. 
Vi kjører felles busser nedover fredag ettermiddag, hvor vi oppholder oss på Trara skole under 
oppholdet. Det serveres pizza til alle når vi ankommer skolen.  I løpet av helgen spilles det mye 
kamper, felles måltider rundt på arenaene og det er konsert lørdag kveld for de som ønsker å delta 
på det. Dette er noe som barna gleder seg til gjennom sesongen, så felles cup videreføres også i 
2018.  
 

Norgeshus CUP 
Vår tidligere 1 mai CUP fikk i 2017 nytt navn: Norgeshus CUP.   
VI gjennomførte en fin CUP 1 mai 2017, selv om det ikke var veldig mang lag påmeldt. 
Det kom lag fra J14, J13 og senior, som fikk testet sine håndball kunnskaper.  
For CUP i 2018 er det satt opp en gruppe som skal ha ansvar for Cupen. Målet er å utvide antall 
påmeldte lag og få til en større CUP.   

 

Minirunde 2017 
EIF Håndball arrangerte ene minirunden i 2017. Målet er at man skal lage en arene for glade 
håndball-unger. Dette skal være gøy! Med god dugnadsinnsats ble det en vellykket minirunde for de 
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minste. Alle kamper arrangeres etter minirundeoppsettet til region og det er premiering til lagene 
etter at alle kamper er spilt. EIF Håndball får inntekter basert på salg i hallen.  
EIF Håndball vil fortsette med å søke om å få arrangere minirunder i fremtiden, da dette er ett veldig 
bra arrangement som gir glede til de minste.  

Dugnader 
Vi har mange kamper i Råholthallen, og med det følger dugnadsarbeid. Vi vil rette en stor takk til all 
frivillige innsats fra våre medlemmer som stiller opp og er med på å bidra slik at EIF håndball kan ha 
flotte arrangement i hallen, og som gir grunnlag for en viktig inntektskilde. 
Våre dugnader i 2017: 
 
- Råholtdagene 
- Norgeshus CUP 
- Arrangør av minirundt mars 2017 
- Rigget opp tribune i hallen  
- Drift av håndball kamper i helger og ukedager hele sesongen. 
 

Råholtdagene 
EIF var med å arrangere Råholtdagene i 2017. EIF Håndball stilte med 45 dugnadsarbeidere, og vi må 
få lov til å skryte av de som var med. VI hadde godt oppmøte og vi setter utrolig pris på at foreldre 
som stiller opp for klubben og hjelper til med frivillig arbeid.  
Dessverre så ble det en tapspost på EIF Håndball sitt regnskap i forbindelse med arrangementet.  
EIF Hovedstyret har besluttet å ikke delta på arrangementet i 2018, det vil derfor ikke være dugnad i 
EIF Håndball i forbindelse med Råholtdagene i 2018.  

 

Nettside og medlemsportal 
EIF sin nye nettside og tilhørende medlemsportal har vært i drift i litt over 1 år. Det har gjennom 
2017 gjort en del erfaringer som nå jobber med slik at klubben nytte blir bedre og kan ytt ligere 
effektiviseres fremover.  
Det har i håndballen vært kontroll på medlemsantall, men man har fått ryddet opp og gått igjennom 
alle lister for å være sikre på at tallene er riktige.  
EIF sin nettsideløsning har i mindre grad vært benyttet til å gi informasjon om aktivitet i de ulike 
årgangene, samt klubben i sin helhet. Mål fremover er å få på plass en markedsførings/ web gruppe 
som skal ha ansvar for publiseringer, oppdateringer og opplæring til hver enkelt webansvarlig på 
lagsnivå. Dette håper vi at fremover vil i god informasjon om den totale aktiviteten i klubben. 

 

Sportslig utvalg 
Det er i tidlig høst etablert et sportslig utvalg. 
 
Utvalget består av William Ildahl, Tone Tveter, Eva Nordgård og Unn-Christel Bjørnstad. 
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De har ansvar for å styrke samholdet mellom trenerressurser og gi økt fokus på viktigheten av 
utvikling og kursing av trenere i klubben. Disse har startet arbeidet med å implementer sportslig plan 
som er tydelig og forankret i alle ledd. Ha klar ansvarsfordeling/klare roller i trenerteamet, som er 
avklart med forventninger fra styret. Arbeidet er i gang og dette skal utvikles videre utover i 2018. 

 
 

Spiller Utvikling (SPU) 
EIF Håndball anbefaler flere spiller hvert år til å delta på SPU trening. Regionen legger stor vekt på å 
ha miljøer for utvikling av talentene. Det er både utviklingsmiljøer som spillerne blir tatt ut til å være 
med i, samt ulike typer temasamlinger som den enkelte kan melde seg på til selv.  
Spilleren kan første gang delta i regionens utviklingsmiljø den sesongen de er 13 år. Klubbene melder 
inn spillere etter retningslinjer beskrevet under tilbudet for aldersklassen. 
Hos EIF er det Sportslig Leder William Ildahl er ansvarlig for SPU i klubben.  

 
Trener/ oppmann møte 
Vi har avholdt ett trener/ oppmann møte. Her innkalte vi til møte i lokalene til Norgehus JOS Bygg på 
DAL. Det var godt oppmøte.   
Agenda: 
 - Norgeshus avtale  
– Norgeshus presenterer selg selv  
- Styre i EIF og EIF Håndball  
- Mål og tanker videre  
- Håndballskolen i uke 40  
- Materialforvalter rollen  
- Diverse 

Videre målsetting for Sportslig utvalg og styret er å ha tettere samarbeid med trenere/ oppmenn, 
samt innkalle til flere møter hvor man sammen finner gode løsninger for veien videre.   

 
Sesong avslutning: 

EIF Håndball avslutter sesongen med å hedre alle lag og spillere i Råholthallen. 
Det er et sosialt arrangement som barna sette pris på, samtidig som vi får samlet hele håndball 
gruppen under ett. For å arrangere en avslutning så må scene, lyd og lys på plass. Pokaler til spillere 
må bestilles, innsatsen fra foreldre som stiller opp på dugnad. Alt skal settes opp av stoler og bord, 
samt ryddes bort i etterkant. Vi starter avslutningen med at lagene løper inn mot scenen, når hver 
enkelt spiller blir ropt opp. Så er vi heldig at slik at våre sponsorer stiller opp med salg av varer eller 
stand. Dette har vi som mål å fortsette med i EIF Håndball.  
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Årsregnskap 2017 
 
Nytt økonomisystem ble tatt i bruk fra og med 2017 og samler nå alle gruppene i et felles regnskap. 
Dermed oppfylles kravet fra NIF om å levere et samlet regnskap for klubben. 

Fra sesongstart i august 2017 ble det innført et klassesystem ved hjelp av iZettle i kiosken.  Dette er 
også et krav fra NIF, idet alle salg skal gå gjennom et kasses system, og være sporbart og 
transparent. Dette har vist seg å være et godt redskap for å holde kontroll på pengeflyten og på 
salget. I tillegg gir det en god oversikt over antall besøkende (billettsalg) i hallen til enhver tid. 
 
Tall fra høst 2017: 
1690 tilskuere, 306 pølser, 625 vafler, 1068kaffe, 718 brus er solgt. 
Tall fra jan – februar 2018: 
759 tilskuere, 144 pølser, 315 vafler, 329 kaffe, 279 brus så langt i år.  
 
EIF håndballs regnskap viser et overskudd på kr 269 286,-.  Styret har ført en nøktern linje på 
kostnadene, og har vært løpende informert om ståa.  
Lagenes kostnader og inntekter er med i regnskapet, og hvert enkelt lags beholdninger er satt av 
som gjeld til laget i balansen.  
EIF sin fellescup, Fredrikstad cup, har inntekter (egenandeler) kr 268627,- og kostnader kr 363497,-, 
en netto kostnad på kr 94870,-.  
Håndballens andel av Råholt-dagene 2017 ble en kostnad på kr 18411,-.  
Håndballen har dekket påmelding til cuper for lagene for til sammen kr 37150,-. Ordningen med å 
dekke påmelding for to cuper pr lag fortsetter i 2018.  
Styret eller andre nøkkelpersoner har ikke mottatt godtgjørelse eller honorarer, men i budsjettet for 
2018 er det satt av godtgjørelse til styret, dommerkontakt, arrangement-ansvarlig og andre med 
definerte arbeidsoppgaver.  
Økonomiansvarlig mottar kr 30000,- i honorar, etter avtale. Beløpet innberettes som lønn.  
 
Håndball-regnskapet er en del av EIF-regnskapet, som blir presentert på EIFs årsmøte. Revisjons-
beretning framlegges på årsmøtet 
 
 
 
Resultatregnskap 

 
Resultatregnskap   

 
  Beløp i NOK 2017  Budsjett 2017   Avvik   Budsjett 2018  
  Driftsinntekter      

3120 Salgsinntekter tjenester (dugnad, lag)              39 582          39 582                    40 000  
3123 Sponsorer              66 575                    55 000         11 575                    45 000  
3205 Kiosksalg            307 148                  240 000         67 148                  200 000  
3211 Andre interne salg                5 400            5 400    
3215 Billettinntekter            171 889                  175 000  -       3 111                  190 000  
3400 Offentlig tilskudd (Idrettsrådet)              14 928          14 928                    10 000  
3405 LAM midler            144 491                    90 000         54 491                  130 000  
3410 Grasrot              97 321                    95 000           2 321                  100 000  
3420 Mva-refusjon            113 049                    60 000         53 049                  110 000  
3441 Andre tilskudd                2 500            2 500    
3930 Treningsavgifter            301 675                  320 000  -     18 325                  310 000  
3940 Inntekter v/lag            147 273        147 273    
3940 Egenandeler Fredrikstad cup            268 627                  250 000         18 627                  250 000  
3945 Turneringsinntekter                8 339                    35 000  -     26 661                    10 000  



9 
 

3946 Råholtdager            229 447                    30 000       199 447    
3990 Diverse inntekter              59 225                    40 000         19 225    

  Annen driftsinntekt         1 977 469               1 390 000       587 469               1 395 000  
        
  Driftskostnader      

4012 Cup-utgifter lag            116 125   -   116 125                  419 000  
4012 Cup-utgifter EIF            371 808                  350 000  -     21 808    
4015 Kostn andre arr.(kick-off,sesongåpn)            147 002                    86 000  -     61 002                    45 000  
4300 Innkjøp varer              77 514                  100 000         22 486                    80 000  
4425 Råholtdager            247 858                    30 000  -   217 858    
4450 Lagsinnt/kostn                 8 597   -       8 597    
5331 Annen godtgjørelse, ikke oppg.pliktig                5 950   -       5 950    
5500 Andre kostnadsgodtgj (styret)                4 365   -       4 365                    30 000  
5560 Dommergodtgjørelser            111 091                  100 000  -     11 091                  115 000  
6300 Leie Lokaler              68 650                    60 000  -       8 650                    70 000  
6545 Datautstyr                1 797   -       1 797                    12 000  
6560 Rekvisita                   399   -          399    
6570 Arbeidsklær og utstyr                   328   -          328    
6580 Idrettsutstyr              72 972                    70 000  -       2 972                    70 000  
6590 Annet driftsmateriell                6 962   -       6 962    
6620 Reparasjon og vedlikehold                3 000                    13 000         10 000                      3 500  
6700 Regnskap/revisjon              33 750                    33 000  -          750                    35 000  
6800 Kontorrekvisita                1 300                      1 000  -          300                      1 000  
6810 Datakostnad              10 392                    20 000           9 608                      4 000  
6820 Trykksaker                   850                      6 000           5 150                         800  
6860 Møter, kurs, oppdatering              33 556                    79 500         45 944                    35 000  
7100 Reisekostnader (trenere)              25 000                    16 000  -       9 000                    20 000  
7140 Reisekostnader (trenere)            128 948                  150 000         21 052                  202 000  
7400 Kontingenter                   900                    20 500         19 600                      5 000  
7410 Påmeldinger serier, turneringer            185 487                  195 000           9 513                  190 000  
7415 Påmelding annet (cuper)              33 200   -     33 200    
7420 Gaver/premier                2 590                      1 000  -       1 590                      2 500  
7430 Lisenser, spillerovergang, gebyrer                   515                    11 500         10 985                      3 000  
7720 Salgskostnad (gebyr iZettle)                1 634                      1 000  -          634                    10 000  
7770 Bank og kortgebyrer                2 486                      2 500                14                      2 500  
7799 Annen kostnad                3 500                    20 000         16 500                      5 000  

  Sum Driftskostnader         1 708 526               1 366 000  -   342 526               1 360 300  
        
  Driftsresultat            268 943                    24 000       244 943                    34 700  
        
  Annen renteinntekt                  342    -          342                         300  
  Sum Finansinntekter                   342                           -    -          342                         300  
        
  Periodens ordinære resultat etter skatt            269 285                    24 000       244 601                           -    
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Balanse  
     Pr 31.12.16   Pr 31.12.17  
  Eiendeler     
  Fordringer     

1509 Fordring, Grasrot 3. tertial                  34 074  
1510 Andre fordringer Håndball                42 764                 38 675  
1749 Andre forskuddbetalte kostnader                     224                 34 500  
1795 Håndball, påløpte inntekter (iZettle)   -                   741  

  Sum fordringer                42 988              106 508  
       
  Omløpsmidler     

1910 Kasse                  7 057                   4 057  
1935 Håndball drift 2050 34 15462              244 900              452 179  
1936 Totens Håndball K6 20503180775                39 319                 10 018  
1941 Totens Håndball 20503180791 K6                       69                        69  
1942 Håndball J2005 2050.35.02608                80 906              135 052  
1943 Totens Håndball J2003 20503473586                32 088                 65 628  
1945 Totens Håndball J2002 20503432574                14 650                 72 425  
1946 Totens Håndball J2004 20503613736                17 634                   5 912  
1947 Totens Håndball G2003 20503621798                21 743                 53 819  
1948 Totens Håndball G2005 20503707803                13 116                   9 395  
1949 Totens Håndball J2006 20503739748                  9 999                 16 448  
1951 Håndball G2006 20503900123                16 464                 23 781  
1952 Håndball J2001 12085002986                31 578                          -    

  Sum omløpsmidler             529 524              848 783 
  Sum eiendeler             572 512              955 291  
       
  Egenkapital og gjeld     
  Egenkapital      

2050 Annen egenkapital -           133 745  -           214 699  
2050 Årets overskudd -             80 954  -           269 286  

  Sum egenkapital -           214 699  -           483 985  
       
  Gjeld     

2400 Leverandørgjeld -             25 951  -                5 543  
2960 Annen påløpt kostnad -             17 000  -             21 750  
2961 HB avsetn trenergodtgjørelse -             37 295  -             41 416  
2971 K6  -             39 388  -             10 087  
2972 Håndball J2001 -             31 578                          -    
2973 Håndball J2002 -             14 650  -             72 425  
2974 Håndball J2003 -             32 088  -             65 628  
2975 Håndball G2003 -             21 743  -             53 819  
2976 Håndball J2004 -             17 634  -                3 661  
2977 Håndball J2005 -             80 906  -           125 052  
2978 Håndball G2005 -             13 116  -                9 395  
2979 Håndball J2006 -               9 999  -             16 448  
2981 Håndball G2006 -             16 464  -             23 781  
2983 Håndball J2007   -             14 301  
2989 Håndball, Loppetassen   -                8 000  

  Sum gjeld -           357 813  -           471 306  
  Sum gjeld og egenkapital -           572 512  -           955 291  
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AKTIVITET I HÅNDBALLEN – årsberetning fra hvert lag:  
 

 
 

Årsberetning for Jenter og Gutter født 2011-2012/ Loppetass 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 13 spillere 
- Trenere:  Jan Alfred Borgenvik  

 
Vi har en flott gjeng med loppetasser som har fokus på lek med ball.  
 
 

Årsberetning for Jenter født 2010/ Loppetass 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 18 spillere 
- Trenere: Chris Dewson, Barbro Knai og Maren S Wilberg 

 

 
Trenere: Chris Dewson, Barbro Knai og Maren S Wilberg 
18 jenter, 5 nye fra sist sesong. Ingen frafall etter oppstart høst 2017. 
Laget har deltatt på Loppetassen-runder. 
Ønsker å delta på Nannestadcup 2018.  
Vi holder på til skoleslutt ca.  
Ønsker å holde på 1 1/2t trening til neste sesong om mulig.  
 

 

Årsberetning for Jenter født 2009/ J108 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 23 spillere 
- Trener: Karina Rolfseng og Unn Christel Bjørnstad 

 

Vi i J8 består av 23 flotte jenter og Karina Rolfseng og Unn Christel Bjørnstad som trenere. Vi 
spiller Minirunder og jentene har blitt veldig flinke med stigende utvikling😊😊 
Vi skal kanskje delta på Nordstrand cup i slutten av april. 
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Årsberetning for Jenter født 2008/ J09 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 24 spillere 
- Trener: Kate Jonhaugen, Anita Nyborg, Lars Martin Skovseth. Birgitte Helseth har nå blitt 

med som trener og vært med en måneds tid. 
 
Frafall og tilvekst: 
Vi avsluttet sesongen i fjor med ca 17 spillere.  Har kommet noen tilbake som har spilt før og noen 
nye. Er nå totalt 24 jenter. Vi er 3 spillere fra Mogreina, ellers er det spillere fra Dal, Verket og 
Bønsmoen.  
 
Utvikling på gruppa: 
Vi har stilt med 2 lag i serie og trent 2 ganger i uka.  
 
Jentene har hatt en god utvikling gjennom sesongen. Vi har i år spilt i regions serien. Vi ser at det er 
flere av jentene som begynner å utvikle god spilleforståelse og dette smitter over på de andre på 
laget hvor andre strekker seg etter. Vi opplever at det er nivåforskjell på jentene, men vi har delt så 
vi har jevne lag. Vi har valgt å dele lagene på tvers av skolene og ser mange fordeler med dette.  
 
Hva har laget vært med på av cuper? 
 
Vi har vært med på Nannestad cup i 2017.  
 
Fremtiden: 
Vi ønsker å være med på Norgeshus cup, Fredrikstad Cup og Nannestad cup. 
 
 

Årsberetning for Jenter født 2007/ J10 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 13 spillere 
- Hovedtrener: Irene Helgeland,   Trener: Mariann Lindås 
- Oppmann: Mona Nymoen Nyheim 

 
 
Frafall og tilvekst: 
Vi startet i høst med 13 spillere. En har sluttet og en ny har begynt, så vi er fortsatt 13. 
 
Utvikling på gruppa: 
Jentene har hatt en fin utvikling og vi spiller jevne kamper.  
Det er en flott og treningsglad gjeng! 
 
Hva har laget vært med på av cuper? 
Vi har vært med på Fredrikstad cup og Nannestad cup. 
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Fremtiden: 
Vi skal være med på Fredrikstad cup, Nannestad cup og Norgeshus cup. 
Mariann og Irene blir ikke med som trenere neste sesong. 
 

 

Årsberetning for Jenter født 2006/ J11 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 19 spillere 
- Hovedtrener: Lene Myrum, Eva Nordgård 
- Oppmann: Eva Mathisen 

 
Vår 2017 
Hadde 2 lag i serien i nivå 2, deltok også på Fredrikstad og Nannestad Cup med 2 lag.Hadde da 19 
spillere. 

Høst 2017 
Startet opp med 19 spillere, nå har vi fått 2 som prøver litt før de bestemmer seg om de vil være 
med eller ikke. Så en voksende gruppe 😊😊 

Vi valgte å melde på kun 1 lag i serien for 2017/2018 da vi forrige sesong hadde problemer med å få 
nok spillere til kampene for å dekke opp for 2 lag. Så nå har vi 1 lag i nivå 1. 

Vi har derfor ikke noe nivådeling på laget og stiller derfor på kamper med blandet lag.  
Dette har gjort at vi har tapt mange av kampene.  

For å motivere spillerne skal vi derfor forsøke å få til en del treningskamper på våren 2018 med nivå 
deling slik at alle får prøvde seg på riktig nivå. 

Vi har også kjørt 2 runder med hospitering opp på jenter 12, og vi skal kjøre en siste runde nå etter 
vinterferien. 

Det har også vært treningskamper både mot J12 og G11 noe som jentene synes er veldig gøy. 
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Årsberetning for Jenter født 2005/ J12 
 
 
1. Antall spillere og navn på trener/oppmenn: 

• Antall spillere: 28 
• Trenere: Joachim Slommerud, William Ildahl og Eivind Fløtten 
• Oppmann: John Kåre Sørgården 

 
2. Hvordan er gruppen sammensatt av nye og gamle spillere? Frafall og tilvekst: 

• Stabil og fin spillergruppe, mistet 2 spillere 2 nye spiller 
   

 
3. Utvikling på gruppa: 

• Stor spilleglede i gruppa! Bra lagånd. 
• To lag  Vi har spillere fra 4 ulike skoler: Råholt, Eidsvoll Verk, Bønsmoen og Dal. Er 

delt inn i lag 1 og lag 2. Dette er rullerende. 
• Bra teknisk utvikling for alle spillere. 
• Kampene viser utvikling i ferdigheter og spilleforståelse med hverandre 
• Stor variasjon i gruppa, som igjen krever mye av trenerne 
• Treninger inkluderer både teknisk-, stabilitets-, og styrketrening. 
• I utgangspunktet prøver vi å ta jentene ut til like mange kamper, spilletid i kampen 

justeres etter det vi ser jentene tåler. 
• Har i høst deltatt på bokdugnad 
• Hadde foreldremøte i høst. 
• Foreldremøte 28.02.18 

 
4. Hva har laget vært med på av cuper: 

• Hadde to lag på Fredrikstadcup 2017 
• Hadde et lag på Nannestadcup i juni 2017 
• Hadde et lag på Bonaqua cup i mai 2017 
• Skal delta med et lag på Peter Wessel cup 2018, spillere som ikke deltar her får 

tilbud om annen aktivitet 
• Skal delta på Norgeshus cup 1.mai 
• Skal delta med to lag i Bonaqua cup 2018 
• Skal ha to lag på Fredrikstadcup 2018 

 
5. Fremtiden: 

• Forventer at vi fortsetter med lag på både nivå 1 og nivå 2 til neste år.  
• Da må jentene nok deles mer etter evner når de settes opp til kampene.  
• Fortsetter med det samme treningsmønstre som vi kjøre nå. 
• Ikke fastsatt trenere og oppmann sesong 2018/2019 
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Årsberetning for Jenter født 2003/ J14 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 18 spillere 
- Trener: Solvår Ophaug og Merethe Teksum 
- Oppmann: Vigdis Moen Aasland, Henning Slettvold og Lena Hveem Fredheim 
- Kasserer: Monica Trana 

 
 
 
Frafall og tilvekst: 
 
Gruppen besto av 24 spillere våren 2017. Noen sluttet før sesongstart, og noen har sluttet i løpet av 
høsten. En spiller har meldt overgang fra ETF til EIF nå i vår.  
 
 
Utvikling på gruppa: 
 
Planen våren 2017 var at J03 skulle stille et J15-nivå 2 lag og et J14-nivå 2 lag i seriespillet. Grunnen 
til dette var at vi sesongen 16/17 hadde slitt med å stille to lag i samme aldersserie, siden man bare 
kan flytte 3 spillere mellom nivå 1 og nivå 2 laget. 
Når høsten kom, hadde planene endret seg, og denne sesongen har J03 hatt et tett samarbeid med 
J02. De fleste treningene har vært felles, og J03 har vært med J02 på kamper, og J02 spillere har vært 
med på J15-nivå 2 kamper. I løpet av høsten mistet både J02 og J03 en del spillere, og flere av J03 
spillerne har vært ute med skader i lengre perioder. Dette førte til stor belastning på en del spillere i 
høst, noe som førte til at vi trakk J15-nivå 2 laget fra seriespillet etter jul.  
 
Gruppa har en bra sportslig utvikling, og har klart overgangen til klisterball bra. Gruppa har fortsatt 
utviklingen av det gode samspillet, med flere nye trekk i løpet av året. I J15-nivå 2 serien, klarte vi 
oss bra så lenge vi var med. I J14-nivå 2 ligger vi blant de 4 beste lagene, med en veldig bra 
vårsesong så langt. 
 
Høstsesongen startet med Ski cup og Haslum Cup. En bra sportslig og sosial start på sesongen. 
Treningene har hatt fokus både på fysisk trening, og på økt håndballforståelse. Forsvarsmessig går 
det veldig bra, og det jobbes kontinuerlig med å øve inn nye trekk i angrep. 
 
Fokuset på keeperne har fortsatt, og det har vært egne keepertreninger. 
 
Vi har deltatt på temaserien, og gjort det bra der. Laget har også spilt IØR-cup, der vi vant de to 
første kampene. 
 
Hva har laget vært med på av cuper? 
 
Våren 2017 stilte vi med 2 lag i Fredrikstad cup. Vi kjørte dette som en sosial cup, uten nivådeling av 
lagene. Begge lagene gikk videre til A-sluttspill, så vi var veldig fornøyd med innsatsen til jentene. 
 
Vi deltok med et lag i nattcupen på Kløfta, var med på Beach-Håndball turnering på Skedsmo 
(treningscup) og hadde med ett lag i EIF sin Norgeshuscup (1. mai Cup). 
 
Høsten 2017 stilte vi med ett lag på Haslum Cup, og ett lag på Ski Cup. 
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Fremtiden: 
 
Planen fremover er å delta sammen med J02, med to lag på Fredrikstad cup (ett J14 + ett J15). 
Klubbens egen Norgeshuscup (1. mai Cup) skal vi delta på, og vi håper vi blir invitert til Kløfta sin 
Nattcup. J03 har også meldt på et lag til Partillecup, og noen av jentene drar sammen med J02 på 
treningsleir til Kroatia.  
 
Hvordan det blir neste sesong, er fortsatt litt usikkert. Vi håper at alle 03 jentene vil fortsette med 
håndball på EIF.  
 
 
 

Årsberetning for Jenter født 2002/ J15 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Vi er en flott gjeng bestående av jenter født i 02 òg 03 
- Laget trenes av Stig Myhre, Tiril Båheim (mandager òg tirsdager) Solvår Opphaug òg Merete 

Taksum (torsdager òg fredager)  
- Hjelpetrener styrke Børre Eriksen 
- Oppmann: Jeanette Stakvik 

 
 
EIF Jenter 15-1 har høsten 2017 deltatt på Haslum cup.  Vi har deltatt i regionserien j-15 nivå 1, og 
deltar der nå i Sluttspill B2. Laget deltar også i J-15 regions cup.  Her har vi gjort det bra, og skal ta 
imot Fjellhammer til kvartfinale.  Laget skal delta i Fredrikstad cup 2018. Vi avslutter sesongen i uke 
26 med treningssamling i Kroatia. Dette er noe vi ser frem til.   
 

 
 
Årsberetning for Gutter født 2010/ G07 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 10 spillere 
- Trener: Linda Renate Folden, Linn Camilla Kristiansen 
- Oppmann: Jon Kåre Sørgården 

 

Vi kom sent i gang med treninger for dette laget. P.g.a deling av gutter og jenter. Guttene hadde 
dessverre ikke noen trenere. G7 begynte derfor å trene med G8 Mandager. Men så ble det så mange 
G7 ca 10stk at det ble litt mange til sammen på en halv bane. Da startet vi egen trening på G7 
onsdager 17.30-18.30.okt/no. Vi valgte kun 1 times trening siden vi trenere var helt nye i gamet. Jeg 
Linda og Linn har ikke trent noen lag før dette. Jon Kåre begynte på trenerkurs og har gått 1,2,3 og 4 
av trener 1 kurset. Dette var lærerikt og nyttig.  
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Guttene har hatt en god utvikling i ferdigheter dette året.  
Vi deltok på loppetass bronserunde 2017. Sølvrunde januar 2018 og gullrunde i februar 2018.  

Vi har trent på grunnleggende ferdigheter i håndball, ballsidighet, (drible, innøvning av finte, kast, 
mottak og skudd, både med høyre og venstre hånd), hurtighet, koordinasjon øye-hånd, øye-fot, 
bevegelighet, generell utholdenhet, bryst-skulder muskulatur, konsentrasjon, og romorientering. 

Vi er nå 10 gutter på laget etter noen frafall. Vi vil fortsette treningene framover med det som står 
ovenfor. Og skal delta på stjernerunden loppetass i mars. 

 

 
Årsberetning for Gutter født 2009/ G08  
 

Antall spillere og navn på trener/oppmenn 

- Antall spiller: 14 stk 
- Trener: Marthe, Tina og Bjørn Arne 
- Oppmann: Yvonne med bistand fra Jeanette 

 
Per dags dato, har vi 14 aktive spillere, en som er registrert - men ikke deltatt denne sesongen. Det 
har variert noe ift påmelding til minirunder, men har stilt to lag x 2, og ett lag på en runde. Har som 
mål å stille til 6’er håndball til høsten. Videre satser vi på Nannestadcup og lufter Norgeshuscup i 
disse dager.  
Vi har fokus på trening å bli kjent som spillere sammen, bli kjent med ball og leke. Varierer på 
stasjonstrening, skudd-og stusstrening. Så har vi stort sett litt kamptrening. På mandag 26.02.18, 
spilte de 6’er håndball på stor bane for første gang - og spilte da mot jentene. Det var moro!  
 
Siden jul, har vi rekruttert flere gutter, noe som er stor stas!!!  
Ellers hadde vi en samling før jul, hvor vi så åpningskampen til Norge under damenes VM, pizza, flagg 
og heiing!  
Yvonne ordnet billetter til herrekamp i Elverum den 3.feb 2018. Grunnet sykdom, var det noe frafall 
- men de som var der hadde en super dag!!  
 
Vi har nå tenkt å gjennomføre samtaler med hver av guttene, hva de syns er moro på trening, hva de 
føler de er gode på og hva de syns er vanskelig - dette for å kunne se hver enkelt spiller i større grad 
og kunne tilpasse treningen bedre. Vi er så privilegerte at vi på enkelte treninger er 4 voksne - så vi 
kan da tilpasse treningene godt!  
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Årsberetning for Gutter født 2007 og 2008/ G10 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 20 spillere. 13 Gutter f. 2007 og 7 Gutter f. 2008. 
- Trener: Anita Holter, Gro Aarvik og Martin Berghoff (G14) 
- Oppmann: Trine Kjelbergvik og Anna Monsen 

 
Det har vært en god tilvekst av gutter denne sesongen, men fortrinnsvis av Gutter f. 2007.  
Gutta spiller i 10 år serie nivå 2. Et egnet nivå ut i fra at vi har underårige som spiller opp. 
Vi har en god fordeling på kamper der vi tilstreber å ha likevekt på årstall og lik spilletid på kamper. 
Gutta synes det er gøy å spille kamper og vi har godt oppmøte på treinger.  
I 2017 deltok gutta på Nannestad cup, mens noen gutta var med G11 på Fredrikstad cup. 
I Desember deltok gutta på Oslo cup, noe de syntes var gøy. 
13 gutter skal i år delta på Fredrikstad cup. Vi har meldt på laget på vår lokale cup, og vi tenker på å 
melde på laget på Nannestad cup. 
  

 
Årsberetning for Gutter født 2006/ G11 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 29 spillere.. 
- Trener: Anita Holter, Hjelpetrener Thomas Bjørge 
- Oppmann: Thomas Bjørge 

 
Frafall og tilvekst: 
Vi avsluttet sesongen i fjor med 18 spillere. Fått tilvekst av ytterligere 1 spiller. 
Det er forsøkt rekruttering på samtlige skoler i Eidsvoll samt Mogreina skole og Nordkisa skole. 
 
Utvikling på gruppa: 
Vi har stilt med 2 lag i serie. Et i nivå 1 og et i nivå 2. Gutta har hatt en god utvikling og viser bedre 
samspill og håndballforståelse. Det er flere og flere som tar ansvar og tør å prøve seg i kampsituasjon 
på begge nivåer. Det har også vært gjennomført noe nivådeling hvor enkelte har vært fast på nivå 1 
og noen fast på nivå 2. 
 
Vi har trent 2 ganger i uka. Fast i tilknytning til ene treningen siden oppstart, så har det vært 
løpetrening.  
Gruppa fungerer bra, men vi merker at det er mange gutter og variasjon på modenhet og 
konsentrasjon. Det er stor spredning av ferdigheter.  
 
Det er også samarbeid med G12 hvor vi har spillere som hospiterer på trening samt kamper. Det er 
også spillere fra G12 som deltar på trening hos G11 innimellom. 
 
G11 har også fast samtaletid på 15 minutt med gruppa før ene treninga. Der snakkes det om alt fra 
opplevelser rundt treninger, kamper, holdninger og ikke minst verdiene våre,  
Begeistring – Innsatsvilje - Respekt – Fairplay 
 
Guttene oppfordres til å dusje i garderobe etter hver trening og kamp, og de fleste gjør dette.  
 
Hva har laget vært med på av cuper? 
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Vi har vært med på Fredrikstad Cup 2017 og Haslum Cup 2017 
 
Fremtiden: 
Vi skal være med på Norgeshus cup, Fredrikstad Cup og Nannestad cup. 
 
 

Årsberetning for Gutter født 2005/ G12 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 10 spillere. Tilvekst i løpet av sesongen er 2. 
- Trener: Trener Per Gunnar Ophaug, Hjelpetrener Skjalg Petersen 
- Oppmann: Kjersti Hoelseth 

 
 
Laget gjør stadige fremskritt i spillet sitt og det er en positiv utvikling i gruppa. 
Fått hjelp og støtte fra gutter 2006 på de fleste kampene denne sesongen og de har satt positive 
spor etter seg i gruppa. 
 
Deltatt i Fredrikstad Cup og Regioncup ut over seriespill i 2017. Hadde også en tur på landskamp i 
Spektrum. Norge-Frankrike. 
 
Fremover er det å fullføre seriespill. Være med på Norgeshus Cup og Fredrikstad Cup. 
 
 

Årsberetning for Gutter født 2003/ G14 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 10 spillere 
Spillerne har holdt sammen siden de var G08 

- Trener: Tone Tveter 
- Oppmann/hjelpe trener: Jan-Erik Pedersen 

 
 
Frafall og tilvekst: Ingen.  
 
 
Utvikling på gruppa: 
Våren 2017, spilte gutta i nivå og B-sluttspill. De endte her på en 4 plass.  
I påsken deltok de i Rødspette cup i Danmark, hvor de gjorde det meget godt. Var kun et mål fra å 
komme til A-sluttspill – Største opplevelsen ved siden av alt det sosiale, var nok å slå Hamburg, hvor 
laget lå under med 6 mål ved pause og vinner kampen med 1 mål . 
Laget deltok også i Fr. cup.  
Videre deltok laget i Temaserien for G13, guttene vant temaserien for 2. året på rad – viser god 
utvikling.  
Høsten 2017 – har de spilt i nivå 1 – med varierende resultater. Men spiller i B-sluttspill våren 2018.  
Laget deltok i Oslo cup i desember 2017 – hvor de kom til ¼-finalen i A-sluttspillet.  
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Laget deltar også i denne sesongen 2017/18 i temaserien for G14 – de har fått mye poeng på de to 
rundene som er spilt, siste runde spilles i april hvor det kåres vinner.  
Seriespillet etter jul, har ikke gått helt som vi hadde håpet, men dette skyldes mye sykdom og noe 
skader – men laget viser en meget god utvikling, og jobber godt  
4 av spillerne er også med på SPU  
 
Fremtiden: 
De skal delta i Rødspette cup påsken 2018 og fr. cup.  
 
 
 

Årsberetning for Damer Senior 
 
Antall spillere og navn på trenere/oppmenn: 

- Laget har bestått av 20 spillere 
- Trener: Lill Hagen (Hovedtrener) og Kai R Hallberg (Trener) 

 
 
Frafall og tilvekst: 
Samme antall spillere som i 2016 
 
Utvikling på gruppa: 
Gruppen består nå av en ganske jevn gruppe ferdighetsmessig. Laget har vært inne i en god 
treningsperiode og har hatt en klar stigning i samspillet, noe resultatene i kampene viser. Målet er å 
havne midt på tabellen, samtidig som at man ønsker å matche de beste lagene på gode dager. Økt 
samspill og kondisjon har vært nøkkelord og her er det sterk fremgang noe som lover godt fremover. 
Den største utfordringen er treningsoppmøte da mange jobber i treningstidene, her har det også 
blitt en klar bedring slik at vi får bedre økter sammen.   Sosialt så er det en gruppe som fungerer 
veldig fint sammen og som også finner på ting utenfor banen 
 
Hva har laget vært med på av cuper? 

- Smaalenene cup (oppkjøring), IØR Cup og skal delta på klubbens egen Norgeshus cup 
 

 
Fremtiden: 
Vi jobber videre i henhold til Sportsplanen og vil fortsette fokus på basis øvelsene, samtidig som vi 
utvikler spillet. Bakover er vi blant de beste på dette nivået og fremover har vi tatt et stort steg 
denne sesongen. Så det lover bra for fremtiden 
 
Laget skal også i år på treningsleir til vakre Rovinj. 
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Årsberetning for Dommere  
 
EIF har en stor dommergruppe som består av "dommer barnekamp" og dommere. I tillegg har vi 
Dommerutvikler barnekamp og Dommerutvikler1.  Vi dømmer alle kamper t.o.m J/G 12 selv i 
Råholthallen, i tillegg kommer kamper som vi dømmer for andre dommere i hallen.  

Høsten 2017 avviklet vi et Dommer1 kurs, hvor vi hadde 9 stk slik at vi hele tiden kan være med og 
"utdanne" nye dommere. Dette må til for at vi skal få dekket inn vår kvote med dommere inn til 
regionen, noe som er en utfordring for veldig mange klubber. De 2 siste årene har vi jobbet hardt og 
målbevisst for at vi hele tiden skal ligge langt fremme på dommersiden. 
Godt arbeid gir ofte gode resultater, og det er selvfølgelig våre flotte dommere et synlig bevis på. Vi 
har også 6 dommere i (boblene for Øvre Romerike), dette kalles utviklingsgruppe, noe spesielt jeg er 
utrolig stolt av. Disse parene får utfordringer som de tar på strak arm og vokser utrolig mye på. Et av 
parene fikk i februar være med på en cup i Alta, noe som sto veldig høyt. Fra vår utviklingsgruppe 
reiste 3 par og alle gjorde de en fantastisk jobb.Vi har også et par som skal dømme Fredrikstad cup, 
dette paret stiller alltid opp når de blir spurt om dømming, så det er flott at de får mulighet til å vise 
seg frem.Våre dommere har sesongen 17/18 vært med å dømme: kamper i egne hall, hjulpet mange 
andre klubber med kampavvikling, seriespill, dømt temaserie J12, temaserie J/G14, Oslocup, 
Altacup, Nannestad cup, Bonaqua cup. 
Vi er så heldige og privilegerte som har disse flotte dommerne som dømmer for oss, de stiller alltid 
opp, ønsker å dømme mye og enda mer om mulig. Disse må vi ta veldig godt vare på, uten dommere 
blir det dårlig med kamper. 
Anerkjennelse for den jobben som legges ned i dommergruppen får man når gode, positive 
tilbakemeldinger kommer oss i hende. Samt å ha et godt og nært samarbeid med regionen. 
  
Jeg vil få rette en stor takk til Kai Robert Hallberg (leder HB frem til mars 2017), som ga meg mulighet 
til å jobbe med dommersituasjonen i EIF 2016, sammen klarte vi å få kabalen til å gå opp. Vil også 
rette en stor takk til nåværende styre for all støtte og positive bidrag for våre dommere.  
  
Den største takken går til alle dommere i EIF, for den fantastiske jobben de gjør. 
  
Tone, Dommerkontakt  
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