
Årsberetning Flatås Håndball 2017 
 
Styrets sammensetning: 
Leder: Kristian Lian 
Nestleder: Jørn Tomas Waagbø  
Økonomiansvarlig:  Anja Hirsch  (frem til juni 2017) 
Materialansvarlig: Laila Nausthaug Hassel 
Sportslig leder: Marianne Jekthammer 
Styremedlemmer: Marte Mpagi og Liv Therese Gaare 
 
 
Håndballavdelingen har ved utgangen av året 194 aktive jenter og gutter, fordelt på 13 lag 
J2001, J2002, J2003, J2006, J2007, J2008, J2009, J2010, G2003, G2004, G2008, G2009, G2010. 
 
I løpet av 2017 ble G2002, J2004 og J2005 avviklet grunnet mange utmeldte spillere.  
Høsten 2017 ble det gitt treningstid for barn født 2011. 
 
Flatås Håndball 
Håndball starter primært i 2. klasse (7 år), men det kan gis tilbud fra 1. klasse dersom dette er meldt 
som ønske fra foreldre. 
Det tilbys trening en time pr. uke for spillere 6-9 år og minimum to timer i uken for spillere 10 år og 
eldre. Det tilbys seriespill etter håndballkretsens rammer, som for tiden er fra 6 år. Ved behov vil det 
inngås samarbeid med andre klubber for å opprettholde en stor nok spillergruppe. 
Flatås Håndball er foreldrebasert i alle roller og det forventes at alle foreldre bidrar til det beste for 
barnas tilbud. Trenere bør gjennomføre aktuelle kurs i regi av Norges Håndballforbund. Det forventes 
at alle har gjennomført kurs i barneidrett. 
 
 
Treningstilbud 
Også i 2017 er de største utfordringene knyttet til treningstid. Spillere født 2006 til 2001 trener i hall, 
mens yngre trener i gymsal. På høsten trente J2007 en time i gymsal og en time i hall. I kommunal 
hallfordeling fikk vi tildelt 8 timer i uka. Av disse var to timer fra kl. 16-17 og en time på fredag kveld. 
En time var i Nidarøhallen, mens resten i Husebyhallen. Flere av timene vi har fått er inndratt av 
håndballkretsen for bruk til kamper.  
Mangel på kommunale halltid gjør at håndballavdelingen må kjøpe timer i private haller som 
Kotenghallen og Heimdalshallen. På grunn av ombyggingen i Nidarøhallen og vannlekasjen i 
Åsveihallen var markedet sprengt i år.  
Også gymsaltimene ble påvirket av dette. På høsten fikk vi færre timer enn på våren til tross for at vi 
hadde 2 flere lag. Dette gir flere av lagene ugunstige treningstider. I tillegg mister vi mange timer som 
følge av skolens kulturuke og juleforestillinger.  
 
Sportsplan 
Flatås Håndball har egen sportsplan som ligger på avdelingens hjemmeside.  
 
Dugnad 
Håndballavdelingen har kun tre ordinære dugnader. Dette er Loftsvakt og varetelling på Prix i 
samarbeid med de andre avdelingene og vårt tradisjonelle julelotteri. Lotteriet er vår viktigste 
inntektskilde i tillegg til aktivitetsavgiften.  
 
 
 

http://www.flatas.no/


Økonomi 
Avdelingen har gjennom flere år holdt aktivitetsavgiften lav, til tross for større utgifter knyttet til leie 
av halltimer. I 2017 hadde avdelingen inntekter på ca. 422 000,-. Av dette utgjør aktivitetsavgiften 
240 000,- lotteriet 85 700,- og tilskudd ca 100 000,-  
De største utgiftene er knyttet til påmelding av lag til serien (75 000,-), dommerutgifter (33 000,-), 
utstyr (47 000,-) tilskudd til lag (53 000,-) og leie av treningstimer (91 000,-). I følge foreløpig 
regnskap har avdelingen et overskudd på 18 000,- i 2017. I dette beløpet er imidlertid en utgift for 
leie av hall høsten 2017 på 66 000 ikke medtatt.  
 
Styret har ikke hatt egen økonomiansvarlig siden juni. Laila Hassel har imidlertid bidratt midlertidig 
på økonomisiden inntil ny økonomiansvarlig ble funnet.  
 
 
Treningssamling 
2. -3. september arrangerte håndballavdelingen treningssamling i Orklahallen for de eldste lagene. Vi 
leide hele hallen og satte opp både treningstider og kamper mellom lagene. På kvelden ble det 
grilling i fjæra i et fantastisk vær.  
Det var positive tilbakemeldinger på samlingen, både fra utleier, spillere, trenere og 
foreldre. 
 
Treningssamling for de yngste lagene ble forsøkt avholdt 2 ganger, men måtte avlyses grunnet lite 
egnet dato og deretter at regionen tok halltiden til kamp. 
 
Samarbeid med andre klubber 
På grunn av liten spillerstall i flere av årskullene har avdelingen inngått samarbeid med andre klubber 
og meldt på sammensatt lag i seriespill. I 2017 var dette: 
J2002 Flatås/Kolstad 
G2003 Flatås /Kattem 
J2003 Flatås/Kolstad 
G2004 Flatås/Sverresborg 
 
Kommunikasjon 
Håndballavdelingen har egen hjemmeside, som i liten grad blir brukt. Det forventes at en ny 
hjemmeside for Flatås IL vil bli klar i 2018. I tillegg til epost, kommuniserer styret gjennom 
avdelingens Facebookside og Facebook gruppe for trenere/oppmenn. Det forventes at alle trenere 
oppmenn knytter seg til denne gruppen. 
 
Det er avholdt 3 trenerforum i 2017.  
Avdelingen deltok med aktiviteter på Flatås IL sin Åpen dag i juni. Dagen ble i stor grad gjennomført 
og organisert av J2001.  
 
 
 
 
 
Flatås Håndball ønsker å benytte anledningen til å takke alle de flotte spillerne som stadig 
utvikler seg både sportslig og som mennesker gjennom aktiviteten vi legger til rette for. 
Ingenting av dette hadde vært mulig uten alle de mange engasjerte frivillige trenerne, oppmenn, 
styremedlemmene og alle foreldrene som følger sine håpefulle i tykt og tynt til kamper og cuper, 

samt kjører til og fra trening. Heia Flatås! ☺ 
 
Med sportslig hilsen fra Håndballstyret. 



Lagenes årsmeldinger: 

 
Årsrapport for Jenter 2007: 
 
Vi er på  nåværende tidspunkt 13 spillere, 3 trenere og 1 oppmann.  
Vi har ett lag i serien. Vi har planer om å være med på Orkdalscup i mars, Tillercup i april, og Selbucup 
i juni. Vi deltok på Selbucup i fjor også, og syntes dette var en bra og velorganisert cup. Årsaken til at 
vi velger denne cupen i år også, fremfor Shellcup, er at det er nærmere slik at familie og venner kan 
komme å se på kampene, samt at den er litt rimeligere mtp. reisekostnader. Vi håper å kunne se flere 
Flatåslag i Selbu, for å styrket samholdet i klubben.  
 
Etter en innbringende dugnadsinnsats før jul, har laget bygd seg opp nok kapital til å kunne kjøpe inn 
treningsdresser og sekker til alle spillerne på laget, med kun en liten egenandel.  
Nå gleder vi oss til å vise frem hele laget i like dresser og sekker.   
 
I fjor høst mottok vi melding fra en av hovedsponsorene til Byåsen Elite, Extra Optical, om at de 
hadde billetter til noen av kampene som de ønsket å gi bort. 
Vi sendte en henvendelse, og hele laget inkl. trenere og oppmann fikk billetter til kampen mellom 
Byåsen og Vipers, som gikk den 24. januar. Hele laget møttes på Capri først, der vi koste oss med 
pizza, før vi dro ned til Trondheim Spektrum på kamp. Det var en spennende match, og selv om 
Byåsen tapte var det veldig stas for jentene å møte spillerne etter kampen. De fleste fikk autografer 
og selfier med både Byåsenspillerne og landslagsstjernene fra Vipers. Vi håper å få slike muligheter 
senere også.  
 
Vi, som de fleste andre, gleder oss veldig til vi får egen hall!  
 
Mvh Nina Johnsen, oppmann J07 
 
 
 
 
ÅRSMELDING FOR 2017 FOR FLATÅS HÅNDBALL GUTTER 04 

Laget består nå av 6 topp motiverte gutter og 2 trenere. Dette er for få spillere til å danne et eget lag, 
og med hjelp fra leder av Flatås håndball ble flere klubber i området kontaktet for å få til et 
samarbeid. Sverresborg svarte positivt på forespørselen og etter flere møter ble det besluttet å 
samarbeide. Sverresborg G04 består av 14 gutter og 2 trenere, og til sammen ble det nå et lag på 20 
spillere og 4 trenere. 

Det ble i høstsesongen meldt på til sammen 3 lag. 2 lag i regi av Sverresborg og ett i regi av Flatås. 
Kampene for de tre lagene var ofte plassert på samme helg og opptil flere kamper var berammet 
samme dag, dette skapte logistikk-utfordringer og det ble derfor besluttet å trekke ett Sverresborg-
lag for vår-sesongen. 

Vi har 4 treninger per uke, hvorav 1 er ren styrketrening. 

Laget skal delta på Malvik-cup og Rose-cup i Molde, sammen med Sverresborg-spillerne. Det blir 
blandede lag på begge cupene. 

Sosiale arrangementer har vært arrangert sammen med Sverresborg, i høst var det en sammenkomst 
med Pizza for at guttene skulle bli kjent og i januar ble det arrangert EM-kveld med visning av Norge-
Frankrike på storskjerm og Pizza. 



Erfaringene våre med dette samarbeidet er veldig gode. Vi har et kjempebra samarbeid mellom oss 
trenere og lagledere. Gutta opplever seg selv som et lag og er en super fin gjeng! Rødt og grønt i 
skjønn forening. 

3 Flatås og 5 Sverresborg gutter er nå meldt opp til Fylkessamling våren 2018. 

Mvh Ann-Kristin, Ann-Ingrid og Anne Lene 

 

Årsrapport fra Gutter 2008 
• Antall spillere: Totalt 14. Tilskudd denne sesongen: 
 Vi har fått to gutter fra Kolstad  
 En gutt født i 2007.  
 Forrige uke begynte en 2008 gutt. 
• Sesong: meldt på guttene i serie for gutter 9  år og gutter 10 år. Bakgrunn for å melde opp en serie 
ligger i at vi har to gutter født i 2007, samt at vi mente flere var klare for å prøve seg på storbane. Vi 
har sett på G10-kampene som trening, og dermed klart å beholde humør og motivasjon. Vi har rullert 
på sammensetning av lag, slik at alle (bortsett fra de to født i 2007) har fått spille i begge seriene. 
 
• Cup: vært med på Stjørdalscup og Sverresborgcup – minihåndball begge to.  
 
• Sosialt: avslutning før jul. Planlegger sesongavslutning til våren. Godt miljø i laget. 
 
Mvh Lena Hagen, trener G 2008 
 

 

Gutter født 2009 : 
 
- 12 spillere, herav 1 2010-er (Edvin, Emil x2, Haakon, Kasper x2, Magnus, Marcus, Matheo, Mathias, 
Sebastian, Simen) 
- 4 trenere 
- 2 serielag fra 2018 
- 1 cup 
- God utvikling spillere 
 
Mvh.                                                   Geir A Hernes 

 
 
Jenter 2008 
Jenter 2008 begynte sesongen med 14 spillere, noe mindre spillere enn tidligere da flere har hatt lyst 
til å prøve noe annet. Vi har stilt med to lag i serien og vært på både Malvik cup og Kolstad cup.  
 
Jentene er veldig fornøyde og har stort pågangsmot. Utviklingsmessig har de økt både 
spilleforståelse, fått mer fart på bena og pasningene sitter nå godt. I tillegg har hoppskudd og finter 
samt det å være aktiv i forsvar vært noe vi har hatt stort fokus på i denne sesongen. Vi har også hatt 
fokus på styrketrening i form av egen kroppsvekt og samarbeid mellom to og to. Dette har fungert 
veldig bra.  
 



Etter jul har det kommet til 3 nye spillere som vi har ønsket velkommen, så nå er vi 17 aktive jenter. 
Planen videre er å finne en cup som gir oss en utfordring mtp storbane neste år. Gleder oss også 
veldig til ny hall er på plass!  
 
Trenerteamet består av fire engasjerte foreldre.  
 
Hilsen fra J 08 
 
 

J11 (2006) 

Jenter 2006 består av 20 jenter. Vi har to lag påmeldt til serien og rullerer på hvem som spiller 
kamper slik at det blir likt. Årets gulrot er Shell-cup i Kristiansund. 

Laget har 4 dedikerte trenere. I tillegg har vi en sosialkomitè som fungerer godt.   

Hilsen J2006  

 

 
 
Gutter 2010 
Laget har ikke rukket å delta på hverken kamp eller cup foreløpig. Men vi er pr dags dato 7 spillere.  
 
Serien starter neste mandag for vår del, og jeg har også meldt på laget til Melhuscup den 10.03. 
Foreløpig ingen kroner på konto, da vi kun har deltatt på julelotteriet foreløpig, og ikke har hatt 
andre dugnader.  
 
Det er god stemning blant guttene, og virker som de har fått opp interessen for håndball siden vi 
startet. I starten var det mye mas om å få spille fotball, men dette er helt borte nå. Guttene viser 
også større interesse for øvelsene enn tidligere, så jeg føler vi er på rett spor. De er alle flinke gutter, 
så jeg tror de kan bli et godt lag:) 
 
mvh 
Elisabeth Johansen 
 
 
Jenter 2001 
J-2001 har i 2017 hatt 12 spillere på vårsesongen, og spilte i J15-serien. Årets høydepunkt var da 11 
av spillerne og foreldrene var på Partillecup (Gøteborg) i en uke i juli. 
I løpet av høsten ble vi 14 spillere, men noen har sluttet i løpet av vinteren. De trener 2-3 ganger i 
uka. 
Laget deltok på Flatås IL sin årlige treningssamling, som dette året var på Orkanger.  
 
Hilsen 
J-2001 
 
Gutter 2003 
Flatås G03 har i inneværende sesong bestått av 4 spillere. 
Vi har, som forrige sesong hatt samarbeid med  Kattem G03, som har 8 spillere. 
Vi har hatt hatt 2 lag i seriespill, ett i 1. div. og ett i 2. div. 
Som forventet har vi hatt det tøft i 1. div., med kun 1 seier så langt. 
I 2. div. har det gått bedre. Der ligger vi på 4. plass. 



 
På det sosiale plan har blant annet har 1 pizzakveld sammen med Kattem J03. 
Vi har også samlet guttene hjemme hos trenere ett par ganger, der vi har kombinert det sosiale med 
videogjennomgang av egne kamper, samt sett herrelandslaget. 
 
Vi har gjennomført 1 til 1 spillersamtaler, og inntrykket her er at guttene trives og at lysten til å 
fortsette med håndball er tilstede. 
 
Inn mot neste sesong vil vi bli en spiller mindre. Ser derfor dessverre ikke videre grunnlag for drift av 
G03 neste sesong. 
 
 
Bjørn Furunes  
 


