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 Årsmelding for 2021 

Gruppe:  Håndball 

Skrevet av:        Leder Håndball (Marita Olsen) 

 

Sammendrag:  

Første halvdel av 2021 ble preget av stopp i kampaktivitet på grunn av Covid-19 og 
seriespillet for sesongen 2020/2021 for våre 10 påmeldte lag var ikke mulig å fullføre. 
Det ble allikevel opprettholdt treninger når det var mulig, selv om det tidvis har vært 
krevende å holde oppe motivasjonen hos spillere og trenere når det ikke har vært 
kampaktivitet. Flere av lagene har vært flinke til å arrangere interne helgesamlinger 
med enten egne trenere eller eksterne trenere for å holde oppe motivasjonen. En 
sesong preget av lite kampaktivitet ble dessverre ei mindre bra avslutning for vårt 
eldste lag som naturlig gikk i oppløsning pga av at spillerne flyttet til studier i andre 
deler av landet. Dette var det føste laget vi startet opp med i 2010 etter at håndballen i 
flere år hadde lagt nede i idrettslaget. I tillegg mistet vi ved oppstart av høstsesongen 
det eldste guttelaget vårt pga for få spillere.  

Høsten 2021 fikk vi heldigvis startet ny sesong med normal kampaktivitet. Selv om det 
har vært en del utsettelser av kamper pga smitte i lagene, så har vi hatt en noenlunde 
normal sesong så langt. Det ble også en kort stopp i kamper i midten av desember. I 
inneværende sesong har Valnesfjord påmeldt 9 lag i seriespill: J10, J11, J12, J14, 
J20, 4 div damer, G10, G13 x 2. I tillegg har vi samarbeidslag med ytterligere et J14, 
J16 og 4.div damer. Det vil si at totalt er vi involvert i seriespill med 12 lag.  

Inneværende sesong har vi klubbsamarbeid med Rognan på J16, J20 og på 2 lag i 
4.div damer. Valnesfjord står som ansvarlig klubb for J20 og det ene av 4.div lagene. I 
år har vi også inngått samarbeid med Finneid på to lag i J14. Valnesfjord er ansvarlig 
klubb for det ene av 14-års lagene. Vi har også prestasjon/partnersamarbeid med 
Junkeren, der Junkeren er prestasjonsklubb. Avtalen var tenkt for å gi våre beste 
spillere mulighet til å delta sammen med Junkeren i nasjonale serier, men det har 
foreløpig vært lite samarbeid pga koronarestriksjonene på starten av sesongen.                                                                                                                                 

De fleste turneringer har blitt avlyst dette året, men G13 fikk med seg Kraftcupen i 
Harstad i september. Det har også vært store begrensninger i forhold til spillerutvikling 
gjennom NHF. Vi har allikevel hatt en spiller, Hanna Norheim Jakobsen, med på lokal 
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samling. I tillegg ble hun tatt med videre til utfordrersamling opp mor Regionalt 
Landslag.  

Dette året har tilgangen på treningstid vært forholdsvis god, selv om vi har noen lag 
som må dele treningstid og noen lag som trener i Fauske idrettshall og i 
Saltdalshallen.   

Vi har hatt litt frafall av dommere dette året, men fortsatt har vi nok dommere i forhold 
til dommerkvoten som hver klubb er pliktig til å ha i forhold til antall påmeldte lag. Det 
er også positivt at vi fortsatt har sonelederen for Salten, Svein Idar Hansen, i vår 
klubb.                                                                                           

I september deltok leder Marita og soneleder Svein Idar (nestleder) på Håndballforum i 
Tromsø. Der hentet vi inspirasjon gjennom gode foredragsholdere, sammen med 
andre klubber i de tre nordligste fylkene. I tillegg fikk Marita overrakt sitt hedersmerke i 
sølv som hun egentlig ble tildelt i 2020.  

Engasjerte trenere, foreldre og spillere har gjort at vi har berget oss gjennom enda et 
år preget av pandemien. Takk til alle trenere som har vært flinke til å holde oppe 
treningsaktiviteten og inkludere alle for å skape en positiv og sosial arena. Til tross for 
noen oppløste lag og litt frafall nå i høst så er VIL håndball fortsatt en populær idrett og 
den største i Valnesfjord idrettslag. Vi er veldig fornøyde med å endelig kunne trene og 
spille kamper som normalt og er i skrivende stund midt i en hektisk og artig 
håndballsesong. 
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Verv / Trenere / Lagledere: 

Verv: 

Leder : Marita Olsen 
Nestleder: Svein Idar Hansen 

Trenere:  

Jenter 2001/2002/2003/2004/2005 Marita Olsen, Kristin Sæther 

Gutter 2005/2006 Vår 2021: Svein Idar Hansen, Knut 
Ingvaldsen, Matilde Hansen  

Jenter 2006 Vår 2021: Therese Skagen, Irene Hansen, 
Jonny N. Jakobsen, Jann Hårek Lillevoll, 
Stig Rune Rørvik               

Jenter 2007/2008 Vår 2021: Therese Skagen, Jonny N. 
Jakobsen, Irene Hansen, Stig Rune 
Rørvik, Jann Hårek Lillevoll                 
Høst 2021: Samarbeidslag med Finneid 
(Finneidtrenere: Gunn Hege Garstad, Liss 
Anita Lyng Olsen, Jostein Larsen) 

Gutter 2007/2008/2009 Vegard Dybvik, Øyvind Kristiansen, Gisle 
Hardy 

Jenter 2010/2009 Helga Rørvik, Lise Veimo, Andreas Olsen, 
Kenny Nygård, Ragnhild Gundersen. 

Jenter 2011 Vår 2021: Ole Ragnar N. Jenssen       
Høst 2021: Lise Veimo, Helga Rørvik, 
Andreas Olsen, Kenny Nygård, Ragnhild 
Gundersen 

Gutter 2011 Ole Ragnar N. Jenssen, Svein Idar 
Hansen (fra høst 2021) 

Gutter 2012 Vår 2021: Elisabeth Norheim Jenssen 
Høst 2021: Ole Ragnar Norheim Jenssen, 
Svein Idar Hansen       

Gutter/jenter 2013 Høst 2021: Elisabeth Norheim Jenssen 
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 Ca.          Ca. antall aktive utøvere:                                                                                                  
Det har vært ca. 110 håndballspillere som har deltatt aktivt i seriespill i 2021 . I 
tillegg så kommer de ca 25-30 utøverne fra Allidrett som trener håndball i deler av 
året.               

 

 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 

Treninger:            
Valnesfjord flerbrukshall                                                                                              
Fauske idrettshall                                                                                          
Saltdalshallen 

Treningssamlinger:                                                                                                  
Interne treningssamlinger med egne trenere og eksterne trenere 
 

Turneringer:        
Kraftcup i Harstad 
 

Samlinger til NHF: 
Lokale samlinger                                                                                                  
Utfordrersamling opp mot Regionalt Landslag                                           
Håndballforum i Tromsø                                                                                                                             
 

Seriedeltakelse:                                                                                                        
Nord-Norge serien: 10 lag (vår) og 9 lag(11 lag m/samarbeidslagene) (høst)                                                                                                                                                  
4.div. damer 2 lag(høst): Samarbeidsklubb med Rognan 
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Deltakelse på andre arrangementer: 

 Seriekamper: Regional serie 

 Turneringer: Harstad 

 NHF lokal samling og utfordrersamling 

 Håndballforum i Tromsø 

 

 

Egne arrangement gjennom året: 

Våren 2021 fikk vi ikke arrangert noen seriekamphelger i Valnesfjord flerbrukshall 

pga stopp i kampaktivitet som følge av Covid-19. Fra høsten 2021 har i arrangert 

kamphelger med kafèdrift innenfor gjeldende smitteverntiltak. Vi får fortsatt gode 

tilbakemeldinger på arrangementene våre, da vi nesten er eneste klubb som har 

speaker på alle arrangementene våre. 

 

 Gjennomført opplæring / kurs: 

To av våre dommere har dette året fullført videreutdanning som Dommer 2 og er da 

kvalifisert til å dømme i de eldste aldersbestemte klassene, samt i de laveste 

divisjonene. I tillegg så har vi to jenter som har tatt kurs som Barnekampleder og 

kan dømme de aller yngste.  
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Økonomi: 

Nok et år har reisekostnadene vært lave da vi i svært liten grad har fått gjennomført 

reiser i forbindelse med seriespill. Turneringer har nesten vært helt fraværende. Den 

største utgiften denne sesongen har vært påmeldingsavgift til seriespill i håndball. 

Ellers har vi brukt lite penger i forhold til antall utøvere.  

Vi har til vanlig gode dugnadsinntekter i forbindelse med kafèdrift på seriekamper, men 

dette har vært veldig begrenset dette året.   

Det er vanskelig å sette opp et realistisk budsjett for håndball, da budsjettåret strekker 

seg over to sesonger.  

Viser for øvrig til regnskap for 2020. 

 

Innkjøp / investeringer gjort i sesongen: 

På høsten ble det kjøpt inn et nytt draktsett til de eldste. I tillegg ble det kjøpt inn en 
musikkmikser til bruk i sekretariatet ved seriekamper.  

 

Materielloversikt: Håndballer, agilitystiger 3 stk, markeringskjegler 2 sett, 
fartsmåler, 2 stk oppblåsbare treningspartnere, musikkmikser 

 

 

 


