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4. ÅRSBERETNING 2020
2020 har vært et helt spesielt år der covid-19 og pandemien har preget livene våre og lagt føringer for
all aktivitet, også i Strindheim håndball. Men før landet ble stengt ned var det som alltid stor aktivitet i
klubben, Strindheim var godt synlig i mange haller i hele byen på ettermiddag og kveldstid, og fikk vist
spilleglede og gode sportslige prestasjoner på parketten i helgene. Vi hadde også fått på plass et nytt
styre og et nytt sportslig utvalg. Det eneste som ikke var på plass var den nye bydelshallen, og det var
det dessverre ingen ting vi kunne gjøre noe med.
Sesongen 2019/20 ble brått avbrutt 12. mars og de siste kampene i seriespill samt alle turneringer ble
avlyst. Damelaget vårt hadde spilt en strålende sesong og gleden var stor i klubben da dette holdt til
opprykk i 2. divisjon.
Ved sesongslutt starter alltid arbeidet med å planlegge neste sesong. Treneravtaler skal forhandles og
signeres, hall- og treningstid skal koordineres, aktiviteter som treningsleir skal planlegges og lag skal
meldes opp til ny sesong. Dette planleggingsarbeidet ble naturlig nok preget av uforutsigbarhet. I tillegg
til en uventet pandemi lanserte forbundet endringer i seriespill for sesongen 2020/21 med blant annet å
innføre juniorserie for spillere 17-20 år, kortbanespill for 9- og 10-årsklassen samt ny regel om at
dommerberamming for lag til og med 11-årsklassen utføres av klubb og ikke region. Det var stor
spenning knyttet til hvordan den kommende sesongen skulle bli.
Smittevern
Strindheim håndball tok tidlig et klart standpunkt om hvordan vi forholder oss som klubb under
pandemien. Vi har tillit til de vurderingene som myndighetene gjør og følger til enhver tid de
anbefalinger og retningslinjer som myndigheter og særforbund utarbeider for aktivitet og smittevern.
Styret så et behov for å ha en egen smittevernansvarlig for Strindheim håndball og denne rollen tok
Hege Sivertsvik. Jeg vil rette en stor takk til Hege for den formidable jobben hun har gjort. Hun har til
enhver tid holdt seg oppdatert på alle endringer innen smittesituasjon og tiltak både nasjonalt, regionalt
og lokalt, hatt dialog med kommunen og regionskontoret og sørget for tydelig og tidsnær informasjon ut
til lagene våre. Hun tok ansvar for å utarbeide smittevernregler for Strindheim håndball og har stått som
kontaktperson for smittevernspørsmål fra alle hold i klubben. Da noen sentrale retningslinjer har vært
vage har det vært nødvendig å bruke skjønn i mange tilfeller. Hege har forholdt seg rolig, sparret med
styret og tatt beslutninger basert på grundige vurderinger. En slik tilnærming er bra for klubben vår. Det
har ført til en større trygghet blant trenere og foreldre, jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på
Heges arbeid. Hege går nå ut av styret, men vil bistå i smittevernarbeidet i en overgangsperiode
fremover. Tusen takk for flott innsats, Hege, og takk for at du ikke forlater posten ved første anledning!
Hvert lag i Strindheim håndball har en smittevernansvarlig og klubben har gitt alle lag økonomisk støtte
til innkjøp av smittevernutstyr.
Senior 2. div.
Nasjonale bestemmelser førte til at breddeidretten for utøvere over 20 år omtrent ikke har fått lov til å
ha nærkontakt på trening og de har heller ikke hatt kamptilbud. Vi ser med bekymring at det vil kunne
føre til frafall om dette ikke endrer seg i 2021. Tusen takk til våre trenere og seniorspillere som har klart
å holde motivasjonen oppe i løpet av året. En spesiell takk til vår fysioterapeut Georg Rugelbak som
har hatt en særdeles viktig rolle i denne tida med å lage skadeforebyggende og prestasjonsfremmende
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treningsopplegg, og som i en overgangsperiode våren og sommeren 2020 tok treneransvaret for HS
frem til vi hadde ny trener på plass.
Halltid
2020 startet med store utfordringer når det gjelder tilgjengelig halltid for våre lag. Strindheim var tiltenkt
mye tid i Bydelshallen som ikke ble ferdig, og vi ble kompensert med mer treningstid i Trondheim
Spektrum. I januar arrangerte Trondheim et fantastisk Euro 2020, men dette førte selvsagt til at all
treningstid i Spektrum utgikk. Hallfordeling fra kommunen og regionen ut til klubbene kom i korte
intervaller og ofte bare med en dags varsel. Tusen takk til Snorre Aasheim Ness som har gjort en
kjempejobb med hallfordelingskabalen, ofte i helg og på sene kvelder! Og takk til lagene som var
tålmodige på tross av frustrasjon over å ikke kunne planlegge trening og aktivitet. Høsten 2020 fikk vi
lite tid i gymsal men godt med halltid. En naturlig konsekvens ble at også de aller yngste får trene litt i
hall, noe vi ser som svært positivt og som vi vil videreføre fremover.
Leangen bydelshall
Bydelshallen ble åpnet i september 2020. Endelig fikk vi en hall i nærmiljøet der det meste av vår
aktivitet skal foregå! Strindheim håndball fikk tildelt tilsynsjobben av Trondheim kommune og dette er
viktige dugnadspenger for lagene våre. Vi har engasjert tidligere sportslig leder Arne Sødal for å ha
hovedansvar for tilsynet i Bydelshallen. På grunn av pandemien og stadig nye smittevernregler har
tilsynsvaktordningen blitt ekstra utfordrende og Arne er en uunnværlig ressurs for oss. Tusen takk.
Treningsleir 2020
Vår årlige store begivenhet, treningsleiren på Røros i august, var tema i styret fra april og helt frem til
over sommeren. Kunne vi klare å lage et godt og trygt opplegg for utøverne våre innenfor gjeldende
smittevernsrammer? Vi utarbeidet en plan B og booket Kolstad Arena samme helg for å ha mulighet til
å lage en alternativ treningssamling uten fellestransport og overnatting. Dette ble planen vi fulgte og for
første gang på 10 år måtte vi avbestille bussene, Verket, overnatting på skolen og på samfunnshuset
Galåen. Ledelsen i Kolstad Arena fremsto som svært nøye med smittevern og samtidig positiv og
løsningsorientert med tanke på å få til håndballaktivitet for barn og unge i en tid med mange
begrensninger og stadige avlysninger. Styret planla og gjorde nye vurderinger hver dag helt inntil helga.
Vi laget nye og svært detaljerte planer for bespisning, opphold i fellesareal og bevegelse inn og ut av
hall. Det ble brukt tape og sperrebånd for å dele inn i soner som lagene kunne bevege seg innenfor. SU
og trenerne utarbeidet og gjennomførte et godt sportslig opplegg for lagene, og det kom fine
tilbakemeldinger i evalueringen i etterkant. Christina Straub hadde også denne gang stålkontroll på alt
innen kjøkken og bespisning. Hun planla, bestilte og laget mat til alle lag og til alle hjelpere, og styrte
dugnadsgjengen på kjøkkenet med stødig hånd og med et bredt smil. Tusen takk, Christina, du er helt
unik! I Strindheim hersker det en solid dugnadsånd, og dette kom tydelig frem denne helga. Alle lagene
stilte med dugnadsvakter som tok eierskap til oppdraget, fulgte alle retningslinjer og tok initiativ til å
finne løsninger når noe ikke gikk som planlagt. Da det for eksempel ikke fungerte med digital
registrering koblet opp mot innsendte egenmeldingsskjema tok dugnadsvakter ansvar, sørget for nye
utskrifter og laget et manuelt system. Tusen takk til alle foreldre som bidro denne helga! Vi klarte å lage
ei knallfin håndballhelg for spillerne våre innenfor trygge rammer – og vi opplevde ikke ett eneste
smittetilfelle. Forbilledlig og virkelig noe å være stolt av!
Våre trenere
Vi er heldige i Strindheim håndball som har så mange dyktige og dedikerte trenere. Mange har vært
trener for egne barn i en årrekke og for flere lag i klubben. Disse har gått kledd i blå og gul
Strindheimgenser i utallige timer hver uke og har vært viktige forbilder, motivatorer, mentorer og
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omsorgspersoner for barn og unge i Strindheim. Foreldretrenerne skaper rammer og en kontinuitet i
klubben som jeg mener er helt avgjørende for å beholde flest mulig lengst mulig. Tusen takk til dere.
Og vi er heldige som har fått så mange nye eksterne trenere inn i klubben de siste par årene på lagene
16 år til senior, både på dame- og herresida. Alle disse tilfører klubben kunnskap og ny inspirasjon, og
bidrar til at Strindheim når målet om å til enhver tid være en attraktiv klubb å tilhøre som spiller. Tusen
takk for jobben dere gjør. Trenergruppa i Strindheim håndball har vært lojal, positiv og løsningsorientert
gjennom hele 2020, og har vært med på å skape trygg, god og utviklende håndballaktivitet på tross av
lite halltid og stadig nye smittevernregler.
Også i 2020 har vi engasjert fysioterapeut Georg Rugelbak for å bistå trenere og spillere med
opplæring i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening på alle lag fra 12 år til senior. Dette
er et tilbud som har stor nytteverdi og som lagene setter stor pris på.
Foreldre i Strindheim
Det er ikke mulig å drive en klubb eller et lag uten engasjerte og ansvarsbevisste foreldre. Strindheim
håndball har heldigvis mange slike! Et godt og velfungerende støtteapparat er like viktig for alle lag
uansett aldersklasse. Trenerne tar ansvar for det sportslige i trening og kamp, foreldrene tar ansvar for
alt det andre. Hvis alle foreldre på et lag stiller opp gjennom sesongen blir det mange å fordele
oppgaver på og mindre jobb for hver enkelt, og samtidig er det miljøskapende og sikrer samhold.
Foreldrekontaktene er et svært viktig bindeledd mellom lag og klubb. Månedlige foreldrekontaktmøter
sikrer god informasjonsflyt. Møtene i 2020 ble holdt på Teams når det ikke var mulig å møtes fysisk.
Tusen takk til foreldrekontaktene for godt og konstruktivt samarbeid!
Rekruttering og ett Strindheim
Rekruttskolen 2020 for jenter og gutter f. 2014 ble arrangert i oktober 2020. SU v/ Per Morten Eriksen
og Bente Kulvik Bremseth laget sammen med J05/04 et flott opplegg for Strindheims nye håpefulle. På
forhånd ble foreldrene invitert til informasjonsmøte for å høre om Strindheim håndball som klubb, og for
å planlegge aktivitet for 6-åringene fremover. Dette er engasjerte foreldre som jeg håper vi får se mye til
i årene fremover, både som trenere, foreldrekontakter, i støtteapparat og i forskjellige verv i Strindheim!
Strindheim håndball skal fra 2020 være en klubb for to skolekretser. Vi skiller ikke lenger mellom
Strindheim S og Strindheim Å, barna skal trene og spille sammen fra første stund. 2014-årgangen er
det første kullet dette gjelder for. 6-åringene har fått halltid slik at de får leke med ball på ordentlig bane
og dette er stor stas.
Sportslige utmerkelser
På grunn av pandemien har spillerutviklingsarenaer og samlinger i regi av NHF som Trenerskolen,
fylkessamlinger, talentsamlinger og regionale landslagssamlinger blitt avlyst, likedan sluttspill for 15åringer og landsdekkende serie Bring og Lerøy.
Ledelsen og styret
Vår avdelingsleder Berit Fossum har også i 2020 vært bautaen i alt arbeid i klubben. Ingen kjenner
klubben og historikken bedre enn Berit. Hun er systematisk, grundig og korrekt og har god dialog med
trenere, foreldre, spillere og dommere. Berit er serviceinnstilt og er tilgjengelig for alle i klubben, enten
med åpen dør til kontoret eller på mail og telefon. Hun har opparbeidet gode relasjoner til NHF Region
Nord, til andre klubber i byen og til hovedlaget og dette muliggjør viktig erfaringsutveksling og
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samarbeid på tvers av roller, klubber og idrettslag som gagner Strindheim håndball. Tusen takk igjen,
Berit, for alt du er og alt du gjør for klubben!
I april 2020 ble Roar Aksdals stilling som sportslig koordinator utvidet til 40% ihht kontrakten fra 2019.
Roar har fått på plass en solid sportslig organisering og et velfungerende sportslig utvalg og har fokus
på sportslig utvikling i klubben. Mange planer og aktiviteter i hall har blitt satt på vent på grunn av covid19, men blir gjennomført så snart situasjonen tillater det i 2021. SU har i 2020 jobbet med
oppdateringer av sportsplanen. Dette arbeidet ferdigstilles, publiseres og implementeres i 2021.
I 2020 fikk vi nye og gode ressurser inn i styret. Kirsti Jensen tok ansvar for dommerne i klubben, Linn
Finnehaug kom inn som sportslig ansvarlig og Willem Schildkamp som webansvarlig. Hege Sivertsvik
tok som nevnt rollen som smittevernansvarlig det siste året hun hadde igjen i styret og Terje Øyangen
fortsatte som anleggsansvarlig og er dessuten vår representant i hovedlaget. Christina Straub og
undertegnede deler på lederansvaret i styret. Vi har månedlige styremøter og på grunn av pandemien
har mange av disse vært digitale. Det har i løpet av 2020 vært behov for til dels hyppigere kontakt for å
diskutere aktuelle problemstillinger og for å ta viktige beslutninger, og jeg berømmer alle for å stille opp
«pålogget» og på kort varsel. Når samarbeidet fungerer er det artig å være med på å drifte og utvikle
klubben! Selv om vi har et velfungerende styre ønsker vi oss flere som vil bidra i klubbarbeidet. Vi har
mange planlagte og løpende prosjekter som vi kan trenge forsterkning på. Ta gjerne kontakt om dette
kan være noe for deg eller om du vet om en aktuell kandidat!
På vegne av styret takker jeg alle i Strindheim håndball for pågangsmot, lojalitet, innsats og stort
engasjement for klubben vår i 2020!
Elin Renolen, leder Strindheim håndball

Styresammensetningen 2020
Funksjon

Navn

Leder

Elin Renolen

Nestleder/økonomiansvarlig

Christina Straub

Sportslig styremedlem

Linn Finnehaug

Styremedlem/Smittevernansvarlig

Hege Sivertsvik

Anleggsansvarlig

Terje Øyangen

Dommeransvarlig

Kirsti Jenssen

Styremedlem ansvar WEB

Willem Schildkamp

Avdelingsleder /Sekretær/Materiell/regnskap

Berit K. Fossum

Sportslig Koordinator

Roar Aksdal

Øvrige funksjoner
Revisor

EK revisjon AS

Valgkomitè

Styret
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Årsberetning fra Sportslig utvalg
Håndballavdelingen i Strindheim IL stiller i sesongen 2020/21 med 70 lag, en økning på 9 lag fra forrige
sesong. Tabellen under viser en oversikt over utviklingen i antall lag de siste 10 årene.
Lag

Antall lag
20/21

Antall lag
19/20

Antall lag
18/19

Antall lag
17/18

Antall lag
16/17

Antall lag
15/16

Antall lag
14/15

Antall lag
13/14

Antall lag
12/13

Antall lag
11/12

Antall lag
10/11

J 7-11

17

16

19

21

19

27

30

20

19

25

21

G 7-11

19

16

15

16

20

20

18

22

19

20

18

J 12-15

9

8

10

10

12

13

13

12

11

10

11

G 12-15

8

9

7

8

9

8

8

7

7

10

11

3

6

2

3

5

5

2

3

1

3

4

J 16-20

4

3

3

3

4

3

0

4

G16-20

4

3

1

1

3

5

1

HU

2

2

2

2

2

2

2

Damer
senior

(2)

2

2

1

2

2

1

Herrer
Senior

(2)

2

1
(+2.div)

0
(+2 div)

2

1
(+2.div)

0

Bring

(1)

0

1

1

1

(2)

0

Lerøyserien

(2)

0

0

0

0

1

0

Totalt

70

61

62

64

74

80

74

3

2
2

1
(+1.div)

1
(+2.div)

1
(+2.div)

3
(+1.div)

1

2

2

1

2

1

1

72

68

86

78

Rapport fra Sportslig koordinator Roar Aksdal
Mesteparten av 2020 har vært preget av covid19 med store konsekvenser for alle aktive i Strindheim
håndball.
Året startet veldig bra med dobbelt opprykk for begge våre damelag, samtidig som herrelagene beholdt
plassen i sine divisjoner. Det betyr at vi for første gang på mange år har lag i 2. og 3.div for begge
kjønn, noe som også er viktig for yngre spillere som ser at Strindheim nå kan tilby et godt langsiktig
tilbud for alle med ambisjoner.
I et ellers vanskelig år var det ekstra gledelig at Leangen bydelshall endelig ble åpnet for trening og
kamper fra september 2020. Dette gjør at vi får samlet en veldig stor del av håndballgruppas aktivitet i
nærmiljøet rundt Leangen Idrettspark, noe som vil få mange positive effekter for oss i årene som
kommer.
Rekruttering av trenere til 2020/21-sesongen tok betydelig mer tid enn vanlig grunnet all usikkerhet
rundt covid 19, men til slutt fikk vi heldigvis på plass engasjerte og ivrige trenere i alle de mest kritiske
posisjonene.
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Vi har de siste par årene bevisst satset på å rekruttere trenere som enten har eller som forplikter seg til
å ta formell trenerutdanning. Det er få ledige trenere i Trondheimsområdet, så skal vi klare å beholde
og evt. tiltrekke oss nye motiverte og engasjerte trenere, er det viktig at Strindheim fortsetter å fremstå
som en ryddig, godt drevet og attraktiv klubb.
Covid 19-pandemien har medført at alle nasjonale serier som Bring og Lerøy i inneværende sesong har
blitt avlyst i, ingen seriekamper i herrer eller damer senior har blitt spilt og det er fortsatt usikkert om det
i det hele tatt vil bli avviklet seniorkamper sesongen 2020/21.
Også barne- og ungdomshåndballen har gjennom høsten blitt offer for avlysninger og utsettelser, noe
som dessverre kan føre til at spillere slutter og at lag/treningsgrupper går i oppløsning. Heldigvis har vi
dedikerte trenere og aktive støtteapparater rundt lagene våre som jobber godt for at dette ikke skal
skje.
Vi gjorde en evaluering etter forrige sesong og konkluderte med at vi for inneværende sesongen ikke
ønsker å fortsette med prestasjons-/partnerklubbsamarbeidet med CSK.
Denne sesongen har vi i stedet et samarbeid med Rapp om å stille lag i damer junior/J20 og har i tillegg
startet en prosess med Freidig om en langsiktig samarbeidsavtale. I dette ligger en ambisjon om å
styrke samarbeidet mellom klubbene i bydelen.
Den utfordrende smittesituasjonen medførte at vi valgte ikke å reise til Røros for høstens tradisjonelle
treningssamling, men heller avholde en samling i Kolstad Arena i en litt mindre skala. Samlinga ble
evaluert gjennom et spørreskjema som de deltakende trenerne svarte på og vi fikk mange positive
tilbakemeldinger, selv om alle håper at vi i 2021 igjen er tilbake på Røros.
I oktober ble den årlige rekrutteringshelga for våre nye spillere (denne gang 2014-årgangen) arrangert
med gode tilbakemeldinger.
Som en konsekvens av pandemien har alle regionale spillerutviklingstiltak fra mars og ut året blitt
avlyst. Det samme gjelder våre eget utviklingstiltak som Strindheim Extra, målvaktskole og
trenermentorordningen. Vi håper at vi kan komme i gang med alle disse våren 2021.
Også kursgjennomføringen til håndballforbundet har enten blitt satt på vent eller blitt tilpasset til digitale
løsninger.
Dommersituasjonen i klubben er ok, men det årlige tiltaket med å arrangere et barnedommerkurs i
tilknytning til høstsamlinga på Røros ble i år avlyst. Smittevernbestemmelsene har medført at dette
heller ikke har latt seg gjennomføre senere på høsten, noe som gjør at vi for tiden har litt for få
dommere i barnehåndballen.
Før sesongen meldte dommerparet Eivind Holager/Håkon Aksdal overgang til Strindheim. Disse to
dømmer eliteserie kvinner og herrer/damer 1.div. De er med i utviklingsgruppen Prosjekt Elite og er
også med i et treårig prosjekt som yngre EHF-dommere.
Sportslig utvalg (SU) har vært aktive gjennom hele året, selv om mye av aktiviteten har blitt influert av
smittesituasjonen. SU har bestått av Bente Bremseth, Hege Kvitsand, Morten Aspnes, Pelle Eriksen,
Linn Finnehaug (styrekontakt) og Roar Aksdal (leder).

Rapport for Herrer senior/junior v/hovedtrener Kristoffer Østmo:
Det er i denne rapporten innhentet opplysninger fra Leik Nygaard som var hovedtrener første del av
2020. Og fra Georg Rugelbak som i dag er fysioterapeut/fysisk trener for herrelaget, Georg hadde
ansvaret for spillergruppa fra mai til august hvor jeg tok over hovedtrener ansvaret.
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Da sesongen 2019/2020 ble avsluttet lå man noe bak sesongambisjonene på tabellen, men andre mål
var allerede godt oppfylt, og det var tydelig at enkeltspillere ønsket, og godt mulig var klare for å ta
steget videre. Ettersom det aldri var ambisjonen om selv å rykke opp, vil jeg anse det som en god jobb
dersom spillere flytter for å spille på et høyere nivå, noe flere spillere enten gjorde eller hadde tilbud om
å gjøre etter sesongen.
For spillere med lavere ambisjoner fikk de god utfoldelse i 3. divisjon, samt at flere av disse også kom
inn og bidro i 2. divisjon gjennom sesongen. Jeg vil derfor anse det som en nokså komplett og god
spillergruppe, når spillere med ulike ambisjoner trener godt og jevnt, og greier å bistå på ulike
konkurransenivå. (Sitat fra Nygaard, Leik Rødahl).
Etter Leik Nygaard sin avgang gikk herrelaget en noe usikker periode i møte, da det ikke var avklart
noen ny hovedtrener. Georg Rugelbak sa seg da villig til å ha ansvaret for treningsgruppa frem til ny
hovedtrener ble valg. Det ble gjennomført et teams-møte 7. mai hvor dette ble informert til
spillergruppa. På grunn av Covid, trenerusikkerhet og sesongusikkerhet var det varierende oppmøte på
treninger i mai, men kjernen i laget møtte opp. Gjennom mai var 60-80% av fellesøktene fysiske økter,
mens mot juni var fordelingen nærmere 50/50 med bedre oppmøte. Hovedfokus her var på å ha
samhold i laget, holde moralen oppe og leke seg med ball, samtidig som de fikk gode fysiske økter.
Da jeg tok over i august var det en stor usikkerhet blant flere spillere på om de skulle fortsette i
Strindheim, gå til andre klubber eller ikke spille håndball. Det var 5-7 rene seniorspillere som møtte på
trening. Treningene ble i all hovedsak gjennomført sammen med junior-laget. Siden spillere over 20 år
ikke kunne trene med kontakt ble det mye fokus på pasninger, skudd og fysiske innslag i treningene. I
løpet av september så tok treningsoppmøtet seg opp og vi fikk to nye spillere inn i laget, studenter i
byen som var på utkikk etter klubb. Vi har da utover høsten vært 9-11 seniorspillere på trening.
Fra og med midten av oktober så ble det åpnet for kontakttrening noe som løftet moralen i gruppa.
Utover høsten så har de rene seniorspillerne stort sett hatt én egen økt i uka og to økter med
juniorgruppa. Flere av juniorspillerne er aktuelle for spill i 2. divisjon, men pga. usikkerhet rundt
sesong, så har de juniorspillerne trent med juniorlaget, da de kan spille kamper der.
Inn mot slutten av høsten så har treningsoppmøte falt noe igjen, dette har dreid seg om eksamener og
jeg har ikke sett noen dramatikk i dette. Dog så er det mer bekymring rundt den stansen i
treningstilbudet for seniorer som vi fikk beskjed om helt på tampen av 2020. Det må sies at jeg selv er
spent på moralen til guttene utover denne våren, nå som det ser meget mørkt ut med tanke på å få til
noen form for kamptilbud til våre seniorer. Trikset bli å se fremover mot sesongen 2021/2022.
Det har vært en utfordrende høst for en fersk trener hvor man har fått bryne seg på treninger uten
kontakt og den evige usikkerheten rundt kamptilbudet. Spillergruppa har vært veldig dyktige til å være
positive å gjøre en innsats når man er på trening, så mitt store mål er å klare å holde på spillere utover
våren, slik at man kan starte opp en ordinær sesong til høsten igjen. Med de 9-11 seniorspillerne og et
utvalg av juniorspillerne, så skal det være mulig å mønstre et godt mannskap i 2. divisjon til høsten.

Rapport for Damer senior/junior v/hovedtrener Alf Tore Nilsen:
Våren 2020 – sesongen 2019/2020
Trenerteamet for denne sesongen har bestått av meg selv og Bjørn Almåsbakk. Vi nådde vår sportslige
målsetting for sesongen som var dobbelt opprykk. Før sesongen ble avlyst, rakk vi å spille totalt 37
seniorkamper – hvor 34 av de endte med seier. Til tross for et stort behov for de riktige resultatene,
lykkes vi likevel å gi alle spillere mye spilletid. Utfordringen vår lå i at vi hadde for gode lag til begge
nivåer, så flere av de yngre spillerne måtte si seg fornøyd med å spille 4. divisjon og J18, der 4. divisjon
ikke var en optimal utviklingsarena for flere.
I evalueringen som ble gjort sammen med jentene, kom det frem at vi har lykkes med veldig mye.
Jentene gir tilbakemelding om at vi har fått til et veldig bra sportslig opplegg, en forbedret treningskultur
og et sterkere samhold på tvers av årganger.
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Dette til tross for at treningssituasjonen for de to gruppene ikke var ideell. Av den grunn at jeg var
hovedtrener for begge treningsgrupper og at begge grupper som oftest måtte trene samtidig. Det var
krevende å følge opp begge treningsgrupper i like stor grad, både på og utenfor parketten. Spranget i
nivå, ambisjoner, holdninger og lignende var alt for stort fra den beste senior spilleren til den svakeste
J18 spilleren, noe som bydde på ulike utfordringer.
Høsten 2020 – sesongen 2020/2021
Trenerteamet for denne sesongen har bestått av meg selv, Bjørn Almåsbakk, Ingvild Løfors og Hans
Jørgen Baglo. I motsetning til den foregående sesongen, har vi denne sesongen fått stor tilvekst av
spillere. Ikke bare seniorer, men juniorer og J16spillere. Vi har inngått partner-prestasjonssamarbeid
med Rapp J03, noe som har vært helt avgjørende for oss mtp. å ha et tilfredsstillende tilbud til alle
våres juniorer. Gjennom samarbeidet har vi fått tilgang til mer treningstid, trenerressurser og flere
spillere. Noe som har gitt oss muligheten til å ha tre juniorlag; to i Toppserien J20 og et i TrønderEnergi. Der vi har hevdet oss bra i Toppserien med begge lagene.
Vi har klart å videreutvikle arbeidet vi begynte med sist sesong, og har til tross for alle utfordringer
lykkes med å holde på motivasjonen og samholdet i de ulike treningsgruppene. COVID19 har uten tvil
vært vanskelig å forholde seg til, men har ikke gått ut over treningsoppmøte. Selv om mangel på
kamptilbud for seniorer har vært tungt for flere.
Vi har også videreført vårt fokus på spillerutvikling og det å ha gode hospiteringsordninger for yngre
spillere som viser treningsiver, gode holdninger og behov for større utfordringer. Vi har hatt flere J16
spillere på våres treninger og kamper, samtidig som vi har hatt hospitering innad i våres egne
treningsgrupper.
Det som har vært svært uheldig er at vi ikke har fått på plass nok trenerressurser for sesongen. Noe
som har gjort at Ingvild Løfors og Hans Jørgen Baglo har måttet ta på seg roller som de i egentlig ikke
skulle ha. Det har også ført til at undertegnede har blitt stående mye alene på rekrutt sine økter, noe
som heller ikke var avtalen.
Rapport fra dommeransvarlig
Jobben med å skape og utvikle et godt dommermiljø i klubben har i 2020 vært krevende i forhold til
covid-19-situasjonen. Som klubb har vi fortsatt ambisjoner om å skape et godt dommermiljø, fremme
utvikling og samhold, samt legge til rette for videreutdanning av våre dommere. Å beholde våre aktive
dommere er også viktig for å kunne rekruttere nye dommere til et etablert dommermiljø.
Følgende har blitt gjort i 2020:
● 3 forbundsdommere skrev kontrakt med Strindheim IL, og vil delta i byggingen av et
dommermiljø i klubben.
● 4 dommere fra 04-årgangen gjennomførte kurs på Dommertrinn 1.
● Dommermøter og sosial kveld for dommere ble utsatt på grunn av covid-19.
● Opplæring av 05-årgangen i dommer barnehåndball er påbegynt. Praksiskamper er utsatt på
grunn av covid-19.
Bruk av Turneringsadmin for administrasjon av dommerberamminger fungerer godt. Det er enda noen
små systemutfordringer for våre dommere ifm. signering av kamper ved bruk av pin, og korrekt skriving
av dommerregninger. Systemets tilgjengelighet under kamp, samt brukervennlighet, er årsaken til disse
utfordringene.
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I forbindelse med tidligere påpekte utfordringer for dommere, og spesielt yngre dommere, når det
kommer til respektfull behandling under kamp, har dommeransvarlig ambisjoner om å være til stede og
følge opp dommere med jevne mellomrom. Det har i 2020 blitt gjennomført noe oppfølging under kamp,
for å observere kampgjennomføring. På grunn av begrensninger i antall tilskuere i 2020 er det ikke noe
å melde tilbake fra kampobservasjonene når det gjelder innblanding fra publikum. Kampgjennomføring
har under disse observasjonene ellers ingen merknader.
Kirsti Jenssen, dommeransvarlig
Strindheim-Cup
Strindheimcup 2020 ble avlyst pga at Bydelshallen ikke var ferdigstilt. På høstparten ble det vedtatt å
avvikle Strindheimcup,og i stedet få en ny tradisjon gjennom Camp Strindheim for våre spillere i alderen
6-10 år
Strindheimdagen
Det ble i 2020 ikke gjennomført noen Strindheimdag pga Covid19
Hjemmesidene våre
Vi har de siste årene sett en betydelig nedgang i bruken av våre hjemmesider. Våre lag bruker nå
primært Spond og Facebook til treningsplanlegging og korte beskjeder, og behovet for en 'aktiv'
hjemmeside blir stadig mindre. Derimot ser vi av statistikken at det fortsatt letes etter statisk
informasjon, slik som rutiner i forbindelse med dugnader, info rundt påmelding og kjøp av utstyr,
foreldrenes rolle og mye mer.
Dette - sammen med andre faktorer - gjør at vi nå har begynt arbeidet med nye hjemmesider. Vi ønsker
et oppgradert og forenklet design med lett tilgang til rett informasjon. Målet er å ha på plass en helt ny
løsning innen utgangen av 2021.

Smittevern
2020 ble også for håndballen preget av Covid 19. Smittevern kom raskt på dagsorden og vi er imponert
over pågangsmotet og endringsviljen til alle lagene våre. Det har vært stort fokus på å holde aktiviteten
gående når det har vært mulig. Den første perioden med Covid 19 bar preg av stadig ny info, nye
retningslinjer og stadig nye utfordringer. Vi så derfor behovet for en egen smittevernansvarlig som
fulgte opp dette og holdt kontakten inn mot lagene og ut mot kommunen og regionen. Dette ser ut til å
ha fungert godt og vi ser at lagene våre har innarbeidet gode rutiner rundt smittevern. Vi har svært stort
fokus på at det skal være trygt å spille håndball og i en usikker tid gjør vi vårt beste for å holde aktivitet
så åpen som nasjonale og lokale føringer og helsefaglige anbefalinger sier at er forsvarlig.
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5. REGNSKAP 2020
Regnskapet for 2020 viser dessverre et underskudd på kr 183 582,58 litt mindre enn budsjettert.
Resultatet er etter at lagsregnskapene er trukket ut. Regnskapet føres etter kontantprinsippet.
Redegjørelsen av regnskapet er eks. lagene sine resultat, da dette er midler lagene og ikke styret har til
sin disposisjon. Regnskapet for Strindheim håndball rapporteres videre til hovedlaget, der blir det
rapportert inklusiv lagene sine kontoer som da vil vise et overskudd på kr. 225 259,80
Inntekter
Inntektene på aktivitetsavgiften ble i 2020 litt mindre enn budsjettert. Det var planlagt en økning for de
eldste årgangene men dette ble ikke gjennomført pga Covid-19
Det ble i 2020 ingen Strindheim cup siden Bydelhallen heller ikke år ble ferdig i tide.
Mva. kompensasjon ble for regnskapsåret 2020 ble kr.35.000 under budsjett som skyldes nye
tildelingsprinsipper, men er en kjærkommen inntekt. Vi mottok nesten 220 000 kr. i offentlig støtte via
Hovedlaget.
Kampen om sponsormidler er fortsatt vanskelig, og resultatet ble kr. 70.000 under budsjett.
Umbro avtalen for uttak av utstyr på kr. 150.000,- er fortsatt et betydelig og viktig bidrag, selv om dette
ikke er penger inn på konto.
Bydelshallen er omsider åpnet, og vi har vært heldig og fått videreført avtalen om tilsynsvakt som vil gi
klubben, og lagene som får vakter noe inntekt.
Utgifter
Utgifter til trenere og ansatte er en stor utgiftspost men er viktig for å opprettholde kvalitet i klubben.
Trenerseminar og utdanning er under budsjett i 2020, og må sees i sammenheng med covid-19.
Samme gjelder posten for dommerutgifter.
Utgifter til hall leie er mindre enn budsjettert, og skyldes at vi ikke klarer å få tak i like mange timer hall
som vi ønsker. For at lagene skal få mer halltid enn det man får tildelt må man kjøpe timer, men ledige
timer er mangelvare.
Omløpsmidler/Bankkontoer/Kortsiktig gjeld
Vi har kr.181 425 i utestående fordringer som er i manglende betalt aktivitetsavgift. I tillegg har vi et tap
på fordringer på kr. 22 608,- som gjelder manglende innbetaling av sponsormidler.
Innestående på Driftskonto var ved årsskifte kr 97 256,- I tillegg til drift har vi sparekonto der det til
sammen sto kr. 2,4 mill. ved årsskifte. Av dette er kr. ca. 500.000,- frie midler, og resten er avsatte
lønnsmidler, feriepenger og drift. Det står fortsatt kr. 65 000,- avsatt i et hallfond, samt 27.208 som er
kommet inn via Veidekke og Spleis til tribuneanlegg.
Det er satt av kr. 880 000,- som er aktivitetsavgift for sesongen 2020/2021 som kun er
regnskapsteknisk pga 1 innbetaling årlig nå.
Christina Straub Nestleder
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Inntekter uten lagene
Utgifter uten lagene
Finansposter
Resultat

2 895 329,26
-3 088 553,84
9 632,00
- 183 582,58
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6. REVISJONSBERETNING 2020
Revisjonsberetning legges fram på Årsmøtet i Strindheim IL

7. FASTSETTELSE AV AKTIVITETSAVGIFT
FORSLAG ÅRLIG MØTE 2021
Det årlige møtet godkjenner at styret kan øke aktivitetsavgift for 2022 om de finner det nødvendig.
Behovet for dette er bygget på å øke inntektene for å dekke de nødvendige driftsutgifter.
Økningen begrenses oppad til 10 % av sesongens totale aktivitetsavgift for den enkelte spiller.
Summen vil i tillegg rundes oppover til nærmeste femti/hundre.

8. INNKOMNE FORSLAG
Det er ingen innkomne forslag
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9. BUDSJETT 2021
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Kommentarer til budsjettet for 2021
Hovedinntekten til håndball er aktivitetsavgiften, men den dekker dessverre ikke de utgiftene klubben
har. Med bakgrunn i blant annet covid-19 og at sesongen har blitt annerledes så er det er ikke lagt inn
økning i aktivitetsavgiften for sesongen 2020/2021. Det kan bli behov for økning høsten 2021, og det
vises til årsmøtevedtak i 2020 hvor styret ble gitt fullmakt til å øke denne ved behov.
Styret har gjennomgått alle postene, og vi har sett oss nødt til å redusere kostnader. Det betyr at støtte
til landsdekkende serier og støtte til lagskassene er kuttet. I tillegg er posten for leie av hall redusert
med kr. 50 000, men er reell sett i sammenheng med hva vi faktisk får leid.
Siden aktivitetsavgiften og de andre stønadene ikke dekker utgiftene blir vi nødt til å se på andre
muligheter for inntekt for avdelingen. Etter å ha undersøkt med andre klubber har styret gjort vedtak på
at det vil bli arrangert felles dugnad til inntekt for avdelingen. Det er derfor lagt inn en post i budsjettet
med inntekt på kr. 200 000,- som salgsinntekt. Nærmere beskrivelse vil bli gitt lagene etter hvert.
Det er igjen budsjettert med inntekt på vakthold i Leangen Bydelshall, samt utbetalinger til lagene for
dugnadsarbeidet.
Vi viderefører våre egne arrangementer slik som treningsleir og håndballskole for 6 åringer. Strindheim
cup er besluttet avviklet og erstattes med Camp Strindheim. Det er budsjettert med deltager avgift for
disse arrangementene.
Vi har også i år budsjettert med en ansatt i 100 % stilling for å ivareta det administrative arbeidet i en av
landets største håndballklubber. Den jobben som utføres er vi helt avhengige av i en så stor avdeling.
Vi har også budsjettert med utgifter til Sportslig koordinator som også er viktig for å sikre god kvalitet.
Trenerutgifter er en annen stor utgiftspost. Vi mener at det fortsatt er viktig at lagene er i varetatt av
gode trenere, og ser et behov for å i større grad ikke benytte foreldretrenere etter fylte 15 år som
forklarer økte utgifter til trenere. Vi ønsker også å videreføre tilbud om fysioterapi og veiledning om
skadeforebyggende tiltak.
Arbeidsgiveravgiften er økt på grunn av endringer på utbetaling av trener og dommerhonorar og i
henhold til gjeldende regler.
Utgifter til autorisert revisor er også budsjettert, og muliggjør at vi kan søke om momskompensasjon.
Klubben drives helt etter regelverket i forhold til skatt og arbeidsgiveravgift.
Budsjettet viser tross diverse kutt dessverre et underskudd på kr. 134 500,- Styret vil intensivere
jobben med å se på muligheten for økte inntektene utover aktivtetsavgiften, ved blant annet se på
muligheter som økte sponsormidler.
Konklusjon: Budsjettet for 2021 ansees som realistisk, og det anbefales at det godkjennes av
årsmøte i sin nåværende form.
Christina Straub - Nestleder
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10. VALG AV NYTT STYRE
Forslag på kandidater blir lagt fram på Årlig møte og endelig valgt på Hovedlagets Årsmøte.
Styret konstituerer seg selv.

11. AVSLUTNING
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