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Styret 

Leder:   Eystein Håkonsund 
Sekretær:  Ingrid Mølmann 
Kasserer:  Erland Sjøvold 
Styremedemmer:  Samareh Granquist (leder for Rørosbanken Yngres Cup) 
    Eivind Rian (dommeranvarlig) 
    Olav Engesvoll (matriellforvalter) 
    Roger Gravseth (medlemsansvarlig) 
 
Nytt styre trådte i kraft ved endt håndballsesong (mai 2019). 
 
Gruppas arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt 5 styremøter, samt to ekstraordinære møter, hvor saker som angår driften 
av gruppas aktivitet og økonomi har blitt behandlet. Styret har også kommunisert en god 
del via e-post/andre digitale medier for å drøfte og avgjøre praktiske ting. Dette gjør at vi 
har hatt jevnlig kontakt angående saker som dukker opp og kontinuerlig samarbeid innad i 
styret.  
 
Spesielle oppgaver 
Handlingsplanen viser håndballgruppas faste arbeidsoppgaver med måloppnåelse. 
Medlemmer fra styret og sportslig utvalg har møtt på foreldremøter etter invitasjon fra 
laglederne. 
 
Roar Aksdal begynte trener 1-kurs for håndballgruppas trenere i desember. Nye 
moduler er planlagt på vårparten i 2020. 
 
Håndballgruppa fikk tildelt kr. 45.000,- fra Umbroavtalen til innkjøp av utstyr i 2019. Ihh. 
til prioriteringsliste ble dommerbekledning og lagsutstyr ble kjøpt inn for disse pengene. 
Dette utstyret er utlevert til rette vedkommende.  
 
 
 
Aktivitet i håndballgruppa  
Håndballgruppa har ca 110 aktive spillere for sesongen 2019/2020. Vi har tilbud om 
håndballspill fra 1. klasse og oppover.  
 
Reisecup 
Røros IL Håndballgruppa deltok på Sparebank 1 Cup Steinkjer april 2019. Klubben 
deltok med 7 lag, 3 guttelag og 4 jentelag. Denne cupen er godt likt blant de aller fleste. 
Alle kamper spilles i samme bygg, og dette gjør samholdet i klubben større, da de lag 
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som ikke spiller har større mulighet til å være tilskuere for andre lag i 

klubben. Styret vurderer hvert år hvilken reisecup klubben skal delta på. 
 
Rørosbanken Yngres Cup 2019 
 

Helgen 4.-6. oktober ble RørosBanken Yngres Cup arrangert for 7. gang. Verket Røros 
var fylt med 1300 spillere fra 115 lag. I løpet av helgen ble det spilt over 275 kamper og 
det ble scoret 3575 mål! 
 
RørosBanken Yngres Cup har blitt et populært idrettsarrangement i Trøndelag og 
enkelte klasser var fylt opp bare noen timer etter at påmeldingen åpnet i februar.  
På jentesiden var det lag i alle årsklasser fra 10 til 16 år, mens guttene stilte med lag i 
alle klasser bortsett fra 13 og 15 år. 
 
I år fikk vi også gjennomført en liten miniturnering med lag fra Røros, Klæbu og Byåsen. 
Miniturneringen ble en stor suksess for både vokse og barn, noe vi også skal satse på i 
2020. 
 
Det ble servert mye god mat til sultne håndballspillere i løpet av helgen. Unicare Røros 
stiller hvert år med profesjonelle kokker som lager gode og sunne måltider til spillere og 
deres trenere og oppmenn. Maten er blant annet det som får best score i 
tilbakemeldinger fra deltakerne og cupen er veldig takknemlig for jobben kjøkkensjef 
Roger Gravseth og hans team gjør hvert eneste år. 
 
Det ble også spilt mye god håndball i Verket Røros under cupen. Av Røroslagene gikk 
G12 videre i B-sluttspill, hvor Byåsen ble litt for sterke i semifinalen. G14 gikk også 
videre i B-sluttspill hvor de gikk hele veien og vant finalen mot Steinkjer/ Sørlia. J13 
klarte seg også til B-sluttspill, hvor også de måtte se seg slått i semifinalen mot Selbu. 
J14 derimot gikk videre til A-sluttspill, men ble dessverre slått av Byåsen i en jevn 
semifinale. Blandingslaget Røros/Ålen med J16 ga oss en spennende finale i B-
sluttspillet hvor dessverre Byåsen fikk det siste og avgjørende målet. Alt i alt en 
strålende innsats av våre flotte håndballspillere. 
 
Rørosbanken Yngres Cup er arrangert av Røros IL Håndball og det legges ned mange 
hundre timer frivillig arbeid for å få gjennomført cupen. Hovedkomiteen består av 19 
personer og i tillegg er det veldig mange som stiller på dugnad helgen cupen 
arrangeres. Cupledelsen ønsker å rette en stor takk til både komiteen og ikke minst til 
alle foreldre, besteforeldre og andre håndballvenner for den innsatsen det legges i å få 
gjennomført cupen.  
Håndballgruppa hadde ikke hatt muligheten til å holde prisen på treningsavgiften og 
deltakelse på vår egen reisecup nede, hadde det ikke vært for det overskuddet cupen 
generer. Det er takket være den fantastiske dugnadsånden vi har på Røros! 
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RørosHetta Håndballskole 2019 
  
30. august til 1. september 2019 ble det arrangert Håndballskole med St. Hallvard fra 
Lier for tredje gang. Håndballskolen er ment å være som et årlig innslag etter at 
RørosHetta ble hovedsponsor for St. Hallvard håndballklubb. Trener og daglig leder i 
St. Hallvard, Robert Hedin, har stått for det sportslige opplegget. Kontaktpersoner i 
håndballgruppa har vært Kjell Morten Hansen, Ståle Kroken, Linn Eva Kolstad, Jan 
Roger Wold og Øyvind Unsgård. 
 
Høstens skole ble en sportslig suksess med 111 deltakere i alderen 10-16 år. I år ble 
det invitert 06-er jenter fra to klubber fra Trondheim. De ble delt inn i fire 
treningsgrupper, og St Hallvard stod for det sportslige opplegget. Tilbakemeldinger fra 
de som var med på skolen var veldig gode, og vi kunne gjerne tenke oss å gjøre dette 
til en fast hendelse på høsten. 
  
På lørdag ble det en showkamp mellom CSK og St. Hallvard. Det ble satt opp tribune, 
og inkl håndballskolens deltakere var det ca 200 tilskuere. Vi hadde også noen lokale 
sponsorer som bidro veldig til at skolen bar seg økonomisk. Dette var RørosVidda 
hotell, RørosBanken og Sport1 Røros. Til sammen ble overskuddet på noe over kr 
30.000.- som ble fordelt likt mellom Røros og St Hallvard. I tillegg så fikk Røros 
inntektene av kiosksalget. 
  
Det er ønskelig å ha en årlig håndballskole, som skal være både samlende og 
motiverende for hele klubben. Samtidig ser vi at det er vanskelig å få arrangementer til 
å bære seg økonomisk. Verket var allerede booket til håndballaktivitet denne helga, 
men vi fikk sneket oss inn og invitert by-klubbene inn i arrangementet. Det bidro til 
nesten 50 ekstra deltakere. Opprinnelig så var det et ønske fra RørosHetta at 
håndballskolen skulle være et tilbud til spillere fra Røros. Men vi ser at vi ikke er mange 
nok spillere i klubben til at dette bærer seg økonomisk. 
 
 
 
 
 
Lagene i inneværende sesong 2019/2020 

 
Mini (J/G f.2011-2012) 
 

Høsten startet med 4-5 stykker, før det tok seg opp til rundt 10 stk. Etter en stund så var 
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vi nede på 4-6 stk, og der har det holdt seg. 

Planen var å spre 1. og  2/3. klassinger for å få trent litt etter vanskelighetsgrad når 
1.klasse var der, men det fungerte ikke siden de var så få fra 1.klasse. 

På trening er målet å ha det gøy, med mye lek av ulike ferdighetsnivåer som gir  
mestringsfølelse. Jeg gir dem oppfølging ved å prate med hver enkelt, vise dem og 
terpe. Etter trening samles gjengen for å snakke om hvordan treningen har vært og hva 
de ønsker videre. 

Planen fremover mot sesongslutt er å trene mer hurtighet og styrke, ulike 
forsvarsøvelser og angrepsøvelser, for så å bruke det på kamp som vi har på slutten av 
treningen. 

 

Cuper: Vi har deltatt på 3 cuper så langt. Først ute var Rørosbanken Yngres cup, før vi 
tok turen til Alvdal og sist Tynset. Vi har prioritert cuper med mange lag, for å få spilt 
mest mulig kamper. Derfor ble det ikke noe av cupen i Ålen. 

Ungene vil gjerne dra på flere cuper, men problemet er at vi sliter med å stille lag. Vi 
ønsker ikke å dra på cup med bare 4 spillere, bør helst ha 6 spillere for å bytte på og i 
tilfelle det skulle skje noe under turneringa. Under cupen på Tynset så stilte vi kun med 
4, og det gikk bra til siste kampen da en spiller ble skadet. Heldigvis fikk vi lånt en 
Tynset-spiller til laget vårt. 

 

Vi hadde ønske om å dra på en storbane-cup på slutten av sesongen, men pr dags dato 
klarer vi ikke å stille et lag. Det hadde nok vært en fin avslutning på sesongen. 

Vi ønsker flere på trening og for å ha et lag til turneringer. Det er prøvd å få flere via 
ulike Facebook-sider uten hell. Hvis vi ikke får flere spillere vil det bli vanskelig å stille 
lag fremover.  

Neste år vil de to 2.klassingene bli med på  G10 laget. Jeg vil gjerne fortsette med dette 
laget som jeg har trent i snart 2 år, siden jeg trives så godt og vi er et bra team. 

 

Marius Brynhildsvold, trener og lagleder. 
 
 
 
J10 (f.2009-2010) 

Spillere: 
Røros J10 har høstsesongen 2019 bestått av 12 spillere, 9 fra 2009-kullet og 3 fra 2010-
kullet. Alle tolv har trent og spilt kamper sammen som ett lag. Stemningen i gruppa er 
god, og spillerne trener fint sammen. Spørsmålet er imidlertid hvordan spillerne fra 
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2010-skal kunne stille lag neste sesong. Her er vi nok avhengig av 

rekruttering av mini-spillere. 
 
Trenere / lagledere: 
Trenere: Steinar Sandnes og Endre Sandbakken 
Lagleder: Harald Hauge 
 
Treninger: 
Vi har hatt to treninger i uka, mandager og onsdager, en time på mandag og halvannen 
time onsdag. På enkelte av onsdagstreningene har vi trent og/eller spilt sammen med og 
mot guttene i G10-gruppa. 
 
Turneringer og kamper: 
Vi stilte lag på RørosBanken Yngres Cup, og vi har spilt kamper i TrønderEnergi-Serien 
J10 avd 07. Vi har hatt to kampdager med seriespill denne høsten: lørdag 16. november 
og lørdag 14. desember; begge disse kampdagene har vært i Verket Røros. I tiden fram 
mot Steinkjercupen skal vi spille kamper søndag 19. januar, lørdag 8. februar og lørdag 
21. mars. Vi stiller også med lag i J10-klassen på Steinkjercupen.  
 
 

17.01.2020 
         Harald Hauge 
         lagleder Røros J10 
 
 

 
J11 (f.2008) 

Røros J11 har denne sesongen bestått av 10 spillere fra 2008-kullet. 
 
Trenere: Julia Rian og Marte Kristoffersen og Roar Aksdal 
Lagledere: Vivian Haugom og Samareh Granqvist 
 
Treninger: Vi har hatt 2 treninger / uke. Tirsdager og torsdager, begge på 1,5 t. 
Treningene har vært samtidig med G11 og vi har spilt treningskamp mot guttene siste 
halvtimen på begge treningene. 
Tirsdagstreningene har Marte hatt alene med veiledning av Roar (Roar annenhver uke). 
Torsdagene har Marte og Julia trent jentene sammen. 
Turneringer: Rørosbankens Yngres Cup: 4.-6. oktober 2019  
Aktivitetsserie høst / vinter: 2 i Ålen, 2 på Røros, 2 på Alvdal og 1 i Støren. 
 
Planlagt turnering: Steinkjercupen 24.-26. april 2020 
 
Neste år: Vi håper og tror at alle spillere er med neste år.  
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Vivian og Samareh er med videre som lagledere. Trenersituasjonen er 

usikker. Vi håper at Marte og Julia ønsker å fortsette som trenere da det har fungert 
veldig bra.  

 
J13 (f.2006) 

Spillere: 
Røros J13/J13-2 har bestått av 17 spillere denne sesongen. 14 stk fra 2006-kullet, og 3 
stk fra 2007-kullet. 
Vi har kjørt ett lag i Fjellregionen (Røros J13) og ett lag i by-serien (Røros J13-2).  
Røros J13 er en miks blant 2007 og 2006 og Røros J13-2 består i hovedsak av 2006-
spillere.  
 
Trenere / lagledere: 
Trenere: Kjetil Reinskou, Roar Aksdal og Tone Uglem. 
Lagledere: Siw Brean og Aashild Sandvik. 
Kampveileder ved behov: Samareh Granqvist  
 
Treninger: 
Vi har hatt 3 treninger pr. uke.  
Mandager: 1,5 time med Kjetil/Tone som trener. 
Tirsdager: 1,5 time med Roar som trener.   
Torsdager: 1,5 time med Kjetil som trener. 
 
 
Turneringer: 
Rørosbankens yngres cup: 2 lag. J13 + J14 
Her kom J13 i semifinale i B-sluttspill og J14 i kvartfinale A-sluttspill. 
 
Planlagt turnering:  
Steinkjercupen 24. – 26. april 2020 – ett lag; J14 
Fredrikstad-cup 29. – 1. juni 2020 – ett lag; J13 
 
 
 
Neste år: 
Vi håper og tror de fleste er med videre til neste år. 
Vi fortsetter med 3 treninger i uka.  
Av laglederne så blir Siw og Aashild med videre.  
På trenersiden håper vi at alle trenerne også er med videre. 
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10.01.2020 

         Siw Brean 
Aashild Sandvik, 

                                             Lagledere Røros J13 /Røros J13-2 
 
 
 
J14 (f.2005) 
Spillere:  

Røros jenter 14- f. 2005 har sesongen 2019-2020 bestått av 17 jenter. To stk gav seg fra 
forrige sesong. Etter beslutning fra spillere/ trenere/ foreldre ble det bestemt at vi skulle 
stille med kun ett lag denne sesongen. Dette pga voldsom stor belastning og nærmere 40 
seriekamper om vi evt stilte med to lag.  
 
Trenere/lagledere:  
Vi har til sammen vært fire/fem voksne rundt jentene. Tor Olaf Haanæs har hatt det 
sportslige ansvaret. Han har hatt tre treninger med jentene hver uke samt vært med på 
alle seriekamper. Roar Aksdal har hatt jentene en gang pr uke sammen med Haanæs. 
Da har også J 15 trent sammen med dem.  
 
Det har vært tre lagledere knyttet til laget. Dette er Solrun Kristoffersen, Marianne Ø. 
Burgess og Hilde F Håkonsund.    
 
Treninger:  
Jentene har trent 3 ganger i løpet av uka. Treningsoppmøte har jevnt over vært greit.  
Innsats på kamp og trening har vært variabel. 
 
Fire jenter takket ja til SUM samlinger og har vært med på det.  
 
Kamper/ turneringer:  
Laget har kun 14 kamper til sammen i løpet av sesongen. Vi spiller mot Ålen og Rennebu 
fra vår krets, mens de andre lagene er fra Trondheim og omegn.  
Pr i dag har vi spilt 10 kamper og ligger på andre plass i serien, håpet er å komme på topp 
tre. Mens størst fokus er på at alle spillere føler seg inkludert og har det kjekt med 
håndballen.  
Noen spillere har vært med på j-15 kamper der de har manglet folk.  
Vi håper på å få til noen treningskamper i løpet av sesongen.  
 
Cup:  
-I september var vi til Hitra cup og vant sølv. Dette er en liten cup, men vi slo gode lag fra 
Trondheim. Stor stas å reise hjem med pokal.  
-I oktober 2019 stilte vi med ett lag under Rørosbankens Yngres cup. Vi kom til A- sluttspill 
og ble slått ut i kvartfinalen.   
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-I april blir jentene med på Steinkjer Cup. Utover er det har vi som mål å 

melde oss på en cup i juni 2020. Usikkert enda hvilken cup det blir.  
 
Neste år: 
Har til nå ikke fått noen tilbakemeldinger på at noen av jentene slutter.  
Om trenere/ oppmenn fortsetter neste år er enda ikke klart. 
 
For Røros jenter 14 
Hilde Feragen Håkonsund 
Lagleder 

 
 
J15 (f.2004) 

Vi startet opp i månedsskiftet august/september, vi har 9 jenter på laget. (Maren, Ingrid, 
Julia, Sara, Kornelia, Trine, Marthe TL, Marte K og Anna, samt at Louise har vært med 
oss litt) 

Vi er veldig glade for at vi fikk til å samle et lag denne sesongen, og ekstra morsomt er 
det at tre stk (Sara, Marthe og Maren) har kommet tilbake på håndballbanen. 

Jentene trener sammen med J14 hver mandag, og før jul har de hatt treninger med 
Mate på torsdager. Etter jul blir det også hver tirsdag med Mate. De har hatt 
torsdagstreninger sammen med «Old Girls», noe som har vært veldig morsomt.  

Under Yngres Cup spilte de i J16 serien, og det gikk helt greit, de kom til B-finalen. 

Serien har bestått av kamphelger, der vi har hatt 2 eller 3 kamper på samme dag, og 
dette har fungert veldig greit. Noen utfordringer har vi hatt, da vi er avhengig av å ha 
med spillere fra J14 på hver kamp. Vi har vunnet noen kamper og tapt noen. 

Jentene er en positiv gjeng som synes dette er morsomt, og ekstra morsomt er det når 
Susanne og Tone er med dem på benken under kamp, for da blir det litt liv og røre.  

Linn-Eva, lagleder J15. 

 
G10 (f.2009-2010) 

 
Trenere:  Marianne Nordbrekken 
  Rolf Andre Svendsen 
  Marianne Nyborg 
Lagleder:  Marianne Engan Hellandsjø 
 
Laget har 2 treninger hver uke. Treningene er på 1 time hver med unntak av annenhver 
onsdag, da vi trener 1,5 time. Dette for å kunne spille litt mot J10 og få kamptrening.  
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På første trening i høst møtte det kun 6 gutter, så vi var usikker på om det i 

hele tatt ble noe lag til sesongstart. Vi fikk stablet et lag på bena til Yngres Cup, og 
utover høsten ble vi stadig flere. Pr nå har vi 15 spillere på blokka (11 født 2010, 3 født 
2009 og 1 født 2011). 
Vi spiller i aktivitetsserie, noe som innebærer at vi spiller 2-3 kamper på samme dag. Før 
jul hadde vi 3 kampdager (Tynset, Alvdal og Røros), og vi har 3 kampdager etter jul 
også. 
Guttene har vist stor framgang gjennom sesongen, og vi håper alle har lyst til å fortsette 
med håndball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G11 (f.2008) 

Røros G11 består i dag av 9 aktive spillere, alle født i 2008. I løpet av sesongen har tre 
nye gutter fra 2008-kullet begynt på laget. En av dem har riktignok sluttet igjen. 
 
Lagets trenere er Bjørn Hellandsjø og Eivind Rian. Torunn Størseth Engan er lagleder. 
 
I løpet av sesongen har G11 hatt to treninger i uken, tirsdager og torsdager. Treningene 
har delvis blitt gjennomført sammen med J11. Dette har fungert godt og oppleves som 
veldig positivt. 
 
Annenhver tirsdag har Roar hatt ansvaret for å gjennomføre treningene. I tillegg har vi 
hatt besøk av eldre guttespillere som har blitt med på trening og vist enkelte øvelser. Det 
å ha med eldre spillere på trening ser ut til å være både inspirerende og motiverende for 
guttene. Dette er noe vi tenker å gjøre mer. 
 
Røros G 11 har denne sesongen vært en del av en G11-serie i fjellregionen. Alle lag har 
både vunnet og tapt kamper. Serien er organisert med kampdager på helgedager, med 
flere kamper hver kampdag. Dette har fungert veldig bra! 
 
4 spillere på laget har en eller flere ganger hospitert på G12. Flere har fått muligheten til 
å hospitere på G12, men ikke ønsket dette. 
 
Mvh 
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Trenere og lagleder på G11 

 
 
G12 (f.2007) 

Trenere: Marianne Ø. Burgess og Marianne Løkken 
Lagleder: Hildbjørg Mauset 
Antall spillere: 6 stk 

_______________________________ 

G12 har treninger tre ganger pr. uke, der de trener sammen med G13. 
Treningstider for sesongen er: 
mandager kl. 15-16.30 der Roar Aksdal har ansvaret og trenere er tilstede 
tirsdager kl. 16.30-18, der det annenhver tirsdag veksles mellom ansvar på Roar og 
trenere 
torsdager kl 16.30-18, der trenere har ansvaret 
 

Veldig glad for at vi har fått mye treningstid med Roar Aksdal, og treningssamarbeidet 
med G13 og trenere har vært fint. 

Vi startet opp sesongen med samme spillerstall som i fjor, med 7 stk. Vi har hatt en 
spiller som var ute hele høstsesongen pga. operasjon, og der spiller dessverre valgte å 
slutte etter hvert. 

Serien består av 10 lag, der 3 lag dessverre valgte å trekke seg like før oppstart, noe 
som har ført til at vi har få kamper. For øvrig veldig fin fordeling av kretsen jf. 
kampoppsett, der vi ofte har spilt to kamper pr. kampdag. Dette er å foretrekke. 

Laget har deltatt på Yngres-cup, og det blir en evt. deltagelse på kommende Steinkjer-
cup. På Yngres-cup fikk vi låne tre stk spillere fra Ålen, for å i det hele tatt kunne stille 
lag/ha innbyttere. Det ble et flott samarbeid med Ålen.  
 
Laget er sårbart med tanke på antall spillere på bare 6 stk. Vi må låne spillere fra G11 
og J12 (2007-jenter) i alle seriekamper. Dette har fungert fint, men vi ser at det ligger 
utfordringer med tanke på samspill og lagfølelse i forbindelse med dette. Det har også 
vært utfordringer med tanke på BDO og fotball, der samlinger har blitt lagt til 
håndballsesong og samme dato som Yngres-cup og seriekamper. 

Vi er pt. usikre på hvor mange som eventuelt blir med til neste år. 

 

Røros, 8/1-2020 
Marianne Løkken  
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G13 (f.2006) 

 
G13 (f.2006) har i år bestått av åtte spillere, én mindre enn i fjor. Vi har trent sammen 
med G12 tre ganger pr uke, mandag – tirsdag og torsdag. Trener har vært Roar Aksdal 
hver mandag og annenhver tirsdag. Jon Arne Sandmæl og Øyvind Unsgård har vært 
med i trenerteamet. Ann Kristin Nymoen har vært lagleder.  
 
G13 er meldt opp i en ren 13-årsserie i Trondheim, så det har blitt en del reising denne 
sesongen. Vi startet sesongen veldig bra, og lå på topp tre, før vi etter jul fikk en litt 
tyngre periode. Vi ligger an til å havne ca midt på tabellen.  
 
Gjennom sesongen har vi lånt en G12-er som har stått i mål for oss. Vi har også lånt 
noen J13-spillere. Vi har bare gode erfaringer med lån av spillere. På de kampene det 
ikke har passet, så har vi brukt våre egne utespillere som keeper. Men vi merker at 
fysikken ikke alltid strekker til på slutten av kampene når vi spiller med en tropp på bare 
8 spillere. 
 
Øyvind har vært med på trenerskole i byen, i regi av kretsen. Fire av G13-spillerne har 
deltatt som markører. Det skal være 3 samlinger våren 2020 og 3 samlinger høsten 
2020. Vi har vært med på RørosCupen og vant B-finalen i G14-klassen.  
 
Foreldreengasjementet i det lille laget er veldig godt. Vi har god kontakt, og alle stiller 
opp på kamper – ofte også på bortekamper. Har i skrivende stund ikke fått signaler på 
om noen gir seg etter denne sesongen.  
 

 
Keepertreninger og allidrett 
  

På keepertreningene er det mange barn fra forskjellige aldersgrupper. Treningene har 
vært krevende og annerledes både fysisk og psykisk, noe som er tungt for de minste 
som er ikke vant til det. På grunn av dette synes jeg det kan være bedre å dele dem i to 
grupper, en fra 10-12 år, og en fra 13-15/16 år. De kan også gjøre noen av treningene 
sammen med sitt lag hvor de har spillere som skyttere, for dem blir det da skudd og 
presisjonstrening og samtidig lønnsomt for keepere å få øvd seg på så mange skudd 
som mulig, fra forskjellige posisjoner og med ulike skuddteknikker. Da kan de også 
samarbeide med forsvaret og posisjonere seg innenfor seksmeter osv. Mindre grupper 
gir mer kontroll, barna kan lære mye mer og få den oppmerksomheten og den 
konstruktive kritikken de trenger for å utvikle seg framover.  

På allidrett-treninger er det mange fra håndballgruppene som deltar, de fleste er barn fra 
de yngste gruppene. Fra ungdomsgruppen har vi veldig få som møter opp og viser 
interesse for tilbudet. Det vil ta tid for å få respons fra de eldste, men det kunne vært bra 
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å prøve noe nytt og lære seg nye motoriske elementer for denne 

aldersgruppen også.  

 
Mate Maraca. 
 
 
 
Sportslig: 
 

Arbeid i sportslig utvalg 2019/2020 

Sportslig utvalg har bestått av : 

- Øyvind Unsgård 
- Ståle Kroken 
- Linn-Eva Kolstad  
- Ingunn Holøymoen 

Utvalget har deltatt på møter med styret ved behov og rapportert til disse. Styret har 
utarbeidet mandat til SU.  

 

Følgende lag i serie og treningsøkter: 

Minihåndball 1 økt pr uke 

G/J10 (2009 og 2010) 2 økter pr uke 

G/J11 (2008) 2 økter pr uke 

G/12 (2007) 3 økter pr uke 

G/J13 (2006+ 2007) 3 økter pr uke 

J14(2005) 3 økter pr uke 

J15 (2004 + noen på disp) 2 økter pr uke, den ene sammen med OldGirls. 

 

Arbeidet rundt å få et J15 eller J16 lag på beina tok mye tid i begynnelsen av sesongen. 
Det ble tilslutt landet på et J15 lag med et par spillere på disp. Det lyktes ikke å få 
etablert damelag for sesongen.  
 
 
Leie av Verket og trenerressurs.  
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Kabalen med treningstider og trenere har vært ressurskrevende. Det er 

forhandlet med Verket om leiepriser og samtidig med Roar Aksdal om kjøp av tjenester. 
Med Verket har vi nå en helårsavtale med fastpris. Roar kjøpes inn til 4 1,5 timers økter 
pr uke til fastpris. I tillegg har vi avtaler med to voksne trenere som får utbetalt lønn, Tor 
Olav Hånes og Mate Maraca. Sistnevnte lønnes delvis fra hovedlaget og har også hatt 
ansvar for keepertreninger for alle klubbens keepere. Det har vært engasjert to 
ungdomstrenere som får utbetalt en symbolsk sum for arbeidet.  
 
Vår erfaring er at dette er den mest arbeidskrevende posten for sportslig. I år kom 
arbeidet i gang litt sent, noe som gjorde at det tok tid før avtalene, både kjøp av tjenester 
og leie av Verket kom sent i orden. Dette bør forbedres neste sesong. Det bør vurderes 
om forhandlinger av leie av Verket bør gjøres av hovedstyret. Dette er en stor utgiftspost 
og er viktig for klubbens økonomi og drift. Ved avslutning av sesongen bør det drøftes 
mer forpliktende hvem av de eksisterende trenere og lagledere som vil påta seg 
tilsvarende ansvar for neste sesong slik at dette er klart ved sesongstart. I tillegg hadde 
det vært en fordel om det hadde vært flere kontaktpunkter mellom sportslig og 
trener/laglederstaben gjennom sesongen, for eksempel gjennom faste møtepunkter høst 
og vår.  
 
 
Håndballskole 31.8-1.9 
Kostnad Håndballskole: fastpris med Verket kr 26000,-. Antall påmeldte var rekordstor 
med 105 deltagere. Utleira og Klæbu deltok med sine J13 lag og hadde overnatting og 
mat med i prisen. Håndballskolen er arbeidskrevende, men ga denne sesongen et 
overskudd. Om denne skal avholdes flere år må det settes på mer folk for å være med å 
organisere. Det var for øvrig siste året det var en avtale mellom Røros Metall og Fold/St 
Hallvard. Det bør tas kontakt om dette skal videreføres eller om Røros håndball ønsker 
å fortsette å ha et slikt arrangement.  
 
Sportslig rammeplan 
På oppdrag fra styret er det startet opp arbeid med revidering av sportslig rammeplan. 
Det er avholdt et møte med trenere/lagledere høst 2019 med godt oppmøte. Møtet ble 
kjørt med en presentasjon fra Roar som sa litt om hvordan man kan organisere 
barneidretten oppover samt et gruppearbeid med relevante problemstillinger. Planen 
skal bl.a. omtale tema som hospitering, hvordan håndtere lagenes egen økonomi og 
egne initativ til deltagelse på cuper, organisering mot sportslig. Planen skal ferdigstilles i 
løpet av våren 2020.  
 
Ingunn Holøymoen 
 
 
Rapport fra dommeransvarlig 
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Røros håndball startet sesongen med 3 dommere. 2 av disse bor på Røros og har i 
løpet sesongen dømt det meste av kampene i Verket fra klassene J/G 12 og oppover. 
En av dommerne bor i Trondheim, men ønsker fortsatt å dømme for Røros. 
 
Tidlig i sesongen ble det gjennomført barnekamplederkurs på Røros. 
Barnekamplederkurs er dommerkurs for de yngste klassene. Røros håndball stilte med 
hele 12 deltagere på dette kurset. 9 av disse er fortsatt aktive dommere i mer eller 
mindre faste makkerpar. 8 har stort sett dømt alle kampene J/G 10 og J/G 11 som har 
blitt arrangert i Verket på Røros. En er makker med dommer på Tynset. Dette 
makkerparet har dømt kamper både på Røros og Tynset. 
Alle nye dommere har fått dommertrøye og overtrekksdress av håndballgruppa. 
Det er et sterkt ønske om at alle dommerne fortsetter og at dommermiljøet på Røros 
styrkes. I tillegg er det et ønske at nye rekrutteres. Det blir derfor viktig at 
håndballgruppa fortsetter med å ivareta dommerne og legger til rette for utvikling. 
 
Eivind Rian. 

 
 
 
Økonomi 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 202 283, mot budsjettert overskudd på 
kr 464 900. Det er mange små avvik mot budsjettet, men som de mest vesentlige kan 
nevnes at salg av toalettpapir ikke ble gjennomført som planlagt. Overføringer fra 
hovedlaget og inntekter fra Martnaskafeen er til sammen ca 100 000 lavere enn 
budsjettert. På kostnadssiden er det påløpt drøyt 80 000 kroner mer enn budsjett på leie 
av lokaler. Regnskap for Røros Cup er gjort opp med et overskudd på kr 560 000, som 
er det største overskudd siden cupen ble etablert. Dette viser at håndballgruppa pr i dag 
går med underskudd uten inntektene fra cupen, og er dermed helt avhengig av cupen 
om dagens aktivitetsnivå skal opprettholdes. 
  
Saldo på bankkonti var pr 31.12.2019 samlet på kr 732 291 for håndballgruppa. Av dette 
utgjør kr 84 584 sparing som to lag i gruppa har spart og skal disponere selv. Styret er 
av den oppfatning at håndballgruppa har god likviditet og god kontroll på økonomien. 

 
 
 
 
Sluttord  
 
Håndballgruppa er fullt og helt drevet av foreldre og andre som bruker sin fritid for at 
barn og ungdom på Røros kan få lov til å spille håndball. Vi er ikke så mange, men 
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takket være oppofrende voksne, ungdom og andre støttespillere klarer 

vi å skape gode inntekter til håndballgruppa. Dette gjør at vi har gode treningsfasiliteter, 
og kan tilby trenerkrefter av høy standard.  
 
Økonomien er for tiden god, og vi styrer med overskudd. Likevel må styret ha stor 
oppmerksomhet på økonomistyring og være nyskapende for å skape gode inntekter til 
gruppa.  
 
Rekruttering av nye spillere og fremming av tiltak for å holde spillerne lengst mulig i 
idretten er avgjørende for fremtiden til håndballen på Røros. Tiltak for å bedre 
samarbeidet i idrettslaget og særgruppene er også svært viktig for at idrettslaget skal 
utvikle seg i riktig retning, noe som vil være til det beste for våre aktive idrettsutøvere.  
 
Til slutt vil håndballstyret rette en stor takk til trenere, oppmenn, dommere, foreldre og 
foresatte for en fantastisk jobb gjennom sesongen. Med dere på laget får barn og unge 
oppleve mestringsglede, engasjement, nye ferdigheter, vennskap, oppturer, nedturer, 
vinnerglede, skuffelser, gode holdninger og verdier, og samhold på en unik måte. Vi 
takker for at dere stiller opp på treninger, kamper, dugnader og arrangementer, og 
bruker mye av deres tid på være barn og ungdom.  
 
 
Styret i håndballgruppa 
 
 
 
 
 
 
 
 


