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Årsmelding for håndballgruppa 2017 
  

1. Organisering 
 

Styret: 

Leder: Inghild Sivertsen valgt 2017 for 1 år, på valg 
Nestleder: Henie Dalsaune, valgt inn 2017 for 2 år, ikke på valg 
Styremedlem: Nils Birkelund, Valgt inn 2016 for 2 år, på valg 
Styremedlem: Kari Wara, valgt inn 2017 for 2 år, ikke på valg  
Styremedlem: Marte Eikset, kom inn i styret høsten 2017, ikke på valg  
Styremedlem: Ann Renate Wahlmann, valgt 2016 for 2 år, på valg  
Kasserer: Asbjørn Tretten, ikke i styret 

 
          

 

 
           Andre verv/ansvarspersoner: 

Sportslig leder:   
Materialforvalter: Nils Birkelund 
Kjøkkenansvarlig: Ann Renate Wahlmann 
Valgkomité: Hanne Fjellstad og Martine Myrslett Bakke 
Leder sekretariat: Inghild Sivertsen 
Leder romjulsturnering: Karianne Pedersen 
Trener kontakt: Marte Eikset 
Oppmannskontakt: Inghild Sivertsen 
Terminlisteansvarlig: Inghild Sivertsen 
Medlemsansvarlig: Inghild Sivertsen/ Asbjørn Tretten 
Økonomiansvarlig: Inghild Sivertsen/Asbjørn Tretten 
Representant til Idrettsskolen: Ingrid B Nilsen 
 
 
 
 

 

2. Seriespill/lagspill 
Nordreisa har hatt 3 lag med i seriespill sesongen 2017/ 2018. 

            Gutter 10 (mix)             
            J12  
            G14 
 
 
 
 
 
 
 



3.Trening 
G10 (mix): Hver torsdag 1 time ( 1,5 fra februar 2018) 
Trenere: Ronja Sætre, Kasper Halonen og Tobias Birkelund 
Ansvarlig trener: Monika Dyrnes 
Oppkvinne: Silje Wahlmann 
J12: Tirsdager 1,5 time – Onsdager 1,5 timer 
Trener: Toril Aamo, Martine Myrslett Bakke 
Hjelpetrenere: Tonje Olaussen og Mikine R Holm 
Oppkvinne: Jorunn Severinsen 
G/J 14: Mandager 2 timer – torsdager 2 timer 
Trenere: Marte Eikset 
Oppkvinne: Hanne Fjellstad 

 
J12 og G14 har vært veldig heldig og fått masse sportslig veiledning, råd og trenerhjelp fra 

Ingrid Braastad Nilsen. Trenere og spiller er super fornøyde.  

 
 
4.   Møter 

Det er avholdt 8 styremøter med til sammen 51 større og mindre saker, i tillegg har 
det vært jobbet parallelt med flere saker slik som håndball uka, sponsorer, basar og 
annet arbeid med daglig drift.   
Det er avholdt møter med oppmenn og møte med trenere samt planleggings møter.  
Håndballgruppa har hatt mannekeng i samarbeid med sponsor Flortex. 
Dessverre er det dårlig med sponsormøter og vårt forhold til Lerøy må dyrkes. Vi må 
jobbe med og få inn nye sponsorer og dyrke de vi har. 
Leder for håndballgruppa har også deltatt fast på styremøter i hovedlaget Nordreisa 
IL og Sonemøter med Region Nord. 
 

 

 
Medlemmer 

Ved årsskifte hadde vi ca 85 betalende medlemmer. Dette er en nedgang, i 2016 var 
det ca 90 medlemmer. 
Delt i kjønn/alder: 
61 Jenter/kvinner 
24 Gutter/menn 
Ut av dette er det totalt 68 medlemmer i alderen 2000-2010 
 

 
 
 
 
 
 



Lagrapporter 
 

Gutter 10 (mix): 
 
Håndball sesongen 2017/2018 har vi 3 ungdoms trener, Ronja, Kasper og Tobias. 

Monika Dyrnes som ansvarlig voksen trener og Marte Eikset som veileder og 

koordinator. 

Ronja D Sætre, Kasper Halonen og Tobias Birkelund er aller tre født 2002, de er første 

års trenere samt aktive spillere for G14. Dem har gjort en fantastisk jobb med våre 

unge håndballspillere.  

I dag har vi mellom 23 til 28 barn fra 06 til 08 på treningene hver gang, dette varierer 

litt fra trening til trening. Det har vært en utfordring for trenerne våre, da vi bare har 

hatt 1 time trening i uka. Fra februar har vi økt med en 1/2 timer. Vi kan se ennå at 

det ikke holder med tanken på hvor mange barn det er på hver trening. Vi må 

evaluere treningene til neste års sesong. 

Vi har gjort det slik at vi spiller seriekamper i helgene, så det blir tre helger med 

kamper for mix 10. Dette pga av å minske reisingen for dem, og vi kan da melde på 

flere lag de aktuelle helgene. Vi har vært hos Bravo og spilt. Februar har vi 

hjemmekamper og bortekamper på Skjervøy. 

Vi har vært med på to turneringer, en på Skjervøy med to lag, og en i Alta med to lag.  

Vi har hatt en fantastisk oppmann Silje Wahlmann, som har gjort en kjempe jobb. 

Hun har kjent på seg at det har vært litt vanskelig og utfordrende å få på plass 

registrering av alle barna. Det er mange (besøk/prøvetreninger) i denne alderen, så 

det kommer ofte nye spillere innom. Det er noe vi ikke har vært så streng på, dette 

med tanken på rekrutering av spiller. Vi må kanskje se litt på denne formen, da også 

med tanken på treningene. 

Foreldre gruppa har vært flink å stille som foreldervakt gjennom sesongen. Det har 

vært en dugnad for foreldrene i Mix 10 , der var det ikke godt oppmøte av alle. Dette 

kan skylles flere ting, litt dårlig informasjon ut, feile tlf nr … Vi må kanskje se litt på 

dette da dette er en del første års forelder, å ikke kjenner til hva vi ønsker av hjelp, 

dugnad og informasjon fra dem. 

 
 
 

Jenter 12: 
Trener/Trenere: Toril Aamo, Martine Myrslett Bakke, Tonje Olaussen og Mikine Rasmussen 
Holm 
Lagleder A: Toril Aamo 
Lagleder B: Martine Myrslett Bakke 
Oppmann: Jorunn Severinsen 
Treningstid: Tirsdager kl. 18.30-20.00 og onsdager 18.00-19.30 



Antall seriekamper: 24 kamper 
Turneringer: Nyttårsturneringa, Altaturneringa og mulig ei turnering til på våren. 
Sosiale medier, har alle godkjent/ skrevet under for publisering eller er det noen 
reservasjoner? Nei. - der har oppmann sviktet totalt! 

 
 
Sesongen så langt har vært innholdsrik og morsom. Laget gjennomfører gode treninger og 
har spilt mange gode kamper. Stabil kjerne av spillere. Stort sett godt treningsoppmøte.  
 
Høstsesongen preges av få påmeldte spillere når påmeldingsfristen gikk ut. Etter dette har 
det kommet mange nye spillere hele veien frem til jul. Etter hvert ble spillergruppa svært 
sprikende i ferdighet og erfaring. Dette er utfordrende for å holde trykket oppe på 
treningskvalitet og utvikling for alle spillere. 
 
Helt avgjørende at vi er to trenere, med to hjelpetrenere. Dette samarbeidet fungerer veldig 
bra. Det har vært flott å få hjelp av Ingrid Bråstad Nilsen til spesifikke forsvars- og 
angrepstreninger, Marte Eikset som keepertrener og Vidar Aamo Nikolaisen som ressurs på 
skudd og kast. 
 
Det er et ønske at vi kan nytte gjøre hjelpetrenerresursen enda mer. Det har vært noe 
utfordrende å finne tid og kapasitet til dette i tillegg til planlegging og gjennomføring av 
trening.  
Ønsket om trener 1 kurs er fremdeles tilstede, selv om del 1 er gjennomført.  
 
Det er god kommunikasjon mellom trenere og oppmann, så dette har fungert veldig bra. Det 
har vært veldig gøy å være trener for disse jentene. Men det krever også mer og mer 
håndball-kompetanse. Det er en sammen spleiset spillegruppe, som fungerer godt i lag og 
ikke minst har det gøy på trening. 
 
Dette laget har en flott foreldregruppe. De er flinke å møte opp på foreldremøte, og på 
kamper. De er også med på bortekamper. Vi føler god støtte i gruppa.  
Ved Dugnader, så har Oppmann satt opp foreldre på dugnad og publisert dette på face book-
gruppa hvor spillere har foreldre/foresatte representert. Dette har fungert helt greit og 
uproblematisk. 
Hvordan synes dere at samarbeidet mellom dere og styret har fungert? Veldig godt 
samarbeid, og dette blir bare bedre og bedre.  
Sosiale tiltak: Vi har sett en håndballkamp sammen på Minibar1 med pizza og brus. Det var 
100 % oppmøte og en vellykket kveld. Veldig bra tiltak fra styret! 
Tanker om neste sesong: 
I 2017/2018 sesongen har vi 20 spillere i stallen. 3 av dem er 2006, 15 er 2005 jenter, 2 er 
2004 jenter. Ideelt sett bør 2006 jentene meldes på i J12. 2005 og 2004 jentene kan meldes 
på i J13 (2004 jentene på disp). Dersom det ikke blir nok lag i denne serien, flyttes de opp til 
J14. Påmelding til neste års sesong bør være på våren 2018.  
Det er flott med samme treningstid som i år. Tirsdager og onsdager. Det må også vurderes 
om det i tillegg skal tilbys en kondisjonstreningsdag for de jentene som ikke deltar på annen 
aktivitet.  
 



Eventuelt: 
Fantastisk å få så mye flott utsyr. Vi har brukt det masse, og det skaper nye 
variasjonsmuligheter på treningene. Artig å merke at det er stor aktivitet i håndballgruppa. 
Flott at det gir resultater med god rekruttering, og fornøyde barn og foreldre.  
 
 
 
 
 
 
 

Gutter 14: 
Trener/Trenere: Marte Eikset 
Lagleder A: Marte Eikset 
Lagleder B: Inghild Sivertsen/Hanne Fjellstad 
Oppmann: Hanne Fjellstad 
Treningstid: mandager 1830-2030 og torsdager 1900-2100 
Antall seriekamper:15 tom 19/2 og 5 gjenstående kamper 
Turneringer: Alta turneringen og kanskje en på våren. 
Sosiale tiltak: Vi har sett herrene spille kamp på tv, der spillerne fikk pizza og brus fra 
klubben. Alle spillerne møttes hjemme hos en spiller. Det var godt oppmøte og de koset seg 
veldig. Utenom dette så har det vært 2 kosekvelder til i forbindelse med herre kamper, da har 
foreldre stilt opp med pizza.  
Sosiale medier: Ingen har sendt inn skjema ang publisering, og ingen har gitt beskjed om at 
de ikke ønsker har det vært og er viktig at alle spillerne i 03-05 
Sesongen til nå har gått greit, med marginalt antall spillere innenfor rett alderskategori for 
G14, har det vært og er, viktig at alle møter til kamp for at det er nok spillere på banen. 
Jenter 02 har trent og spiller sammen med guttene på dispensasjon. Dette har kommet i 
stand for å gi jentene et tilbud innen håndballen. Det er rikelig med spillere som har 
dispensasjon til å spille i 14 års serien, men det er begrensninger på antall spillere på banen. 
Med mange dispensasjons spillere har det vært en utfordring å gi nok spille tid til alle. Og få 
alders sammen setningen og dispensasjons reglene til å stemme i fht hvor mange spillere 
som kunne brukes til enhver tid i kamp. Rulleringen mellom spillere har fungert greit, og 
samarbeidet mellom spillerne og trener det samme. 
Vi har hatt foreldre vakt på treningene, etter rulleringsliste blant foreldrene. 
Det har vært en takknemlig oppgave å være oppmann, foreldrene har velvillig stilt opp på det 
de har fått beskjed om, og bidratt der det trengtes. 
Styrets bestilling til dugnads oppgaver i fht hjemmekamper har vært klar og direkte. Enkelt å 
forholde seg til. 
Neste sesong; skal vi ha Guttelag 14/16 i Nordreisa må det rekrutteres. Oppmann tenker at 
spill i 16 års serie med mest siste års 14 åringer kan bli vel tøft. Fordi 15-16åringer er fysisk 
større og sterkere. Trenings tid med samme gjenget til neste år kan være bra, og evt at 
guttene og jentene tilbys spill med andre lag. F.eks Skjervøy G14 og Sørreisa- Tromsø G16. 
Trener har hatt en enkel oppgave i å trene dette års g14/j14 spillere. Utfordringen har ligget 
i, som nevnt tidligere, marginalt med spillere som er ment for serien. Det har også vært noe 
utfordring i at noen spillere kommer inn sent i sesongen, og slutter midt i sesongen. Det som 
da blir vanskelig, er å trene inn trekk og finter for spillere i de ulike posisjonene som nå er 
ganske fast for de fleste. Samarbeidet med styret har vært godt, men samarbeidet med 



håndball region Nord, har ikke vært uproblematisk. Vi har spillere som trenger en mer 
utdannet trener, men det har vært vanskelig å få deltatt på trenerskole, da beskjed har 
kommet 4 dager før gjennomføring, og trenerskole nr.2 er på helg med seriekamper. Det 
samme gjelder dommerkurs for våre unge spillere. 
Neste års sesong vil by på utfordring, som nevnt tidligere. Det bør stilles spørsmål om to av 
de erfarne guttespillerne våre ønsker å spille kamper for annet lag i annet distrikt, og om vi 
får rekruttert nok til å stille et g14 til høsten. Det vil nå gå ut en forespørsel til skolene i 
Nordreisa, om trener for g14 kan komme å ta en gymtime eller to i håndball, for å rekruttere 
til neste års sesong. 
Utover dette, har vi fått til mye i år, to spillere på distrikts samling, hvor en var på Orkanger 
til uttak for juniorlandslag. Vi har også klart å gjennomføre nesten en sesong med marginalt 
med spillere, samt gitt et treningstilbud til både gutter og jenter. 5 av de eldste spillerne har 
også tatt på seg treneroppgaver og dommerkurs. Vi har med dette også klart å være med på 
å få til rekruttering til j10 og g10. Dette bør vi være stolte av.  
Synes styret har gjort en god jobb med organisering og holde tråden med håndball regionen.  
Sammen er vi sterke! 
Mvh  
Marte og Hanne 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
5. Sportslige resultater 

Nordreisa satser på å spille og ha det gøy på banen og helst vinne. Jenter 12 har gjort 
det veldig bra i år og ligger øverst på tabellen. De vil ikke kunne bli avd vinnere pga 
sammensetning av laget men det er helt greit – vi har fokus på og ha et tilbud til alle 
spillerne. Våre valg må bero på breddeidrett. Vi ønsker å få med barn i alle aldrer på 
håndball, og vi er avhengig av det for å få rekruttert inn nye lag på, mest på 
guttenivåene. Vi har hatt et godt rekruterings tiltak på 9—12 års nivået etter 
håndballuken i høst. 
 
Plasseringer tabell:  
J12 har god rekrutering og har stabilt med spillere og trenere. De ligger på 1.plass av 
13 lag. 
Gutter 14 har møtt motstand, 2 vunnet, 2 uavgjort, 7 tap. spilt 11 av 18 kamper. 
Ligger nå på 8 pl av 10 lag i tabellen. 
Jenter 2002/01 har ikke hatt eget lag, men spilt på dispensasjon. Dette har fungert 
bra innad i laget, men vi har blitt møtt med en del skeptisk het i forhold til 
dispensasjonene til 14 års laget. 
Det er flere kamper for alle lag før sesongen er over. 
Framover så ser vi for oss og ha flere lag i serien. Tenker da på de yngste. Nå kommer 
guttene også sterkere på banen i Nordreisa. Vi har et stabilt guttelag som er 



sammensatt i alder og de funger godt som lag med jenter 2001/02. Stor usikkerhet i 
forhold til lag neste sesong. Det trenges flere større gutter og jenter. 
 

 
 

 

6.   Administrativt / Økonomi 
I år, som tidligere, har vi hatt reiseavgift og hall leie på hver enkelt spiller som betales 
inn i sesongen. Alle innkrevinger av medlemsavgifter og avgifter kreves inn via 
minidrett. Dette systemet fungerer veldig bra. Det oppfordres til å bruke support 
telefonen om det er noe en ikke får til med betaling etc i minidrett.  
Utgifter til turneringer kommer eventuelt i tillegg for foreldre. Dette kreves også inn 
via minidrett. Alle utgifter til turneringer deles på antall deltagere og betales i sin 
helhet av hver spiller. Vi vil nevne at utstyret som foreldre må kjøpe for at barna skal 
delta i håndball er rimelig sammenlignet med mange andre idretter. 
 
Denne faste avgiften inkluderer overnatting for både foresatte og spillere samt 
tørrmat på overnattingsturer. Foresatte som kjører får 1,50 kr/km i 
kjøregodtgjørelse, og 0,50 pr passasjer. Vi har benyttet buss på alle bortekamper, 
bortsett fra til Skjervøy. Dette er noe som foresatte og oppmenn gir uttrykk for har 
vært veldig bra og tryggere.  
 
 
Håndball gruppa har i inneværende sesong kjøpt inn nytt utstyr til treninger for ca 
20 000 kroner.  
 
Styret har prøvd å være kreative i forhold til å finne dugnadsjobber og prøver å holde 
timelønna for våre dugnader høyest mulig. Uten dugnader ville avgiften på hver 
enkelt spiller vært det doble. Vil her nevne at basar, loddsalg, søppelplukking, og salg 
fra kantina. Spillere og foresatte har stort sett vært flinke til å stille opp på dugnader!  
Tusen takk til alle som hjalp til! 
Vi har brukt ca 80 000 på buss/overnatting og ca 30 000 til leie av hall ved treninger 
og kamper, så det sier seg selv at vi må ha litt dugnad for og få ned foreldre 
betalingene. Utenom dette så har vi utgifter i forhold til daglig drift og utstyr. Vil også 
gjøre alle oppmerksom på at vi i styret og oppmenner ikke mottar noen form for 
kompensasjoner. Vi er blitt enige om at det er kun trenere som skal motta 
kompensasjon.  
Håndball kan ikke sammenlignes med så mange andre aktiviteter i forhold til 
kostnader. Vi er nødt til å trene innendørs, vi reiser på vinterstider og vil reise 
tryggere med buss og utgifter øker pga dette.  

 
 

Styret har jobbet godt sammen! Oppmenn/trenere og foresatte i håndballgruppa har 
vært utrolig positive og lette å samarbeide med!  

 



Trenerkurs del 1 og 2 var lovd fra regionen før sesongstart, men dette fikk regionen 
ikke til. Dette blir våres hoved fokus framover. Vi må få kurset de trenerne vi har og 
kurs til nye trenere.  
 
Region nord er underlagt Region midt som har sete i Trondheim. Det er 2 
klubbkontakter for Nord-Norge.  
 
Det har denne sesongen vært lite trøbbel med terminlistene, men blei en del krøll når 
det kom inn etter påmelding av lag når serien var kommet i gang. Dette utgjorde at 
Nordreisa fikk en til borte reise med buss. Mange av kampene måtte flyttes på for at 
det skulle passe med kamper for alle lag på samme sted til samme tid.  Alle klubbene 
i region nord har brukt hundrevis av dugnadstimer på å sette sammen terminlistene 
slik at det skulle passe for alle lag. Timer med telefonering og mailer fram og tilbake. 
 

7. Rapportering  
 

Håndballgruppa deltar med leder i NIL hovedlagets styre og gitt referat fra gruppas 
aktiviteter og økonomi, samt med representant i arbeidsgruppe for Idrettsskolen. 
Videre deltar leder i regionmøter i Tromsø.  
 
 

8. Total/helhetsvurdering mot målsetninger  
 

Målsetninger for håndballgruppa: 

En av målsetningene har vært å rekruttere og utdanne flere trenere og dommere: 
Mål om å få til trener og oppmann forum i neste sesong. Vi har fått til et samarbeid 
med Skjervøy om dommer kurs til barneidretten. Det er kjørt et lite internt kurs som 
vi fikk delta gratis på. Til høsten, før sesong start så blir det kjøret et til. Dommer 1 
kurs blir kjørt 2019. Det er vårt håp at den nye regionen hjelper til videre.  
Trenerkurs har vi ikke fått til og det er beklagelig. Men dette blir presset inn til region 
nord nå. Vi kan ikke ha fokus på rekrutering vist vi ikke kan ha fokus på å skolere flere 
trenere. 
 
En annen målsetning har vært økt rekruttering og aktivitet. Dette er noe som kan sies 
å være oppnådd. Ca 50 deltar på Idrettsskolen sine håndballer treninger og vi har fått 
inn mange nye fine 9/10 åringer.  
 
Fokus på håndball Håndballgruppa har valgte å ha håndballskolen i vinterferien, 
dette som et innslag til rekrutering. Vi valgte å invitere store og små til å delta på 
treninger gjennom en hel uke og avsluttet med en mini turnering for alle deltagerne. 
Slik vi ser det var det så vellykket at vi ønsker å satse på det til neste år også.  
 

Sunn Idrettshall:  

Styret, med kjøkken ansvarlig i spiss har jobbet for og endre utvalget i kantina til sunn 
og smartere mat. Vi som klubb føler ansvar for å ha fokus på trening og sundt 
kosthold. Vi jobber med at kantina salget skal se godt ut, smake godt og være godt 
for kroppen. Dette bidrar også til at det blir mindre dugnad for foreldrene med å 
produsere på forhånd. Det meste lages og tilberedes der og da med ferske råvarer. 



Romjulsturneringa håndball: Den blei ikke arrangert av oss i klubben. Dette pga at 
det var mye motstand fra foreldre gruppen. Håndball gruppa har tidligere stått for 
salg i kantina og Karianne Pedersen har hatt ansvaret for alt av aktiviteter i hallen. 
Foreldregruppa var ikke positiv til å bruke en av juledagene til dugnadsarbeid så 
fotball gjorde dette i lag med Karianne. 
 

Bortekamper: Gutter 10 (mix) Jenter 12 og Gutter 14 har hatt flere reiser dette året. 
Det er nå en gang slik at når vi bor i Nord Troms, så må vi reise langt. G10 (mix) har 
hatt 1 serierunde i Tromsø, og har neste i Lenvik mars 2018. Vi bruker buss til alle 
borte kamper og koordinert det sånn at j12 og g14 har hatt borte kamper samtidig. 
Dette har fungert bra og vi i styret vil ha fokus på og bruke buss i framtiden også. 
Dette først og fremst for å skape en tryggere reise og at alle kan reise i lag.  
 
Hjemmekamper: 

Vi har nevnt at vi ønsker flere foresatte og besteforeldre og venner på 
hjemmekampene. 
Foreldre har velvillig stilt opp på kjøkken vakter, sittet i sekretariatet, samt stilt opp 
på annet arbeid i forhold til hjemmekamper. Vi er totalt avhengig av at foreldre og 
foresatte fortsetter å stille opp. Tusen takk. 
Vi prøvde i høst med god informasjon om kommende hjemmekamper, der vi loddet 
ut fruktkurv blant publikum på tribunen. Alle som var på tribunen fikk et gratis lodd 
hver og Spar og Joker stod for sponsing av fruktkurver. Dette resulterte i at mange 
fant veien til hallen og vi hadde mange på tribunen. Spillerne sjøl syns at dette var 
stas, så det er ønskelig at vi starter opp med dette som fast tradisjon for sesongen 
2018/2019 
 

Glede spredning: Vi ønsket og glede innbyggerne med og gi dem litt ekstra 
oppmerksomhet. 
I forbindelse med julen besøkte en stor del av spillerne og foresatte  
beboerne på; sykehjemmet, omsorgssenteret og bo-og kultur. 
Hagans blomster, Coop Ekstra Storslett og Fristelsen bakeri bidro til at  
vi kunne bidra med kaker og blomster. Vi opplevde at beboerne satte stor  
pris på vårt besøk, påskjønnelsen og at vi sammen sang julesanger. For  
våre spillere ser vi dette som et viktig felles tiltak i å vise  
nestekjærlighet. En felles aktivitet vi ønsker og gjenta. 

 
 

9. Turneringer  
Nordreisa IL J12 har deltatt på Nyttårsturnering i Tromsø. Alle serielagene dro til Alta 
-  i litt andre klasseinndeling enn sesongens G/J 10, J12/13 og G 15. Resultatene har 
vært varierende, men utrolig lærerikt, gode sportslige resultater i sin helhet. 
Nordreisa il håndball er like glad uansett resultater, vi rett og slett koser oss i lag.  
 

 

 
 



10. Dommer og trenerutdanning 
Vi trenger absolutt voksne trenere i klubben! Og det har vi klart i denne sesongen. 
Men vi trenger flere. 

 
Vi ser klart nødvendigheten av å satse på trener og dommer utdanning, problemet er 
ofte at kursene er på ugunstige tidspunkt og steder for oss. Regionen har lovet oss 
trenerkurs og dommerkurs, men ikke klart og gi oss dette. Leder i klubben jobber 
med dette opp mot region nord. Vi er distrikt klubb, men skal vi være en klubb med 
et spiller tilbud til alle nivåer, så må også dette settes fokus på.  
Håndballgruppa har ingen gamle dommere som er aktiv. Da sesongen startet opp 
igjen høsten 2017, sto vi helt uten dommere. Vi har fått til et godt samarbeid med 
Skjervøy for å få dommere. Dommeransvarlig i Skjervøy, Ørjan Henriksen har hatt 
dommerkurs for ungdommer for å få dommere til 10 og 12 års kampene. Det deltok 
6 stk fra Nordreisa, som nå har godkjent kurs for å kunne dømme disse kampene. 14 
års kampene har Skjervøy bistått oss med dommere. Vi har i noen sammenhenger 
vært så heldige å ha våre borteboende ungdommer hjemme og de har kunnet dømt 
noen kamper. Dommer kurser i regionen har vært avholdt i Tromsø over flere 
ettermiddager, dessverre umulig for våre interessenter å delta. 
Vi jobber nå med Skjervøy om å få kjørt en ny runde med dommer kurser, sånn at vi 
også får bygd opp vår dommer stall.  
Vi trenger flere foresatte og voksne som engasjerer seg, tar ansvar og kan være gode og 
tydelige forbilder for spillerne våre! 
 

11. Veien videre  

Vi har et stort behov for å utdanne flere trenere og dommere, spesielt voksne! 
Arbeidet med dette skal prioriteres kommende sesong! Vi ser at lag som har voksne 
trener gjør det godt sportslig. 
 
Vi vil også jobbe for å rekruttere flere spillere og få flere lag med i det spillet vi synes 
er så gøy.  Håndballskolen i vinterferien ser vi på som et godt rekruterings tiltak for 
de yngste. 
Virkemidler for rekruttering vil være vennskapsturnering, håndballskole, håndball uke 
på høsten, deltakelse på turneringer, mye media omtale og samhold blant spillere og 
foresatte!  

 
Omdømmebygging er et viktig satsingsområde for håndballgruppa! Vi skal være stolt 
over å tilhøre Nordreisa kommune og Nordreisa IL, og sponsorene våre skal være 
stolte over å koble navnet sitt til Nordreisa il håndball! Dette er like viktig på -som 
utenfor banen, og det gjelder voksne foresatte og supportere like mye som spillerne! 
Fair-play! Hvordan vil vi bli oppfattet? Hvordan omtaler vi/og snakker om dommere, 
motspillere, egne spillere, andre lagledere osv?  Tilrop fra tribunen, tilrop fra benken, 
tilrop til egne spillere? Se sportsplan! 
 
Vi er stolt over at vi i fra Nordreisa IL Håndball er kjent for god oppførsel på og 
utenfor banen. 
 



Økonomien er alltid en utfordring og vi prøver å endre styret til å ha 
økonomiansvarlig som styrer inntektene. Det må jobbes kreativt med måter å få inn 
penger på!  
Det må også jobbes aktivt ut mot sponsorer og aktuelle støttespillere for 
håndballgruppa! 
 
Facebook er ikke offisiell info i Nordreisa IL, men hjemmesiden må bli aktivt brukt! 
Spillere anmodes om å bruke sin egen side på facebook om kamper osv. for å få 
publikum til å møte opp i hallen. 
Vi må få avisen mer engasjert når det er seriekamper og andre håndballaktiviteter. 
Det har ikke vært noen innlegg/ håndball reportasjer om Nordreisa lagene i Framtid i 
Nord denne sesongen. Det syns vi er trist, og vi som klubb må gjøre noe med det.  
 
oppfordrer foresatte og familie til å engasjere seg i håndballgruppa, - på alle måter! - 

samt å fortsette å møte opp på kamper for å heie fram de meget flotte ungdommene 
vi har i Nordreisa!! 
 

 Husk at vi har den flotteste ungdommen i bygda. 
Det betyr mye for dem at de ser at voksne bryr seg!!! 
 
 
 

 
                                 Storslett 09.02.2018 
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