
Årsmelding KIL håndball 2015/2016 og 
høstsesongen 2016 
 

Tusen takk til alle spillere, trenere, dommere, foreldre/foresatte og alle andre som har bidratt i 

sesongen 2015/2016 og som bidrar i sesongen 2016/2017. 

Lag og trenere sesongen 2015/2016 
Lag Trenere 

Mini Astrid Øie Johansen, Jane Nordstrand, Nina og Mads Øren 

Barn 10 Karina Holand, Trude Helmersen Arnøy og Line Pettersen 
Fallmyr. 

G12 Marit Måøy Holm, Aslaug Holm og Joar Pettersen 

J14  Margaret Hammer, Siv Tove Arnøy, Andreas Marø og 
Elisabeth Mo 

G14 Kirsti Fjær 

G16 Kirsti Fjær 

Damer Andreas Øie Johansen 

Herrer Per Ole Holm, Andreas Marø og Andreas Øie Johansen 
 

 

Lag og trenere sesongen 2016/2017 
Lag Trenere 

G10 Jane Nordstrand, Nina Øren, Mads Øren 

J10 Trude Helmersen. 

J12 Karina Holand, Line Pettersen Fallmyr og Lena 
Moen. 

J14  Margaret Hammer, Siv Tove Arnøy og Andreas 
Marø  

G14 Marit Måøy Holm og Barbro Thorsen 

G16 Kirsti Fjær 

J16 Evy-Line Waagø og Elisabeth Mo 

Damer Andreas Øie Johansen 

Herrer Kirsti Fjær 
 

 

 

 

 



Tillitsvalgte denne sesongen 2015/2016 og deler av sesong 2016/2017 
Styret Økonomigruppa Valgkomiteen 

Leder: Nina Øren Anita Kjekshus Olav Wahl 

Nestleder: Fredrik Furre Bente Lauten Kjell Ove Skillingsås 

Kasserer: Gjertrud Olsen Bente Ramfjord Lisa Selliseth  

Sekretær: Evy-Line Waagø Hanne Heimsvik   

Styresmedlem: Tone Sund Kjell Stokkland Dommerkontakt 

Vara: Margaret Hammer Ottar Stene Evy-Line Waagø 

Vara: Arne Kiil   
 

Aktiviteter  
Det har vært mye aktivitet både på hjemme- og bortebane denne sesongen. Det har stort 

sett vært godt med publikum under arrangementene i hallen. Vi ser at det lønner seg å ha 

mange kamper på samme dag, da det blir solgt mye fra kiosken og mange innbetalte 

tilskuere. Dame – og herrekamper trekker særlig mye folk.  

J14-lagene våre var på møbelringen cup i Sandnessjøen på slutten av sesongen, og det endte 

med tredjeplass og edelt metall. G14 deltok på sluttspill i Trondheim.  

Felles avslutning for alle lagene i Nærøyhallen. Her ble det delt ut pokaler til alle spillerne, og 

det ble spilt kamper mellom foreldre og barn. Salg av enkel mat og drikke. Ei fin stund i 

hallen. Minilaget hadde egen avslutning i hallen.  

Helga før påske arrangerte dame- og herrelaget ei «miniturnering» i hallen. Flere lag ble 

invitert, men de fleste kunne ikke stille lag. Det endte med lokaloppgjør med Rørvik, både på 

dame- og herresiden. Dette er noe seniorlagene vil videreføre som en tradisjon.  

Opplæring og rekruttering 
Høsten 2015 deltok fire personer på kamplederkurs. De har dømt en del kamper på de 

minste årsklassene. Høsten 2016 deltok to av disse kamplederne på dommer 1- kurs, og 

innehar kompetanse og ferdigheter til å dømme høyere årsklasser. En ressurs for klubben.  

Det har også blitt arrangert trener 2- kurs og kurs for trenere på minihåndball. Dessverre 

måtte vi avvikle minihåndballen sesongen 2016/2017, da det var svært få spillere som 

deltok. Vi håper på å få i gang minihåndballen til neste sesong. Vi har opplevd en positiv 

rekruttering fra minihåndballen. Guttene som egentlig har et år til på minihåndball, rykket 

opp til G10 i år. Dette mestrer de meget godt. 

Den tidligere landslagstrener Svein Tore Jacobsen kom til oss i april og holdt en 

inspirasjonskveld for trenere og spillere. Mange tok turen til Nærøyhallen for å få med seg 

dette. 

Det har ikke vært gjennomført målvaktstrening sesongen 2015/2016 eller sesongen 

2016/2017. Dette har vært et savn hos de fleste lag, og dette er noe vi vil prøve å få på plass 

til neste år.  



Nærøyhallen 
Samarbeidet med kommunen har denne sesongen fungert bra. Vi fikk sesongen 2015/2016 

på plass et eget utstyrsrom for håndballgruppa. Margaret Hammer har hatt ansvaret for 

bestilling av utstyr og for å få på plass utstyr inne på rommet. Hun har gjort en fantastisk bra 

jobb med utstyrsrommet, og vi er heldige som har en god del utstyr vi kan bruke i trening.  

Kommunen har også fått på plass en hjertestarter i hallen. Denne henger opp i gangen ved 

inngangen. Ny port har også blitt installert i hallen.  

Vi opplever at det lekker en del fra taket i hallen. Dette medfører at gulvet blir glatt og at 

spillere kan skade seg. Det er meldt fra til kommunen om lekkasjene, og de skal sørge for at 

dette blir utbedret.  

Formidling av informasjon 
Vi har vært dårlige på å formidle informasjon på Kolvereidil.no sine sider. Dette skal vi 

forbedre. Dame- og herrelaget er flinke til å reklamere for sine arrangement på sine 

Facebook -sider.   

Økonomi 
Det har blitt brukt en del penger på omberamming av kamper både sesongen 2015/2016 og 

sesongen 2016/2017. De fleste medlemmene har betalt kontingenten.  

Buss/skyss og reiselengde 
Vi har satt grensa for å få innvilget buss til 20 mil. Det vil grovt sett si lengre enn Steinkjer.  

Noen lag opplever å reise langt for å spille kamper. Vi har opplevd at noen spillere ikke blir 

med på håndball eller slutter på håndball på grunn av dette. Problemet er tatt opp med 

regionen flere ganger uten at det har ført til noen særlige forbedringer.  

  


