
Årsberetning Tveit Håndball 2018 
 

 

Styret i 2018 besto av: 

Styreleder  Ole Byberg 

Nestleder  Bendik Bigset  

Materialforvalter Jørgen Egeberg 

Dugnadsansvarlig Andreas Nygård 

Kasserer  Anne Helene Kahrs 

Styremedlem  Justyna Strømmen 

Styremedlem   Jorunn Fure 

Sekretær  Maria Ottosen 

 

Vi har i 2018 gjennomført 8 styremøter og 2 utvidete møter med trenere og foreldrekontakter. 

 

Medlemstall 2018: 

I 2018 har vi i håndballen 110 registrerte medlemmer fordelt på 7 lag. Dessverre en nedgang 

på 35 medlemmer fra rekordåret 2017. 

Vi har 23 trenere og 18 foreldrekontakter. Vi har en god balanse mellom oppgavene til trenere 

og foreldrekontakter, der trenere får fokuser på treningene og treningsmiljøet, og 

foreldrekontaktene står for planleggingen rundt ulike arrangementer, dugnader og den daglige 

driften av et lag. 

Nytt fra høsten av er 18 spreke kvinner som har startet damelag i Tveit Håndball.  

Vi i Tveit Håndball er stolte over å ha et medlemsregister som strekker seg fra 6 år til 35 år. 

Trening: 

Alle håndballens treninger foregår i Tveit Idrettshall.  

 

Cuper: 

Her styrer lagene fritt. Håndballstyret oppfordrer alle lag å dra på cup og bygge opp rundt det 

sosiale innenfor laget og klubben. 

Dugnad: 

Vi har avholdt 2 stk. av de årlige toalettpapirdugnadene, en på våren og en på høsten. Gode 

rutiner, positive foreldre og et etablert samarbeid med Coop Obs gjør at håndballgruppa 

driftes godt. Utover dette har alle lag mulighet til å tjene inn til lagskonto gjennom egne 

dugnader som kiosksalg, loddsalg, osv.  

 



 

 

Økonomi: 

Økonomien er veldig god. 

På grunn av den gode økonomien har håndballstyret valgt å budsjettere med underskudd i 

2019. Det er bestemt at overskuddet fra vårdugnaden går direkte til lagene. 

Håndballstyret håper at ekstra penger til lagene kan brukes til turneringer, treningsleir eller 

sosiale aktiviteter, som vil bidra til sosial tilhørighet i laget og klubben.  

 

Valg: 

Maria Ottosen går ut etter 2 år. 

Geir Thomas Nordskog går inn fra 2019 – i minst 1 år. 

 

 

06.02.19 

Bendik Bigset 

Nestleder Håndballgruppa 


