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1.0 Styrets sammensetning
Leder:

Stein Pettersen

Nestleder:

Rune Dønnum

Kasserer:

Gro Bjørnstad

Sportslig leder:

Einar Ordahl

Arrangementsleder

Knut Stubergh

Sekretær:

Inger Johanne Dønnum Jensen

1.1 Underutvalg/komiteer
Valgkomitè:

Ingelin Berby og Heidi Marthinsen.

Salgsansvarlig:

Unn Evelyn Nordstad og Jon Wenger

Arrangemensutvalg:

Knut Stubergh og Bente Sandholt

Leder Yngres avdeling:

Ida Wenger

Leder Senior avdeling:

Rune Dønnum

Utdanningsdriver:

Mona Dønnum

Dommerkontakt:

Heine Fagnastøl

Materialforvalter:

Stine Nebbens

Nettredaktør:

Stein Pettersen

Revisorer:

Gro L. Helgesen og Sonja Almeli

2.0 Styrets virksomhet:
Det har vært avholdt åtte styremøter hvor styret har behandlet 50 ulike saker.
Ingen år er like i Eidsvold Turn Håndball – vi gikk inn i 2016 med store ambisjoner –
noen av dem har vi innfridd, andre kollapset, nesten før de hadde blitt vedtatt av
årsmøtet.
Under årsmøtet 2016 ble det gitt klare signaler på at klubben måtte ta en samling og
jobbe målrettet med rekruttering. Samtidig kvalifiserte damelaget seg til 3. divisjon.
En fantastisk prestasjon som også ga klubben en unik mulighet til å skape et tilbud
som også kunne bidra til at nye spillere kom til klubben.
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Året har på den måten vært preget av et ganske bredt anlagt arbeid, noe som ikke
minst har vært utfordrende for Sportslig utvalg som skal i vareta både bredde og
topp.
På Seniorsiden fikk vi på plass et erfarent trenerteam. Tom Martinsen og Kalle
Madsen tok på seg jobben. Disse to har hatt ansvar for utviklingen av K3, K5 og J18lagene våre gjennom sesongen 16/17.
Så langt har det vært et krevende år for K3-laget vår, som kjemper i den helt nedre
del av tabellen så langt. Det er imidlertid godt å se at dette laget også fungerer som
et lokomotiv for å skape et spennende miljø på damesiden, noe som selvsagt er
ekstremt viktig når det kommer til å holde på J18-spillerne. Det er viktig å gi dem et
tilfredsstillende sportslig tilbud.
På herresiden måtte vi imidlertid gi tapt. Vi mistet de eldste guttespillerne gjennom
de siste sesongene og samarbeidet med Raumnes/Årnes ble ikke mulig å videreføre.
Som følge av dette ble det ikke tilstrekkelig grunnlag for å holde i gang et herrelag.
Arbeidet for å rekruttere og holde på spillerne i yngres avdeling har vært viktig både
for styret og Sportslig utvalg i perioden som har gått.
Vi fikk gjennomført besøk på SFO på Ås-skole, og distribuert informasjon også til
andre skoler om tilbudet vårt. I tillegg til dette var vi også til stede med stand på
Grunnlovsdagene i Sundet, der vi delte ut informasjonsbrosjyrer og lot de
passerende få teste hvor hardt de kunne skyte.
Det har også vært fint å se hvordan enkelte lag har hatt en god tilvekst gjennom året.
Vi har nå en stor og god gruppe på J10, og J12. Disse har i løpet av sesongen blitt
så mange spillere at det nå ikke er mulig/nødvendig at alle deltar på alle kamper
gjennom sesongen.
Det har vært fokus på å skaffe tilstrekkelig med trenerresurser, i tillegg til så gode
treningstider som mulig for alle lag. Vi har imidlertid fortsatt behov for mere tid, og ser
med stort håp mot planer om ytterlige enn hall til i Eidsvoll.
Ved oppstart av sesongen 2015/2016 gjorde NHF store omlegginger av sine IKTsystemer. Til tross for at dette har blitt betydelig bedre gjennom inneværende
styreperiode, er det fortsatt en del «barnesykdommer» som har gitt oss noen
utfordringer. Vi ser imidlertid nå at dette på sikt vil bidra til å gjøre arbeidet enklere og
raskere.
Hyggelig er det også å se at vi har fått til et godt samarbeid med Feiring, som for
første gang på lenge, denne sesongen har stilt med jentelag både i 10- og 12årsklassen. ETF har bidratt gjennom å stille med dommere for deres kamper, og i
tillegg samarbeide med dem om dugnader i Eidsvollhallen.
Begge klubber jobber etter prinsippet om at det viktigste er at det finnes gode
håndballtilbud til ungene, og at det viktigste er at de spiller, ikke hvor de gjør det.
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Det ble ikke gjennomført noen «Håndballens dag» ved sesongstart i år, styret har
ønsket å jobbe videre med å skape en bedre kickoff for lagene våre, og ønsker å
jobbe videre mot dette foran neste sesong.
ETF Håndball er en liten klubb, og det betyr at styrearbeidet i stor grad består av å
løse løpende praktiske oppgaver og utfordringer. Vi ønsker å benytte opplegget
«Klubbhuset» fra Norges Håndballforbund inn i neste periode, for på den måten å
bidra til større og mer varige endringer som på sikt skal styrke klubben.

2.1 Hjemmesiden
ETF Håndball benytter seg av samme type nettsideløsning som resten av resten av
Eidsvold-alliansen levert av gbwebpro.com.
Stein Pettersen har fungert som nettredaktør for denne, i tillegg til en egen
Facebook-side for Eidsvold Turn Håndball.
Vi har definitivt en del å gå på i forhold til å få lagene til å bidra med innhold til
nettsidene, men dette er selvsagt et arbeid som vil fortsette i neste periode.

2.2 Samarbeid med andre klubber
Vi har hatt et godt samarbeid med Hurdal på K6 laget. Før jul spilte de alle
hjemmekamper i Eidsvollhallen. Etter jul skal alle kamper spilles i Hurdal.
Vi har også hatt et godt samarbeid med Feiring. Dette er mer på arrangement delen
da Feiring IL ikke har egen håndballhall.

3.0 Økonomi
3.1 Tilstelninger/arrangement:
Det har vært en klar strategi for klubben og styrke arbeidet rundt arrangement, for på
den måten å kunne skape mest mulig inntekter gjennom aktivitet i hallen.
Denne planen fikk imidlertid noen skudd for baugen på vårparten 2016 da kiosken
gjentatte ganger ble utsatt for innbrudd, der både penger og varer forsvant.
Arrangementskomitéen med Knut Stubergh i spissen, tok imidlertid tak i problemene.
Ved hjelp av vaktmester og Eidsvoll Kommune, ble kiosken reparert og nye rutiner
kom på plass. Nøkkelboks ble installert, det samme ble safe innvendig – i tillegg ble
både dør og luke sikret ytterligere.
ETF Håndball fikk i tillegg også på plass betalingsterminaler, noe som øyeblikkelig
viste ø i form av økte inntekter på alle arrangementer, og reduserte risikoen knyttet til
håndtering av kontanter.
Vi har denne sesongen hatt SPU-samlinger for Jenter 13. Dette har vært arrangert
tre ganger i Eidsvollhallen. Linn Tømte, Inger Johanne og Rune har stått for
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arrangementet. De har servert kaffe, kaker, frukt og drikke til både voksne og
utøvere.
Jenter 03 inviterte til intern turnering for alle i yngres avdeling. Dette ble et hyggelig
arrangement med mange fornøyde barn.
Jenter 05 arrangerte fellecup med Kisa og EIF. Dette ble også et vellykket
arrangement.
De yngste lagene har deltatt på Loppetassen-turneringer. Eidsvold Turn arrangerte
selv sølvturneringen med 20 lag og 160 deltagende barn. Deltagerne er i alderen
seks og sju år. Det ble spilt på to baner med myldreområde i midten. Et flott
arrangement med Åse Karin Paulsen som arrangementsansvarlig.
Flere lag deltok på Eidsvold Turn sin fellscup på Hamar. Her var det felles grilling på
kvelden. Det ble også premieutdeling for årets sesong.
K3 vant første innledende runde mot Nordstrand NM kvalifisering. De vant 25-21 på
bortebane og fikk derfor lov å spille neste runde hjemme i Eidsvollhallen. Her møtte
de et lag fra Halden. Kampen trakk fulle tribuner, og det var stor stemning i hallen
denne kvelden. Kampresultatet vil ikke bli nevn her, men det ble dessverre tap.

3.2 Inntektsgivende virksomhet:
Det ble også i år bestemt at klubben ikke skulle gjennomføre felles dugnad. Dette
fordi vi har færre lag og færre utgifter. Klubben har god økonomi og derfor «sparer»
vi foresatte for dette i år også.
Arrangementer i Eidsvollhallen gir fortsatt god inntekt til klubben.
Vi har også i år fått et overskudd fra Eidsvoll bingo.
ETF håndball har en sunn og god økonomi. Det ble i år et overskudd på 62.587
kroner.

3.3 Sponsorer /Bidragsytere 2016
Totens Sparebank
OSL
CHAQWA
Sporten Eidsvoll
Oculos
Rørleggermester Knut A. Stubergh
Dønnum Trade
Eidsvoll bingo
Grassrotandelen
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Vi takker for alle bidrag og godt samarbeid.

4.0 Sportslig utvalg:
4.1 Utdanning/kurs:
Det har ikke vært nye dommere på dommerkurs eller barnekamplederkurs siste året.
Målvakt på J13 har vært på målvaktkurs.

4.2 Trenere/hjelpetrenere

Trenere sesong 2015/2016
Håndballskolen
J8 (2007)

Veronica Corbet
Gerd Anderson

J9 (2006/)

Øystein Snekkerhaugen, Heidi Nikkerud

J10 (2005)
J11 (2004)

Mona Dønnum, Ida Wenger
Anniken H. Stokkeland

J12 (2003)

Linn Tømte

J13 (2002):

Veronica Corbet

J16 (1999):
K4

Frank Bredesen/Janet Bredesen
Frank Bredesen/Janet Bredesen

K5:

Frank Bredesen/Janet Bredesen

Trenere Sesong 2016/2017
Håndballskolen

Linn Tømte/Bjørn Olsen

G/J 7/8 (2008/2009)

Øystein Snekkerhaugen og Karoline Jørgensen

J9 (2007)

Gerd Anderson
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J10 (2006/)

Øystein Snekkerhaugen, Heidi Nikkerud

J11 (2005)
J12 (2004)

Mona Dønnum, Ida Wenger
Anniken H. Stokkeland

J13 (2003)

Linn Tømte

J14 (2002):

Veronica Corbet

J18 (1999):
K3

Kalle Madsen /Tom Martinsen
Kalle Madsen/Tom Martinsen

K5:

Kalle Madsen/Tom Martinsen

K6

Ingen egen trener

Oppmenn sesongen 2016/2017
G/J 7/8

Karoline Wiggen

J9

Monica Kullblikk

J10

Ragnhild Hustad

J11

Heidi Marthinsen

J12

Helene Martinussen/Elisabeth Fjørtoft

J13

Bente Sandholt/Inger Johanne Dønnum Jensen

J14

Ragnhild Aasgaard

J18

Heidi Hveem

K6
K5
K3

Bente Hanche

4.3 Dommere
Morten Johannesen
Lisa Maurbråten
Heine Fagnastøl
Tom Martinsen
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4.4 Håndballrelaterte verv/funksjoner utenfor ETF-Håndball
Øystein Snekkerhaugen har sittet i styret i Eidsvold Turn-Alliansen
Roar Habberstad har sittet i Eidsvoll Idrettsråd

4.4 Utmerkelser:
Det er ikke blitt utdelt dette året.

4.5 Antall medlemmer:
Pr 31.12.16 hadde ETF Håndball 257 medlemmer.

4.6 Æresmedlemmer:
Det har ikke blitt utnevnt noen nye dette året. Tidligere utnevnte æresmedlemmer er:
Egil Martin Dahlum
Vidar Nyland
Toril Skovseth

4.7 Øvrig møtevirksomhet:
Oppmannsmøte i oktober 2016 Klubbhuset på Myhrer.
Trenermøte desember 2016 i Eidsvollhallen.
Stein og Inger Johanne deltok på informasjonsmøte i alliansen. Temaene var
fordeling av penger fra alliansen og nytt baneanlegg på Myhrer.

5.0 Oppgaver og utfordringer framover:
Det er fortsatt en utfordring å verve medlemmer til styret, underutvalg, dommere og
trenere. Det må jobbes målrettet på alle nivå for å engasjere flere av klubbens
medlemmer til å bidra på disse arenaene.
Erfaringene fra ”Rød tråd” og arbeidet med å bygge kompetanse hos trenerne må
videreføres. Her er jevnlige trenerforum og læring av hverandre viktig, samt
regionens kurs og opplæringstilbud. Det vil bli viktig å utnytte ressurspersoner med
ulik kompetanse i dette arbeidet.
Det må arbeides videre med å holde oversikt over klubbens medlemmer og
ressurspersoner.

Årsberetning Eidsvold Turnforening Håndball 2016

Side 9

Frafallet av lag før sesongen 2015/2016 gjorde at det ble et stort gap mellom yngres
og senior på damesida, samt at guttesida mer eller mindre ble borte. Det gjenstår
fortsatt mye på det strategiske i forhold til å utjevne dette, men det er tatt initiativ
ovenfor EIF Håndball for å se om det er mulig å finne frem til bedre
samarbeidsløsninger på sportslig plan.
Rekrutteringen til håndballskole og de yngste lagene er bra, men vi kan bli enda
bedre på det arbeidet som gjøres ovenfor barneskoler og SFO.
Vi jobber med å få på plass jevnlige trenerforum. I et slikt forum kan vi lære av
hverandre og utveksle erfaringer. Det er bra at personer med faglig kompetanse kan
bidra og hjelpe andre trenere gjennom for eksempel et trenerforum. På denne måten
blir ikke trenerjobben en ensom oppgave.
Arbeidet med å rekruttere dommere må opprettholdes. Det er viktig at klubbens
14/15 åringer får tilbud om et barnekamplederkurs slik at de kan jobbe med dette i
praksis ved å dømme kamper.
Vi ønsker å bruke hjemmeside og Facebook aktivt, slik at lagets medlemmer enkelt
kan holde seg oppdatert.
Klubben bør i størst mulig grad drive inntektsbringende arbeid gjennom å skape "liv" i
hallen for eksempel ved å arrangere Loppetass og miniturneringer.
Håndballens dag bør arrangeres ved sesongstart. Dette gir en god oppstart på
sesongen.
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Årsmøtet, 24. Februar 2017:

______________________

_______________________

Stein Pettersen
Leder

Inger Johanne Dønnum Jensen
Sekretær

_____________________
Rune Dønnum

________________________
Knut Stubergh

Nestleder

Arrangement

_______________

_______________________

Einar Ordahl
Sportslig

Årsberetning Eidsvold Turnforening Håndball 2016
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6.0 Vedlegg- Sportslig aktivitet
Håndballskolen
Trener: Linn H. Tømte og Bjørn Olsen
Spillere: 14 ved oppstart
Deltakende barn på håndballskolen er barm født i 2010.
Trener 1 gang i uka, tirsdager 17.00 - 18.00 i Eidsvollhallen.
Inger Johanne og Linn var i forkant på Ås skole og gjennomførte gymtimer med håndball for å
rekruttere spillere.
Dette var det god gevinst av og mange ønsket å starte med håndball.
Vi bruker bevisste mye ball for å øve kast og mottak. Vi gjør ulike øvelser som er lekrelaterte.
Ingen spillere har erfaring fra håndball tidligere. Vi skal derfor først i januar 2017 delta i
Loppetassturnering.
I år er det kun deltagere fra Vilberg og Ås skole med på håndballskolen. Langset har deltatt
på håndballskole via Feiring.
Vi er en god sammensveiset gjeng som har vist stor fremgang i håndball.

J/G Født 2008/2009
Dette er en gruppe bestående av 30 jenter og gutter født 2008 og 2009. Treningstiden er
fredager 17.00 – 18.00 i Eidsvollhallen. Trener for gruppen er Karoline Wiggen Jørgensen og
Øystein Snekkerhaugen. I sesongen 16/17 har vi så langt deltatt på 4 minirunder med 3 lag.
Ett lag i gutter 8, og to lag jenter 8. Mulig vi må melde på et 3. lag i jenter 8 grunnet
tilstrømming av nye spillere etter jul.
Dette er en gruppe med mange ivrige og glade barn. Alltid godt oppmøte på trening samt en
foreldregruppe som følger opp både når det gjelder trening og kamp.
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Jenter født 07
Gerd Andersson har vært trener for laget. Vi er 8 jenter i stallen. Noen av dem hadde vært
med på håndballskolen og for andre var dette første møte med håndball. Vi har en og en halv
times trening en gang pr uke. Vi deler da hall med J10. Vi trener i Eidsvollhallen. Monika
Kullblikk er oppmann for laget.
Vi har vært med på kretsens minicuper. Dette har vært bra trening for jentene. Vi har også hatt
en sosial sammenkomst hos Monica. Dette var veldig vellykket.
Jenter født 06
Dette er en gruppe som pr. nå teller 23 jenter født 2006. Treningstidene er tirsdager 19.00 –
20.00 i Eidsvollhallen, og torsdag 17.30 – 19.00 i Eidsvollhallen. Trener for laget er Øystein
Snekkerhaugen, hjelpetrener er Heidi Nikkerud og oppmann er Ragnhild Hustad. Sesongen
16/17 har vi påmeldt 2 lag i seriespill J10. Ett lag på nivå 1 og ett lag på nivå 2. Det er stort
sett rullering mellom disse to lagene, men en liten stamme som kun spiller på ett av nivåene.
Fokus for denne gruppen er at alle skal få utfordringer som passer sitt nivå, og alle skal ha lik
spilletid. Ingen har godt av å føle at de ikke mestrer i kampsituasjon, og ingen har godt av å
være for dominerende heller.
Dette er en gjeng sosiale jenter som er flinke til å møte på trening. Noe som igjen gir
utfordringer med tanke på treningstid. Vi deler hall med J9 på torsdager, noe som ikke er
heldig med tanke på gruppestørrelsen. 23 jenter på halv bane er ikke god plass.
Vi har deltatt på Storhamar-cup mai 2016 med overnatting. Her hadde vi med to lag i J10.
Tross spill ute med vekslende vær ble dette en fin opplevelse for jentene.
I desember 2016 ble det arrangert sosial kveld med bowling og pizza på Jessheim. Stort sett
alle jentene var med, så dette ble et meget vellykket tiltak.
Gruppen opplever stadig ny tilvekst av spillere, noe som gir utfordringer både med tanke på
trenerkrefter, halltid og antall lag.

Jenter født 05
Vi startet året med 9 spillere. Laget har to trenere, Mona Dønnum og Ida Wenger. De
trente to ganger i uken, og spilte første halvår i serien for jenter 10. De fikk ikke vært
med på årets felles cup, da det var mange som ikke kunne pga konfirmasjon.
De skulle istedenfor delta på Nannestad cup. Men pga diverse misforståelser ble ikke
dette noen av. Vi valgt derfor å arrangere vår egen treningscup med tre lag fra Ullkisa
og ett lag fra Eif . Dette gikk veldig fint.
Etter sommerferien startet vi opp med 9 spillere. Samtidig begynte vi å trene sammen
med J-12. Dette fungerer veldig bra da de er en stor spiller gruppe. I hovedsak er
Mona og Ida trenere på mandager og Annikken og Mona er trenere på onsdager.
Årsberetning Eidsvold Turnforening Håndball 2016
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Jentene startet sesongen med å delta på Starum cup. Dette var jentenes første
overnattings cup. Dette gikk veldig bra.
Dessverre mistet vi 2 spillere i høst, slik at vi nå er kun 7 j-11 spillere.

Jenter født 04
Vi jenter 2004 var med på håndballcupen på Hamar før sommeren. Dette ble vår
siste kamper med 2003 jentene. Etter sommeren slo vi oss sammen med J 2005,
men valgte å stille egne lag i serien. Altså lag for 2004 og 2005. Vi har klart å
rekruttere en del spillere til laget vårt og er nå oppe i totalt 13 spillere på 2004 laget.
Vi trener mandager i Eidsvollhallen og onsdager i Langsethallen. Jentene på 2004
har tapt alle kampene sine foreløpig, men vi ser en stor progresjon fra første kamp.
Vi er et helt eget lag med spillere som kun har spilt håndball i maks 1 år. Nå
begynner jentene å få til det tekniske og det er kjempemorsomt å se de i aksjon. Til
tross for store tap noen ganger, så har heldigvis jentene et smil om munnen og
tenker at det viktigste for dem er å ha det gøy og bli enda bedre spillere.

Jenter født 03
Vi startet opp året 2016 med 20 spillere fordelt på to lag 2003 og 2004.
2003 trener tre dager i uken. Samtrening med 2004 og en med 2002.
2004 trener to ganger i uken. En med samtrening 2003. Flere nye spillere ble tilført
2004 laget ved oppstart. Naturlig fordeling ble nystartet/2004 i nivå 2 og etablerte
spillere i nivå 1.
Nivå 1 spillere bidro på noen kamper til nivå 2.
Nivå 1 deltar på temaserien. Vinner 3 av 4 kamper og er en av topp 4 på temaserien i
Ski.
Nivå 1 havner midt på tabellen.
Nivå 2 havner også midt på tabellen etter siste seriekamp.
På høsten inviterte 2003 jentene til en treningsturnering. Alle 2002-2003-2004 og
2005 ble invitert. Dette var vellykket og vi prøver å gjenta dette. På tribunen satt
foreldre, besteforeldre og søsken og heiet godt.
Begge lag reiste sammen til Storhamar cup. Nivå 2 måtte spille i feil klasse og fikk en
tøff cup, men de tok det fint. Det ble mye sosial moro og de nye ble godt kjent med
laget.
Resultater fra cupen: Nivå 1 spiller seg til A sluttspill kvartfinale.
Ett blandingslag stiller i Nannestad cup. Kvalifiserer til A sluttspill og kvartfinalen.
Spillere fra 2003 bidrar fast opp mot j 14 pga manglende spillere på 02 laget.
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Ved oppstart høsten 2016 splitter vi 2003-2004. Dette for at 2004 skal få spille i egen
klasse på sitt nivå. 2003 samarbeider tettere opp mot j 14.
Spillere /aktuelle hospitanter er med 2003 .
2003 starter sesongen 2016 med 4 treninger i uken, hvor en trening er utendørs i
Mistberget.
Starter også sesongen med 3 skader. Vi melder oss derfor ned til nivå 2 i serien.
I August deltok vi på Smaalene cup i Østfold hvor vi vinner alle innledende kamper.
Mister finaleplassen med 1 målstap i A -sluttspillet.
Vi deltar også på Håndballuka i regi av Bækkelaget.
Målvakt Nora deltar på målvaktseminar via NHF.
Synne, Synne R og Hedda blir tatt ut til SPU j 13.
Deltar på Julecup i Rælingen. Kvalifiserer til A- sluttspillet. Får med oss 4 banens
beste spiller kåringer.
Vi avslutter året med 3 plass på tabellen.
Keepertrener: Hanne Fossum 1-2 ganger pr. mnd
Hjelpetrenere ved behov : Egil Martin Dahlum, Gyrid Fredriksen , Inger Johanne
Dønnum(svøm/jogg)
Antall spillere 2003: Andrea, Hedda, Synne R., Synne, Hedvig, Hanna, Gullveig,
Emma, Fride, Nora, Malin og Sophie.

Jenter født 02
Spillere første halvår: 7 stk.(bistand fra 03 i kamper) Spillere andre halvår: 6
stk.(bistand fra 03 i kamper)
Jentene trener 3 ganger i uka, totalt 6 timer, hvor den ene trening er felles med 03.
J14 spiller i Regionserien nivå 1 og Temaserien nivå 1. I regionserien gjør vi det bra,
ligger alltid på øvre del av tabellen. I temaserien blir vi også lagt i grupper med gode
lag med høyt nivå. Det er fantastisk godt treningsoppmøte på de spillerne vi er, og
dette gjør at jentene er godt samkjørte og spiller teknisk godt sammen. De er
disiplinerte og kjører gjerne sine egne treninger når jeg er på kurs. Jentene har veldig
mye moro sammen, både på og utenfor banen.
Cuper: mai Cup i Råholthallen, Storhamar Cup, Nannestad Cup, Partille Cup, Skreia
treningsturnering og Flisa Julecup. På Mai cup i RH vant vi også mot et par 15 års
lag, det var moro. På Nannestad cup endte vi opp i A-finale, og fikk en flott 2. plass. I
Partille koste vi oss enormt og kom godt opp i sluttspillet med kamper mot lag som
Island, Tyskland m.m. Det ene laget fra Sverige vi møtte i innledende, vant hele
Partillecup for J14. På treningsturnering i Skreia møtte vi gode lag fra både Oslo og
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Hedmark, flott oppladning til sesongstart. Flisa Julecup gikk også strålende, vi fikk
oss en velfortjent 2. plass.
Vi har hatt treningskamp mot Skreia, som er et av de beste 02 lagene i Norge, samt
hatt både 14 og 15 års laget til Trøgstad innom, hvor vi fikk seire i begge kampene.
Alltid gøy å vinne over 15 åringer.
SPU 02 – 3 jenter har vært med på 3 samlinger høsten 2016, og er nå innkalt til 4.
runde i januar 2017.

Jenter 18.
J18 har hatt en fin sesong og ligger blant de 4 beste på tabellen. Laget har spilt seg
sammen i løpet av høsten og fremstår som solid og samspilt. Ved at spillerne også
bidrar på både K5 og K3, blir det til tider mange kamper. Det kan noen ganger bli litt
mye, men samtidig gir det spillemuligheter på flere typer lag, nivå og spillestiler.
Dette gir den enkelte spiller gode muligheter for utvikling.
Laget var på Fredrikstadcup i mai og Partillecup i juli. Sosialt har laget hatt flere
sosiale treff hjemme hos hverandre.

K3
K3 rykket opp fra K4 denne sesongen og har møtt en tøff hverdag. Det har allikevel
vært veldig gøy å få prøve seg en divisjon opp, og det har gitt utfordringer og
opplevelse både til de som har vært seniorspillere lenge, og til mange av J18
spillerne som også har fått prøve seg på dette nivået. Av sosiale aktiviteter var laget
på Beach-cup i april/mai 2016 og vant cupen. I tillegg har det vært julebord og
deltagelse på julecup i fotball.

K5
Vi har hatt en fin sesong, men ligger litt under midten av tabellen. Det har kommet
noen nye spillere til. Disse ble en erstatning for flere K5 spillere som ikke hadde
anledning til å spille høstsesongen. Det har derfor vært flere K3 spillere og også
mange J18 spillere som har bidratt på K5. Det gir god trening i å spille med mange
ulike spillere fra ulike grupper. Håvard har vært med som inspirerende kamptrener.
Etter jul (2017)har flere av de tidligere etablerte K5 spillerne kommet tilbake og det
har vært veldig gøy.)

K6
Dette har vært et samarbeidslag mellom Eidsvold turn og Hurdal. Lager heter
Eidsvold turn/Hurdal. De fleste spillerne bor i Hurdal. Det ble derfor bestemt at etter
jul spilles alle hjemmekamper i Hurdal. Dette er damer som ønsker å spille håndball
og ha det gøy. Resultatene har ikke vært det viktigste. Laget ligger nest nederst på
tabellen med 3 poeng.
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