
Årsrapport for jenter 2006 
Sesongen 2017/2018 

 

Jenter 2006 er et lag med (i skrivende stund) 25 spillere. Spillerne kommer fra 
både Risør og Søndeled barneskole, men er likevel blitt en godt sammensveiset 
gjeng. Trivsel, samhold og lagspill har vært i fokus denne sesongen.  

Treninger 

Laget har to treninger i uka, tirsdag og torsdag. Tirsdager er Marit 
Selåsvassenden med og har keepertrening. Det er mange som har lyst til å være 
keeper, det er vi glade for. Tirsdagstreningene består av tekniske øvelser og 
utvikling av grunnleggende ferdigheter. Torsdagstreningene har mer fokus på 
småspill og lek med ball. Det er Stine Ellefsrud som er hovedtrener for denne 
gjengen og Frida Amundsen er hjelpetrener (og DJ). Dette er et trenerteam som 
har fungert godt. 

Kamper 

Denne sesongen har vi hatt to påmeldte lag i pulje 1- uøvet. Etter jul bestemte vi 
oss for å melde på ett tredje lag i samme pulje for å gi spillerne mer spilletid.  

Vi har deltatt på fem turneringer, hvor hvert lag har spilt to kamper hver. Det 
gjenstår to turneringer.  



Det å spille mot hverandre på trening kontra det å spille mot andre lag på kamp 
er to forskjellige ting. Akkurat denne sesongen er vi inne i en periode der trening 
og kamp arter seg MEGET ulikt. De spillerne vi ser blomstre på trening, er ofte 
helt usynlig på kamp. Dette er helt naturlig og vil endre seg med tiden. Vi jobber 
med å gjøre spillerne trygge på denne situasjonen og gir dem samtidig tid til å 
finne ut av ting i eget tempo. I den forbindelse ønsker vi også å nevne 
problematikken rundt vår motstander Lillesand. Lillesand har denne sesongen 
stilt med toppet lag til alle sine kamper, de har latt sine fem beste spillere spille 
alle deres kamper. Det gjør at motstanden blir vel tøff for mange av våre spillere 
som er i utvikling. Det å kun møte et toppet lag, når man selv er i utvikling og 
prøver å finne ut av ting, er ingen god kombinasjon. Vi vil likevel berømme 
spillerne våre som kommer på kamp og gjør sitt beste, gang på gang.    

Jentene viser framgang fra kamp til kamp/ trening til trening og de er stadig i 
utvikling. Spesielt moro er det å se hvordan de tilegner seg nye ferdigheter. 
Laget har fått nye fintere, distanseskyttere og forsvarskjemper med mer. Mange 
er i en alder hvor de begynner å knekke en del «spillkoder» og det kommer godt 
til syne nå. Det å knekke slike koder fremmer motivasjon og gir mestringsfølelse 
og det er jo nettopp det vi ønsker. At hver og en av spillerne opplever at de 
mestrer og at de finner glede i å holde på med idretten og lagspillet. Til tross for 
at noen av kampene har vært tøffe, ser vi både utvikling og spillglede på trening 
og det er faktisk det viktigste.  

Moro 

Vi mener at lek fortsatt er og skal være en viktig del av idretten. Det skal være 
gøy å holde på med håndball. Vi prøver derfor å ha lek i hver eneste trening. Og 
man kan skjule mye god trening i en artig lekJ Tradisjonen tro inviterte vi 
foreldrene til en uhøytidelig kamp som en del av vår juleavslutning. Nå merker 
nok en del av foreldrene at jentene både er raskere, tøffere og sterkere. 
Foreldrene vant kampen, helt fortjent, men kan vente seg tøffere motstand neste 
jul J.  

Vi har også flyttet en trening ut og hatt aking i «Bernte-bakken». Dette var en 
utrolig morsom trening og en fin måte å komme sammen på og er absolutt en 
ting vi skal gjøre igjen.  

Takk 

I tillegg til de tre nevnte trenerne er Kjersti Kjelstad sjef og ansvarlig for å holde 
diverse databaser oppdatert, tusen takk for at du gjør denne jobben for laget. 
Janne og Anette er arrangementsansvarlig og har løst oppgaven med glans, 
tusen takk. Vi vil også skryte av foreldregruppen (som helhet) til denne gjengen. 
De stiller opp på dugnader med et smil om munnen. Det er viktig for spillerne å 
se at foreldrene kommer sammen og har det hyggelig på tvers av klasser og 
skoler. Dette gir en trygghet inn i gruppa som man ellers ikke ville hatt. Tusen 
takk for all baking, kjøring, innspill og alt annet dere stiller opp på!  

Veien videre 

I fjor deltok vi på Bø Sommarland Håndballcup. Dette er en cup som har passet 
oss utmerket, men nå er vi klare for nye utfordringer og har derfor meldt oss på 



Fjord Cup i Sandefjord. Dette er en ny cup, på alle måter og vi gleder oss til å 
teste den ut. Cupen er i mai og vi stiller med to fulle lag til J12 serien.  

Neste sesong er vi J12 og skal da spille seriespill. Dette er noe spillerne og 
trenerne gleder seg og ser fram til. Da er det plutselig vi som er de store, 
ungdommene og forbildene.  

 

 

 

På vegne av hele trenerteamet: 

Tusen takk for en fartsfylt og spennende sesong, sesongen 2018/2019- bring it 
on! 

 

 

Marit, Frida og Stine 

 

 

 

 


