
Rapport fra J13 

 

Vi er heldige som to ganger hver uke er sammen med 16 aktive jenter født i 2004 og 2005. 
De fleste av jentene har spilt håndball i flere år og er i tillegg med på mange ulike aktiviteter. 
Selv om jentene er aktive på flere arenaer, møter de fleste til treningene to ganger hver uke. 
Halltiden har vært prioritert til håndballteknikk/øvelser/trekk, for å prøve å få til 
samspill/kollektivet. Årets trenere er Sissel Gundersen og Lea Hofsli Rødven – som med stor 
interesse og engasjement leder treninger og kamper med. Ildsjeler klubben og foreldre bør 
sette stor pris på. I tillegg har Ane Guro Ausland Hansen hatt styrketrening med jentene 
etter halltreningene på tirsdager. Kniper det veldig stepper Thomas inn. 

J13 spiller i breddeserien og det er stor variasjon på lagene vi møter i kamp. Selv lagene til 
de store klubbene varierer mye. Innimellom kan det nesten virke som om det er ulike lag vi 
møter fra samme klubb. Jentene vinner og taper, og laget ligger midt på tabellen. Det virker 
ikke som det plager jentene spesielt mye - og det er sånn det skal være. Vi oppfatter at det 
sosiale miljøet i laget er godt. 

Vi voksne som er rundt laget har nok noen ønsker for den kommende sesongen. Målet er at 
jentene ikke skal slutte og trives med hverandre og håndball. Vi tror også det er sånn at 
resultater i kamp gjør noe med jentenes motivasjon/interesse over tid. Forskjellene 
begynner å bli større mellom de som trener to ganger og de som trener tre ganger pr uke – 
selv om jentene er aktive på andre områder og skal bruke mye tid på skolearbeid. Vi tror det 
må trenes tre ganger per uke og når vi skal spille i J14 – dette vil vi selvsagt diskutere med 
jentene og deres foresatte nå når sesongen går mot slutten. 

 

For J13 

Sissel, Lea, Ane Guro og Thomas 

 


