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IK Grane Arendal Håndball 
Klubben er en allianseklubb under IK Grane Arendal Allianse – se organisasjonsplan – og er oppført i 

Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer. 

 

Arbeidsmiljø skader/ulykker 
Arbeidsmiljøet i klubben vurderes til være godt. De ansatte har ikke vært involvert i alvorlige skader eller ulykker. 

Likestilling 
Klubben praktiserer likestilling og har utfra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig 

å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 

I 2020 har klubben hatt 13 ansatte (adm/trener/spillere) – 10 kvinner (alle deltidsansatte) og 3 menn (hvorav 1 

heltidsansatt). 

1 ansatt er kroatisk statsborger, øvrige er norske 

Styret har bestått av 5 kvinner og 4 menn. 

 

Påvirkning på det ytre miljø 
Klubben påvirker ikke det ytre miljø 

Organisasjonsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret 
Leder:  Nina Thorsdahl Hallansvarlig Sør Amfi, D1 Arrangement 

Nestleder:  Cathrine Fossnes Styremedlem i IK Grane Arendal Allianse 

Styremedlem:  Janne Andersen D1 Arrangement 

Styremedlem:  Vibeke Sporaland Knutsen Repr for sportslig utvalg, yngre lag, D1 Arrangement 

Styremedlem:  Liv Bjørnson Dommeransvarlig 

Styremedlem:  Tore Pettersen Medlemsregister 

Styremedlem:  Erik Thorsdahl Andersen Økonomi/sponsor 

Styremedlem:  Hans Erik Rødssæteren Hallansvarlig Granehallen, kiosk 

Styremedlem:  Jan Sperre Materialforvalter 

Varamedlem:  Svein Are Folgerø  D1 Eliteserielisens, spillerkontrakter 
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Det er blitt gjennomført 13 styremøter i 2020 – hvorav 4 som «nett-møter» pga smittevernreglene. 

En del av styresakene er blitt behandlet på epost og telefon. 

Styret er presentert for «ren idrett» og 2 av styrets medlemmer har gjennomgått og bestått forbundets E-

læringsprogram. 

Regnskapsfører 

Aust- Agder Idrettskrets v/ Mariann Dalene 

Revisor 

Agder-Team Revisjon AS (vedtatt av styret 11.2.2020) 

Kontrollkomite 
Medlem:  Tone helle 

Medlem:  Arnt Corneliussen 

Valgkomite 
Leder:  Tore Pettersen 

Medlem:  Jan Sperre 

Daglig administrativ leder (delvis dugnadsbasert ansatt i 25% stilling).  

Nils Morten Kirkedam Blakstad 

Jenteløftet 
Grete Skindlo 

Politiattestansvarlig 
Jan Petter Johansen 

Alle trenere har godkjent politiattest 

Barneidrettsansvarlig 

Tor-Jostein Frimann Dahl 

Dommerkontakt 

Liv Bjørnson 

IK Grane Arendal Håndball er medlem av følgende organisasjoner 
 * IK Grane Arendal Allianse 

 * Arendal Idrettsråd 

 * Aust-Agder Idrettskrets 

 * Norges Håndballforbund Region SørVest 

 * Norges Idrettsforbund 

Representasjon 
Sportslig 

Etter februar i fjor (2020) har det nesten ikke blitt gjennomført noen form for regional spillerutvikling pga Covid-19. Men 

jenter 05 hadde sist sesong 4 spillere som var tatt ut til regional talentsamling som skulle vært avviklet i Stavanger 6-7 

juni 2020. Dessverre ble den avlyst. 

Det ble gjennomført en "forkortet'" versjon av samlingen uten overnatting, da med egen gruppe i Agder og i Rogaland. 

Deltatt på regional talentsamling J05: 

Jamilia Ulubievna Dzhanbatyrova Linjespiller 

Hannah Sofie F. Pedersen Målvakt 

Hanna Sporaland-Knutsen Bakspiller midt 

Kaia Skaanes Johansen Bakspiller høyre 

Etter dette har det vært helt stans i regionale spillerutviklingstiltak og også nasjonale, når det gjelder de yngre landslag. 

Administrativt 

Jan Sperre har deltatt på Agder Tinget til Agder Idrettskrets 
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Æresmedlem 
Åge Carlsen ble tildelt Æresmedlemskap på Årsfesten i januar 2020. 

Åge var håndballformann i 8 perioder på 60-tallet, vært medlem i hovedstyret, hyttestyret og leder av Aust-Agder 

Håndballkrets i 3 år. 

Han var en respektert spiller med A-lagsspill i 20 år, A-lagstrener i 6 år og fremdeles en engasjert klubbpatriot. 

Talentpris 
Det ble ikke utdelt talentpris 2020 

IK Grane Arendal Håndball på nettet.  
IK Grane Arendal Håndball har en offisiell hjemmeside på Internett www.granehandball.no  

I tillegg benyttes Facebook for å formidle informasjon til spillere, foreldre og andre.  

Medlemskontingent 
Medlemsavgifter er kr 400,- pr medlem 

Treningsavgifter 
TH:  kr 1 000,- 

  7 – 10 år:  kr 1 000,- 

11 – 16 år:  kr 1 600.- 

16 – 18 år og 5.divisjon:  kr 2 000.- 

Rekruttlag/Lerøy  kr 2 500.- 

Medlemmer 
Medlemstall pr. 31.12.2020 
Alder  0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26+ Total 
Kvinner 0 68 98 8 43 217 
Menn 1 31 15 1 41 89 
Totalt 1 99 113 9 84 306 
Aktive medlemmer     306 
Herav utviklingshemmede     17 

Antall medlemmer er økt fra 254 pr 31.12.2019 

Leders betraktning 
2020 har vært et veldig spesielt år for hele samfunnet, også for idrettslag og klubber. Men selv om dette har vært et 

skikkelig annerledes år, har det også vært et innholdsrikt og godt år for IK Grane Arendal Håndball. 

Det er fantastisk å se hvordan spillere, trenere, og foreldre/foresatte rundt lagene har jobbet denne sesongen. De har 

raskt justert seg etter de retningslinjene som har kommet, og kreativitet og engasjement har virkelig vært på topp. Det 

kan meldes om alternative håndballtreninger ute, digitale møter, og ikke minst er det lagt ned mangfoldige timer med 

egentrening i denne perioden.  

Det har vært god rekruttering i året som har vært, og klubben har i 2020 rundet 300 medlemmer. Sammen med IK Grane 

Arendal Fotball startet vi høsten 2020 opp aktiviteten Ballidrett hvor barna får prøve seg på både håndball og fotball på 

treningene. Dette har vært en kjempesuksess med 20-30 barn i aksjon hver uke. 

Også på dommersiden har det vært jobbet godt. Det har vært en strålende rekruttering med mange nye dommere, og vi 

gleder oss til mer kampaktivitet fremover slik at vi får se mer til Granes flotte dommerlag. 

På seniorsiden har 1.divisjonslaget med klubbtrener Luka Panza tatt et stort steg i året som har vært. Med gode 

resultater i første del av sesongen gikk laget inn i 2021 på midten av tabellen. I samarbeid med Norges Håndballforbund 

har spillere fra laget, sammen med trener Luka Panza vært med i et integreringsprosjekt på Stinta barneskole, Fargerik 

Håndball. Her har de ledet treningsøkter i samarbeid med SFO og Etter Skoletid for elever på 2., 5. og 6. trinn. 

På tross av både avlysninger, endringer, karantener og i perioder stengte haller, må vi si oss godt fornøyd med de 

sportslige resultatene i 2020. I høst ble hele 4 Grane spillere tatt ut til ulike landslagssamlinger. Dette lover virkelig godt 

for fremtiden og jentehåndballen i Arendal. 

Sportslig Utvalg har jobbet godt i året som har vært for å få til en rød tråd gjennom hele klubben. Dette er viktig arbeid for 

at klubben skal kunne driftes likt på tvers av lagene, med felles mål og verdier. Klubben jobber videre med sitt arbeid for 

http://www.granehandball.no/
http://www.granehandball.no/
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å profesjonalisere og strukturere klubbdriften. Det jobbes blant annet med et digitalt kommunikasjon- og 

medlemssystem, digitalisering av regnskap m.m. 

Vi legger bak oss et spesielt år, og håper på et fantastisk 2021, med enda mer håndballaktivitet og masse 

håndballglede! 

Styret takker trenere, foreldrekontakter, oppmenn og alle som bidrar til klubbens og lagenes beste, og en stor takk også 

til sponsorene våre som får det hele til å gå rundt økonomisk. 

Administrasjon 
Daglig leder er ansatt på 25% stilling. Stillingen er i utgangspunktet timebetalt, men mye arbeid er utført som dugnad. 

Det er utførttotalt ca. 450 arbeidstimer i 2020 - av disse er ca. 270 rene dugnadstimer, 370 timer innenfor 8-16 / 80 timer 

mellom 16-22. 

Timefordelingen av bredde, elite og styret er på ca. 25% / 20% / 55% og fag-fordelingen: ca. 45% administrasjon, 45% 

økonomioppgaver og 10% organisasjon. 

Møter inkl forberedelser og referater utgjør ca. 15% av tiden. 

Det er bygget opp en sky-basert dokumentlagrings-struktur i «OneDrive» som gir nåværende og kommende styre tilgang 

til viktige dokumenter som styremøtereferater, Årsmeldinger, Årsmøteprotokoller, arbeidskontrakter, regnskaper ol. 

Hjemmesiden er utviklet med oversiktlig meny der både organisasjon, møteplan, trenerteam, treningstider, klubbhistorie 

og aktualiteter/nyheter blir presentert. 

Kontakt med forbund, krets og kommune - med formidling av informasjon videre har vært viktige oppgaver, ikke minst 

med hensyn til løpende endringer av smittevernregler og rapporteringer i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

En betydelig del av tiden brukt på D1-laget er knyttet til lønnsarbeid og økonomi. 

Jenteløftet 

Den pågående Covid-19-pandemien har naturlig nok satt sitt preg på årets sesong. Grane håndball har på lik linje 

med all øvrig idrett måttet justere ned aktivitetsnivået som et ledd i bekjempelsen av epidemien. Ved å følge 

myndighetenes og forbundets strenge protokoller og smittevernråd har vi i varierende grad kunnet utøve idretten vår, 

men vi må nok konstatere at pandemien har gjort det umulig for oss å gi våre medlemmer et fullverdig tilbud. 

Aktiviteten i Granes prosjekt Jenteløftet har derfor vært vesentlig lavere enn i et normal-år. Dette er selvsagt 

beklagelig, men det har også vært viktig for oss å delta i den nasjonale dugnaden for å bekjempe viruset.  

Verst har pandemien gått utover håndball-hverdagen til rekruttene våre. De har dessverre opplevd at sesongen har 

blitt veldig amputert. Deres muligheter for trening og kampavvikling har blitt begrenset av pandemien, med mange 

utsettelser og restriksjoner knyttet til nærkontakt og samvær. I flere perioder har det også vært full nedstenging. Den 

populære Lerøy-serien og seriespill i 3. divisjon har blitt avlyst, hvilket innebærer at viktige kamparenaer har uteblitt 

for disse jentene. Men til tross for stadig dystre beskjeder, har lagenes spillere og trenere jobbet med å holde motet 

oppe og gjennomført gode treninger. Noen kamper har det også blitt, men på langt nær så mange som ved et 

normal-år. Det er klart at motivasjonen fort kan bli dalende når det til stadighet blir iverksatt stans i treninger og 

kamper. Vi er derfor spente på konsekvensene av dette og jobber med å forebygge at spillere faller fra. 

Situasjonen for D1 har vært noe lysere. Norsk 1. divisjon har i likhet med eliteserien fått lov til å trene og spille 

kamper nesten som normalt. Dette har imidlertid forutsatt at klubbene har fulgt svært omfattende regelverk for 

smittevern. Til tross for at klubbene har brukt store ressurser på å følge gjeldende protokoller, har det stadig vært 

utfordringer i forhold til smitte, noe som igjen har ført til utsettelser. Dette antar vi vil vedvare ut sesongen, og vi er 

spente på om vi i det hele tatt klarer å fullføre sesongen på normalt vis, eller om det blir ytterligere utsettelser og/eller 

«avkortninger». 

I forhold til gjennomføring av treninger, arrangementer og kamper har alle i klubben kontinuerlig tilpasset sine rutiner 

og planer for å etterleve myndighetenes og forbundets krav til smittevern. Alle i klubben, fra styret til trenere, 

oppmenn og familiekontakter har gjort sitt ytterste for å skape en mest mulig normal treningshverdag innenfor de 

forutsetningene som har rådet. Alle fortjener ros for dette.  

Historikk 

Grane Arendal håndball startet «Prosjekt Jenteløftet» i 2014. Vi er med andre ord inne i vår 7. sesong med 

Jenteløftet. Hva er så status og hva har vi oppnådd så langt?  
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Da vi startet prosjekt Jenteløftet var målsettingen å legge til rette for at lokale jenter som ønsket å bli gode i håndball 

skulle finne et miljø hvor de kunne satse på idretten sin. Grane Arendal håndball hadde ressursene som skulle til for 

å ta rollen som "motor" for et jenteløft i Arendal, og man har fra klubbens side jobbet målrettet med å tilby gode 

treningsmiljøer og gode arrangementer. Overordnet målsetting for satsningen har vært å etablere seg med et lag i 1. 

divisjon. Samtidig har vi jobbet parallelt med å skape gode utviklingsmiljøer for bredden. 

Siden oppstarten i 2013 har Jenteløftet vært i stadig utvikling, og vi har gjort oss mange erfaringer. Det å bygge en 

god treningskultur er et kontinuerlig arbeid. Håndball-sporten i Norge har gjennomgått en rivende utvikling de siste 

årene, og alle lag som er en del av norsk topphåndball (dvs. elite, 1.og 2. divisjon) må hele tiden jobbe hardt for å 

henge med i utviklingen. 

Status pr i dag er at vi har et damelag i 1. divisjon med stort potensiale for å etablere seg på øvre del av tabellen. 

Laget består primært av spillere med lokal tilhørighet, noe vi synes er viktig. Vi opplever imidlertid at vi i økende grad 

også tiltrekker oss spillere fra nabo-fylkene. Dette ser vi på som et kvalitets-tegn; det at talentfulle spillere fra andre 

klubber velger å komme til Arendal og Grane. Tidligere måtte jenter som ønsket å satse på håndball dra bort fra 

Arendal. Nå har de muligheten til å satse og utvikle seg i hjembyen sin. 

Vi har også en stor rekrutt-gruppe med mange ambisiøse spillere som ønsker å utvikle seg videre. Klubben er 

«mottaksklubb» for spillere fra omkringliggende lokale håndballklubber, og Grane har blitt det naturlige valget å søke 

til for jenter som vi satse på håndball. 

En av de viktigste effektene av Jenteløftet er også at spillere på våre yngre lag ser at håndball er noe de kan holde 

på med lenge, og at de har muligheten til å utvikle seg ut ifra sitt eget ambisjonsnivå. Det er også tydelig å se at 

senior-spillerne oppfattes som forbilder for de yngre, og at det å bli en god håndballspiller oppfattes som kult. 

Sportslig utvalg, barn, ungdom og bredde 

Leder: Jan Petter Johansen Repr. Ungdom 

Medlem: Vibeke Sporaland Knutsen Repr. Styret 

Medlem: Tor-Jostein Frimann Dahl Repr. Barn  

Medlem: Roy Knapskog Repr. Junior 

Medlem: Luka Panza Repr. Senior 

Medlem: Roar Aaserud Repr. Senior 

Møter: 

Det har vært få møter 2020 pga Covid-19 og smitteverntiltak 

3 interne møter 

3 trenermøter  

En del tlf.- og digitale møter i forbindelse med DHLR kurs og med representanter for Team-Mate 

(Spu) prioriterer fortsatt å innføre klubbens hovedmålsetning: gjøre kjent: Sportslig plan (revidere denne om behov) 

Foreldre-spiller- og trenervettregler, og få alle trenere kjent med programmene Learn Handball 

Skadefri og Team-Mate (skadeforebyggende program), sistnevnte er nytt av året. De fleste trenere er nå med på 

tanken om at vi skal prioritere mestring og utvikling vs. resultat. 

Gjennomført møte med alle klubbens trenere i høst/sensommer, men situasjonen med Covid-19 og smittevern har 

gjort at temasamlinger osv. ikke har blitt gjort. Vi prioriterte å få gjennomført hjertestarter kurs (DHLR) for trenere og 

foreldre 

Informasjonsflyt og kommunikasjon går via møter, mail og Face-grupper. 

Referat fra Spu`s møter sendes styret. 

Vi er så heldige å ha en knalldyktig gjeng foreldre/trenere rundt våre lag som stiller opp og er gjengangere på nesten 

alt som skjer i klubben. Uten dem hadde ikke «hjulene gått rundt». 

Politiattester: 

Alle klubbens trenere for mindreårige eller personer med utviklingshemming 

har fremvist gyldig politiattest. 
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Dommerutvalg 

Dommerutvalget består av Per Harald Bai Stabell og Liv Bjørnson. Førstnevnte er ikke med i styret, men har hatt 

tilknytning til Grane og er en stor ressurs innen dommerarbeid generelt.  

Alle klubber skal sørge for et visst antall dommere i forhold til antall påmeldte lag. Da sesongen 2019/2020 var over, 

sluttet av ulike årsaker mange av klubbens dommere. Klubben kunne bare melde inn 3 erfarne dommere til 

regionen, og vi startet rekrutteringsarbeidet.  

Regionen har styrket sin stab når det gjelder arbeid med og oppfølging av dommerarbeidet, og utvikler stadig nye 

kurs for dommerkontakter, dommerutviklere, dommere og barneveiledere. Det har vært en fysisk kurs, de andre har 

vært digitale i kombinasjon med e-læring. Liv og Per Harald har deltatt på dommerkontaktkurs og 

dommerutviklerkurs for barneveildere. 

I september deltok 5 ungdommer fra J04 og J05 på Dommer 1 kurs i regi av regionen, og de er i gang med dømming 

fra tidlig høst.  

I oktober arrangerte vi et barneveilederkurs der 8 ungdommer fra G06 deltok. Fra forrige sesong er det i tillegg 4 

barneveiledere fra J04 og J05 som fortsetter.  

Fram til desember har de fleste kampene gått som planlagt og de unge dommerne har fått en del erfaring. For 

barneveilederne, derimot, har det vært lite å gjøre. Mange av aktivitetsturneringene og miniturnerinene har blitt 

avlyst pga Covid-19.  

I desember arrangerte vi likevel en liten treningsturnering for ballidretten, der de nyeste barneveilederne fikk prøvd 

seg som veileder for de aller minste i den første turneringen. Om ikke det var en håndballfaglig utfordring fikk de i 

alle fall prøvd seg på tålmodighet.  

Vi håper det åpner for kamper turneringer i vårsesongen slik at ungdommene kan få den erfaringen de trenger for å 

utvikle seg. Vi håper vi i løpet av noen få sesonger bygger oss opp et godt og allsidig dommerlag i Grane. 

Dame 1. divisjon (D1) 

Trenere:  Paul Gundersen våren / Luka Panza høsten 

Hjelpetrener Ole Iver Rusten våren 

Oppmann:  John Tveitdal våren / Ole Iver Rusten og Anne Lin Solvang høsten 

Medisinsk ansv: Aleksander Kvamme 

Smittevern ansv: Anne Lin Solvang 

Året 2020 var veldig spennende og et rart år for oss og idretten generelt. Covid-19 pandemien skapte utfordringer for 

hele håndballen. 

I begynnelsen av året skiftet D1-teamet trener, og vår utfordring og mål var å holde oss i første divisjon. Vi hadde 

søkelys på å utvikle lagspillet i forsvar. I den perioden hadde vi mistet noen spillere, og vi måtte gjøre noen endringer i 

laget. Spillerne reagerte veldig bra på det, og vi klarte å vinne to viktige kamper (Ålgård og Fyllingen Bergen). Senere 

stoppet all håndball opp på grunn av Covid-19. På det tidspunktet måtte vi også stoppe med organiserte 

treningsaktiviteter. Spillerne fikk individuelle programmer for styrketrening og løpstrening. 

I mars begynte vi allerede å jobbe med mulige nye spillere for den nye sesongen. Teamet ble satt opp i mai, og vi startet 

med organiserte treninger i juni. Forberedelsene til ny sesong startet i slutten av juli. Vårt resultatfokus for neste sesong 

var å holde oss i første divisjon uten stress. Vi har også søkelys på å utvikle spillerne våre individuelt. Vi er på god vei til 

å fylle begge målene våre. 

Dessverre kan vi ikke kontrollere alt. Vi har allerede hoppet over noen treningsuker angående begrensninger og 

karantene. Noen kamper er også avlyst. Vi vil fortsette å jobbe fokusert på våre mål og avslutte denne sesongen på best 

mulig måte. 

Dame 3. divisjon 

Ingenting å tilføre da denne serien ikke har blitt noe av. Skulle vært en kamparena for dem som trente med D1 og 

dem som gjorde det best på Juniorlaget.  
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Rekruttjentene / Jr 
Trenere:  Fredrik Hokstad og Luka Panza 

Ressurs: Agnes May Boswarva 

Dette har vært en sesong som har vært ekstremt amputert grunnet Covid19. Vi har ikke hatt muligheten til å spille i 

seriene slik vi ønsket som f. eks Lerøy-serien eller 3. div. 

Vi har en stabil gjeng med jenter som er treningsvillige og som har lyst til å spille håndball, samt vise seg frem for 

fremtiden. Dessverre har det blitt lite kamper og de jentene som har fått mulighet til å trene med D1 har ikke kunnet spille 

kamper i 3.div og må dermed spille noen kamper i Regionserien, som igjen har skapt misnøye fra både deres side og 

Juniorene som da har gått glipp av kamper i Region. Alt i alt har dette vært en utrolig vanskelig sesong som igjen har 

gjort det vanskelig for å kunne oppnå fremgang i utvikling hos jentene da man har gått glipp av utrolig mye kampaktivitet. 

Derimot har jentene vist en god holdning ved å møte opp og jobbe hardt på trening, selv om det ikke har vært mye å 

spille mot. Dette går igjen selvsagt utover motivasjonen og jeg har forståelse for frustrasjon når vi er flere som vil spille 

kamper, men som vi ikke får gjennomført på en god måte. Vi krysser fingrene for at det åpnes opp igjen for kamper og at 

vi hvert fall får gjennomført Regionserien. 

Vi hadde også en Ekstra-serie for å få flere kamper, men også denne ble fort avviklet da restriksjonene kom.  

Har ikke med plassering i serie, enn så lenge, da det ikke kan representere treningsutvikling eller kamputvikling. 

Personlig ligger fokuset mitt på utvikling og vedlikehold på trening fremfor prestasjoner i kamp, da sesongen har blitt 

ødelagt. 

Dame 5. divisjon (D5) 
Trenere:  Ruth Andersen høsten 

Ressurs: Agnes May Boswarva våren  

Vi begynte trening i august da det ikke var trener på plass før det, så det ble ikke noen oppkjøring med laget i vår. Vi 

hadde fått utdelt treningstid fra kl 20.30-21.30 på mandagskveld. Den passet dessverre dårlig for spillerne på laget 

da mange har barn. Det ble dårlig oppmøte hele august, så det ble sett på andre alternativ. Vi fikk treningstid lørdag 

og søndag morgen og det passet veldig bra for «voksne» damer.  

Covid-19 har dessverre ødelagt for D5. Vi er «sist» i køen når det gjelder å slippe opp på smitteregler; dvs 

nærkontakt, antall spillere som trener og vi har ikke lov til å spille kamper. Kampene begynner tidligst i mars om ting 

endrer seg. Det kan da i tilfelle bli en halv serie, eller turnering.  

Pga at mange av spillerne som er en del av laget jobber med mennesker har de holdt lav profil 

(lærere/sykepleier/vernepleier) – i tillegg til at mange har barn. Vi har også hatt en spiller som har født før jul. Hun er 

snart på plass igjen. Mange ønsket å starte over jul, men nå har hallen vært stengt ned både i jula og er nedstengt til 

uke 3.  

Det har vært 7 spillere innom treningene fra september til desember. Det har vært varierende hvor mange man har 

vært, men siden vi en periode var oppe i 2 meters avstand passet det fint at vi da var 3 stk på trening. Det er 14 

spillere «på vent». Dvs at det er mange som har sagt de er med og har tenkt å trene og spille når Covid-19 roer seg. 

Spillerne er tidligere 1. og 2. divisjonsspillere og noen tidligere Granespillere som har flyttet hjem etter studier. 

Gjennomsnittsalderen er rundt 30 år.  

Vi som har trent har satt søkelys på skadeforebyggende, kast, skudd, løp og styrke. Det viktigste er at den enkelte 

«holder seg i gang», så veien ikke blir så lang neste sesong. Vi håper på bedre tider, så vi kommer i gang igjen både 

med det sosiale og treningen.  

Tilrettelagt Håndball (TH) 

Trenere:  Sissel Merete Olsen og Harry Jørgensen 

Stallen består av 20 spillere (begge kjønn/ alle aldre) – hvorav 5 nye er kommet til. 

Plassering 

Rema-1000 serien: 3.plass 

Laget endte på 3. plass i 18/19-sesongen og ligger pr 31.12 også på 3. plass. 
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Tidligere «HU»-serien (Håndball for Utviklingshemmede» heter nå TH «Tilrettelagt Håndball» og sponses av Rema 

1000. 

Jenter og Gutter 2014 (Ballidrett) 

Trenere: Lisbeth Thompson, Janne Andersen, Sindre Nilsen, Peder Vetaas, Ole Ivar Gundersen og Andreas Nærdal 

Foreldrekontakter: Marianne Ljøstad og Stian Wickman 

Ballidretten består av ca 35-40 jenter og gutter som møtes til trening på onsdager fra kl 17.30 – 18.30 i Granehallen. 

Ballidretten er et nytt tilbud og har nå holdt på i et halvt år. Lek med ball står i fokus og barna har vist stor 

idrettsglede. På hver trening deles gruppa og hallen i to. En gruppe bruker håndball og en gruppe bruker fotball. 

Etter 30 min byttes det rundt slik at alle barna er med på både håndball og fotball på hver trening. 

Pga innstrammede Covid-19-restriksjoner for håndballen måtte turneringen som 

Grane skulle holde i november avlyses. Alle barna syntes at dette var veldig dumt og 

da måtte det tenkes litt nytt. For at barna skulle bli introdusert til en håndballturnering 

valgte trenergruppa å lage en intern turnering som juleavslutning. Cathrine Fossnes 

og Liv Bjørnson bisto med både planlegging og gjennomføring sammen med trenerne 

og flere foreldre. Det var dommere, klokke i hallen som telte ned tiden, speaker og 

musikk i alle pausene. I tillegg fikk alle som deltok både medalje, kul t-skjorte og 

drikkeflaske  

 

IK Grane Arendal Håndball ønsker å være en trygg og god arena for barna våre. Vi har nedfelt dette i vår sportslige 

plan og bruker den aktivt mot våre trenere for å gjøre den til et relevant rammeverk for arbeidet i det enkelte lag fra 

de yngste på 6 år og oppover. 

Planen inneholder en rekke anbefalinger og rettesnorer for nettopp å bidra til at barna opplever trygghet, glede, 

mestring og utfordringer tilpasset alder og utviklingsnivå.  

Det siste året har dessverre gjort at vi i lange perioder har hatt opphold i aktivitetene og det har vært mer eller 

mindre umulig å gjennomføre fellesaktiviteter. 

Jenter og gutter 2012/13 

Trener:  Line H. Rusten 

Hjelpetrenere: Ane Kolås og Lisa Vatne 

Resurser: Tor-Jostein F. Dahl og Nanna M. S. Johansen har assistert ved behov. 

Det har vært en spesiell sesong så langt. 

Vi åpner hallen for ungene kl.16 og selve treningen starter kl.16.30-17.30. Gruppen er delt i 2 med skillevegg pga 

Covid-19 restriksjoner. 

Spillergruppen har vært stabilt helt fra starten av sesongen, 30 barn totalt og fordeling er slik: 

19 barn født i 2012-hvorav 5 gutter og 14 jenter. 

11 barn født i 2013 - hvorav 1 gutt og 10 jenter. 

Turneringer 

Ingen turnering er blitt avholdt for disse aldersgruppene.  

Jenter 2011 

Trener:  Eirin Sprenglewski 

Kontakt: Vidar Hellum 

I år er vi ca 16 spillere. Vi har vært lite i gang pga karantene på laget og Covid-19situasjonen generelt. 

Turneringer 

Deltatt i én serierunde 
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Jenter 2009/10 – Sesongen 2019/2020 
Trenere: Tor-Jostein Frimann Dahl og May Christine Arntzen 

Kontakter: Mona Rølvåg og Jan Sperre 

Sesongen ble gjennomført med en ukentlig trening i Birkenlundhallen av halvannen times varighet. Det har vært med 

totalt 26 spillere innom på trening, hvorav 6 spillere født 2010. Sesongen fikk en brå slutt 12. mars da all trening og 

spill-aktivitet ble forbudt som følge av Covid-19viruset. 

Seriespill 

Sesongen ble gjennomført med 4er-håndball i aktivitets-serien for 2009-årgangen før jul, hvor vi deltok med 4 lag. 

Det ble gjennomført 4 runder a 3 kamper. Etter jul var det aktivitets-serie med 5er-håndball på kortbane som gjaldt 

for 2009-årgangen, mens 2010-årgangen spilte 4er-håndball. Det ble dessverre bare gjennomført en runde for 2010-

laget og to runder for 2009-årgangen før Norge ble stengt ned på grunn av Covid-19viruset. 

Turneringsspill 

Sesongen ble innledet med Nidelv-cup. Ellers har laget ikke deltatt i turneringer. 

Sosialt 

Vi hadde to sosiale sammenkomster, en før jul med pizza og kamp mot foreldrene og en årsavslutning med utdeling av 

deltakerpremier. I tillegg var vi invitert til Froland for treningskamper med påfølgende sosialt samvær med kveldsmat og 

leker.  

Jenter 2008 
Trenere:  Anne Lin Solvang, Cathrine Fossnes og Hilde Kvifte Sjølander 

Kontakt:  Jannicke Fosse 

Kasserere:  Hege Skjævestad og Victoria Sillerud 

Turneringer 

Fredrikstad cup: påmeldt, men ikke deltatt grunnet Covid-19  

Plasseringer sesongen 2019/2020 

Øvet, J11: Ingen tabell 

Bredde, J12: 1. plass  

Grane J12 er 14 jenter, som har vært en relativt stabil gruppe, siden de begynte å spille håndball i første klasse 

høsten 2014. 

Vi har treningstid i Granehallen mandag1600-1730 og annen hver torsdag 16:00-17:30. Laget har ønsket/ønsker 

mer treningstid i hall, i stedet har vi tatt i bruk gymsal som er ledig annen hver onsdag. Vi har også økt søkelys på 

fysisk trening, der vi har løpetrening sammen hver onsdag.  

Året 2020 har bydd på en del utfordringer, der vi har mistet mye felles treninger. 

Fra høsten 2020, spiller laget i Øvet serie for J12 og A- serie for J13. Spillerne synes det er motiverende å møte lag 

fra Kristiansand, som de ikke har spilt mot tidligere. De har hatt mange gøye og lærerike kamper som motiverer de til 

å gå på trening for å bli bedre. Våre erfaringer denne sesongen er at vi har gjort et riktig valg med påmeldinger til 

seriespill for jentene. Der vårt mål er at ALLE spillerne skal få oppleve mestring og utfordringer, og ikke minst at de 

blir sett og føler at de er en viktig del laget.  

Vi er også opptatt av å få med en bred foreldregruppe som engasjerer seg i laget og det har vi fått til.  

Jenter 2007 
Trenere: Axel Nilsen og Espen Witzøe 
Kontakt Gry Berke Senum 

Plasseringer 
Plassering halvveis: A serie 2 plass, B serie 6 plass  

De som er kommet lengst i utvikling spiller til tider super håndball. Vi begynte i tidlig alder med finter og plassering, 
noe vi drar nytte av nå når det gjelder å kunne dra av en mann for så videre spill eller kryss. Vi jobber å med jugge 
og rundgang, er vel det laget i serien som har en mest systemer. Møtte serieleder Våg, men ble der møtt med 
punkmarkeringer noe som de i etterkant er enige i om at ikke er innafor regelverket. Jobber å med forsvar og 
soner, trekant osv. som gjør oss kompakte. 
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De nest beste har også samme trening og mulighetene, men tror de blomstrer litt senere, men sparker godt fra 
seg i bredde. Må jobbe mer med å få en dynamisk gruppe der. En igangsetter, pluss at flere må være mer fokusert 
på mål. 

Gutter 2006 

Trenere:  Trond Solvang og Atle Brekka 

Kontakt: Runar Havold 

Plasseringer 

Plassering våren:  Bredde 1. plass Øvet: Midt på treet 

Plassering høsten:  Bredde 1. plass Øvet: Nedre del 

Vårsesongen ble jo brått avsluttet på grunn av pandemien så det ble ikke noe turnering denne sesongen 

dessverre. 

Vi fikk før denne sesongen en del spillere fra Froland da de måtte legge ned sitt lag så vi er nå 15 spillere totalt. 

Laget spiller både i A-serie og breddeserie. Vi har vært uheldige i A-serien så langt og gått på en del knepne tap, 

men spiller jevnt med alle lag så vi får håpe på bedre uttelling utover våren. I breddeserien har vi så langt vunnet 

alle kampene 

Jenter 2005 

Trenere:  Vibeke Sporaland Knutsen og Jan Petter Johansen 

Kontakt:  Jorun Skaanes Johansen og Trine Svendsen 

Ved oppstart etter jul ligger begge lagene blant de 3 øverste i hver sin klasse, Nivå A og bredde. Serien ble brått 

avsluttet 12/3 pga Covid-19 som stoppet opp hele samfunnet. 

Det årlige høydepunktet for jentene Fredrikstadcup blei også avlyst. 

Til tross for Covid-19 har 15-18 jenter trent jevnt og trutt ute etter påske 

og frem til juli. 

Etter sommerferien kunne vi heldigvis begynne å trene inne. Serien 

startet opp som normalt. 

Vi har et lag i Regionalserie og et i Bredde. Før jul rakk vi 2 ganger til 

Stavanger, noe jentene syns er veldig gøy. 

Alltid artig å møte nye håndballag.  

Vi har også 6 spillere som har vært på sonetrening. 4 spillere rakk også 1   

samling på talentutviklingssamling. Noe som var stor stas for de som var tatt ut til det.  

Jenter 2004 

Trenere: Børre Aanonsen, Jon-Are Liland og Luka Panza 

Foreldrekontakt: Liv Bjørnson. 

Laget - som trener fire ganger pr uke - består av 19 spillere fordelt på et breddelag og et lag i regions-serien. 

Vi lå an til å havne på en 3.plass i regions-serien og breddeserien før serien ble stanset grunnet Covid-19 i vår.  

Én spiller er jevnlig blir tatt ut på landslagssamlinger på LK04: Albena Pelaj. 

Bertine Johnsen og Marthe Fresvik Abrahamsen har også vært innom samlinger. De tre nevnte spillere, pluss Ane Kolås 

og Andrine Øynes er også med på regionalt landslag - selv om det er litt amputert i disse tider.  

I høst fikk vi fire nye spillere fra Tvedestrand. Disse spillerne har vært med på å øke kvalitet og konkurranse innad i 

laget. Gøy at spillere som vil satse velger Grane håndball. 

For at alle skal ha riktig mestringsarena ift. ferdigheter og oppmøte på trening har vi en stamme på ca. 10 spillere på 

Regionslaget og det samme på breddelaget. De som ligger i «midten» rullerer mellom lagene. 

Pr. nyttår så ligger vi på en 4. plass i regions-serien og en 3.plass i breddeserien. 

Vi trenere vil også benytte muligheten til å takke foreldrene for deres engasjement og støtte rundt laget, for at de følger 

med jentene både på hjemmebane og bortebane, for at de heier jentene frem fra tribunen på alle cuper og kamper, og 

stiller villig opp på arrangementer i hallen. 
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Vi trenere er heldige som har en så fin spillerstall og er utrolig stolte av alle sammen. Vi ser frem til nye opplevelser med 

dette fantastiske laget. 

Kontrollkomiteens beretning 
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med IK Grane Arendal Håndballs økonomi.  

Kontrollkomiteen skal påse at IK Grane Håndballs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 

økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og 

beslutninger fattet av årsmøtet.  

Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og 

forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk 

for IK Grane Håndballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere IK 

Grane Arendal Håndballs finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet: 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. 

Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra daglig leder/administrasjon og fra IK Grane Arendal 

Håndballs engasjerte revisor. 

Styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er gjennomgått. 

Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2020. 

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som kommer frem av denne 

beretning. 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og IK Grane Håndballs årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 

Kontrollkomiteens vurdering av IK Grane Arendal Håndballs finansielle stilling, forvaltning og drift: 

Komiteens vurdering er at klubben har en tilfredsstillende finansiell stilling pr 31/12/20, klubben driftes etter gjeldene 

lover og regler. 

Konklusjon: 

Årsregnskap og årsrapport gir et riktig bilde av klubbens drift 

Arendal 15.2.21 

      

 Tone Helle   Arnt Corneliussen 

 (sign)   (Sign) 

Økonomi 
Årets resultat utgjør kr 597 645 og vurderes til å være meget godt. Gjennom flere år er det arbeidet hardt for å legge 

grunnlag for en god økonomi og opparbeide en tilfredsstillende egenkapital. Resultatene av dette arbeidet så vi i 2019 

og vi ser også ett solid bidrag nå i annerledes året 2020. 

Usikkerheten rundt Covid-19 har påvirket økonomiske vurderinger gjennom året og fokus har vært å holde kostnader 

nede, sikre sponsorinntekter og benytte berettigede kompensasjonsstønader i tilknytning til bortfall av kiosk- og 

billettinntekter. 

Nedgangen i inntekter utgjør ca 12,3% hvor hovedvekten kan tilskrives lavere inntekter egenandeler knyttet til 

turneringer mv. 

Tilsvarende er kostnadene knyttet til disse arrangementene bortfalt og dette er med å bidra til det gode resultatet 

sammen med ett høyt sponsornivå. 

Pr 31.12.2020 utgjør IK Arendal Grane Arendal Håndball sin egenkapital kr 1 222 976 noe som tilsvarer 59% av 

totalkapitalen. Egenkapitalen og likviditeten anses som god.  

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. 
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