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Styret
Styret har bestått av:
Leder: Anita Storsveen
Nestleder: Runa Sveen Fjeldet
Sportslig leder: Gina Brumoen
Sekretær: Eva Øfstedal
Leder arrangementutvalg: Nina May Lillevolden
Leder økonomiutvalg: Gry Renée Larsen Skaug

Vi har hatt styremøte en gang i måneden gjennom sesongen.
Saker som styret har hatt inneværende sesong er:
• Elitesamling med Fjellhammer
• Covid19
• Smittevern og organisering
• Begge hallflatene har blitt merket opp for 5’er håndball.
• Innkjøp av 2 veltesikre mål på hjul.
• Gjennomført dugnad i Hunderfossen
• Gjennomført et vellykket salg av adventskalendere for klubben.

I inneværende sesong har det blitt gjennomført lite kamper og arrangementer pga Covid19.
Romjulshåndball ble det heller ikke.
Som styre er vi nok enige om at dette har vært en meget utfordrende og trist sesong- vi håper og
ønsker oss tilbake til normale dager i hallen med mye liv og røre.

Leder i Gausdal Håndballklubb
Anita Storsveen

Sportsutvalget
Sportsutvalget har bestått av leder Gina Brumoen, nestleder Geir Pålhaugen, dommeransvarlig Ola
Kleiven. Gjennom 2020 har Sportsutvalget hatt løpende dialog gjennom flere anledninger
GHK har gjennom sesongen 19/20 deltatt i Isbjørn-serien med gutter 8, jenter 6, jenter 7, jenter 8
og jenter 9. I aktivitetsserien har vi deltatt med lag fra J10 og J11.
I regionsserien har GHK vært representert med J14, G14 og J16. G14 var samarbeidslag med
ØTI. På seniornivå hadde vi herrelag i 3. divisjon.
For sesongen 2020/21 har Gausdal håndballklubb lag i 5-6 år samlet for gutter og jenter, jenter 7,
gutter 7, jenter 8, jenter 9, jenter 10, jenter 11, gutter 11, jenter 12, jenter 14, gutter 16 og junior.
Juniorjentene er samarbeidslag med LFH09. Ekstra morsomt er det at vi har fått to nye guttelag,
gutter 7 og gutter 11 som har startet opp i løpet av høsten.
Våre seniorherrer har ikke fått trene med kontakt, og har heller ikke fått deltatt i seriespill. Gutter
16 har ikke deltatt i seriespill, men vil delta i turneringer framover våren dersom smittesituasjonen
tillater det.
Det har vært endringer i seriespillet foran sesongen 2020/21, der 6-8 åringene spiller nå Intersport
4er håndball på liten bane, 9-10 åringene spiller 5er håndball på forkortet bane i aktivitetsserie,
11-12 åringene spiller 6er håndball på vanlig bane med senket tverrlegger og fra 14 år spiller
ordinær håndball på vanlig bane. 18 årserien ble også byttet ut med juniorserie for 16-20 åringer.
Alle lag i klubben med unntak av ovennevnte og 5-6 åringene, samt nyoppstartede lag har vært
påmeldt i seriespill.
For alle andre, har Covid- 19 preget også Gausdal håndballklubb. I mars måtte vi stenge ned alle
treninger og alle resten av kampene ble avlyst. Dette har også preget høstsesongen. Det har derfor
vært gjennomført kun få kamper i Gausdalhallen, fordelt på tre kamphelger.
Vi skulle arrangere Isbjørnkøpp i samarbeid med Region Innlandet også høsten 2020, men denne
ble avlyst som følge av Covid- 19.
Første helga i august arrangerte vi treningssamling for Fjellhammer Herrer. Våre tidligere spillere,
Marius Kleiven og Isak Leine signerte for Fjellhammer foran årets sesong i forbindelse med at de
rykket opp til eliteserien. Dette ble en morsom og lærerik helg.
Gjennom korona- året har klubben tapt spillere, særlig på seniornivå som ikke har fått lov å trene
med kontakt. Disse spillerne har likevel sagt fra at de kommer tilbake når de igjen får lov å trene
vanlig.
Det har vært mange nye retningslinjer, flytting av kamper og avlysninger som vi har måtte sette
oss inn i, og dette sammen med smittevernregler har påvirket driften av klubben, samt
rekrutteringsarbeidet. Dette er også ting vi vil jobbe mer med framover, slik at klubben kan tilby
gode treninger og opplevelser til barn og unge i mange år.
Gina Brumoen, sportslig leder Gausdal håndballklubb

Arrangementsutvalget
Utvalget har bestått av:
Nina May Lillevolden (leder)
Hanne Dannevig (nestleder)
Jan Leo Bjørnstadjordet (medlem)
Ingrid Paulsen (medlem)

Som følge av koronasituasjonen som rammet oss allerede i mars, har første halvdel av denne
sesongen blitt veldig amputert. Med veldig lite kamper som faktisk har vært avholdt, har de
ordinære arbeidsoppgavene våre vært litt annerledes i år.
Det har kun vært 7 avholdte kamper før jul, og i følge terminlista (per 2.januar) skal det foreløpig
avholdes bare 19 kamper etter jul.
Utvalget har ansvar for bemanning av kiosk, inngang og sekretariat, og dette har vært en krevende
jobb hittil denne sesongen, da det hele tiden har dukket opp endringer som følge av
smittesituasjoner i umiddelbart nærmiljø og ellers i regionen.
Sekretariat
Jan Leo og Hanne har hatt ansvaret for sekretariatet.
Høsten ble brukt til å få på plass en stab slik at hvert lag er representert med 3 medlemmer til
sekretariat på hjemmekamper. Vi er ca. 25 medlemmer totalt.
Pga. Covid-19 har det kun blitt gjennomført 3 kampdager med totalt 7 kamper siste halvdel av
2020.
Vi benytter appen Spond til å sende ut invitasjon og informasjon til sekretariatet som skal stille på
kamper. Dette fungerer veldig bra.
Inngang/kiosk
Ingrid og Nina har hatt ansvaret for å sette opp disse listene.
I år, som tidligere år, har dugnadene blitt satt opp med foreldrene fra de spillende lagene. Vi har
hatt som plan å møtes en gang i måneden for å sette opp lister for den kommende månedens
kamper, men dette har ikke vært gjennomførbart pga korona, og heller ikke vært nødvendig da
mange kamper har blitt utsatt, flyttet og avlyst.
Vi startet i høst med å lage mange lister, og har bare måttet ta ting litt på sparket ettersom
kampsituasjonen har vært i stadig endring.
I utgangspunktet har vi prøvd å sende ut lister tidlig, men dette har ikke alltid vært lett å utføre, da
det har vært så mye usikkerhet.
Vi har denne sesongen et par lag med veldig få spillere, som har vært en ekstra utfordring i
forhold til å dekke alle arbeidsoppgaver.

Utvalget har også hatt ansvar for å informere alle oppsatte foreldre om smittevernstiltak, og det
har blitt laget egne smittevernsoppgaver for kiosk og inngang som har blitt sendt ut med alle
vaktlister. Disse er også skrevet ut og ligger tilgjengelig for både kiosk og inngangspersonalet.
Hele utvalget har ikke hatt noe felles møte denne sesongen, da vi har avstått fra å møtes
unødvendig ihht koronasituasjonen. Jan Leo har stått for opplæringen av vårt nyeste medlem,
nestleder Hanne, mens Ingrid og Nina har møttes når det har vært nødvendig. Ellers har kontakten
foregått elektronisk ved behov.
Per dags dato kan vi si at det har vært en krevende sesong, selv om det har vært få kamper, har det
vært mye mer jobb for oss i arrangement, både ved å hele tiden prøve å holde oss oppdaterte på
endringer i kampoppsett, og ikke minst holde vaktlister oppdaterte og gjøre endringer.
Da Gausdalsdag, Isbjørnkøpp og Romjulshåndball har utgått denne sesongen, har vi ikke hatt noe
arbeid i forhold til dette. Hvis koronasituasjonen endrer seg frem mot sesongslutt, vil vi ha
ansvaret for å arrangere sesongavslutning, som tidligere år.

For arrangementsutvalget
Nina May Lillevolden

Økonomiutvalget

En del sponsorkontrakter er blitt fornyet og flere har kommet til. Det jobbes fortsatt med å skaffe
flere nye sponsorer, men det merkes dessverre at det er vanskelige tider med tanke på covid
situasjonen som berører mange bedrifter.
Når det gjelder dugnader, ble det bestemt på styremøte i oktober at papirdugnaden settes på pause
i sesongen 2021/2022. Ellers er Hunderfossen en viktig og inntektsbringende dugnad for klubben.
Høsten 2020 ble det trykket opp adventskalendere som spillerne solgte og det ble solgt på
butikkene i bygda. Dette var en suksessfull dugnad som var mer innbringende enn papirdugnaden.
Målet for sesongen 2021/2022 er å øke inntekten til klubben for å kunne opprettholde et godt
tilbud til våre spillere og til en fornuftig pris.

for Økonomiutvalget
Gry Renée Skaug

Gutter/jenter 5-6

Jenter 7
Trener: Jannicke Isabell Brustuen Romkvamslien
Oppmenn: May Hølmen og Lene Anette Brustuen
Antall spillere: 10
Antall treninger: 10 så langt. Laget hadde siste trening torsdag 03.12.20, og avlyser alle treninger
ut året.
Treningstid: hver torsdag fra 17:30-18:30.
Oppstart første trening: 25.09.20.
Kamper: 0 kamper, alt har blitt avlyst.
Turneringer: 0 så langt
Sosialt: 0 så langt, avventes pga Covid situasjonen.
Foreldremøte: 1 i starten av sesongen.

Gutter 7
Trener og oppmann: Hilde Rundtom (trener), Kristine Owrenn (oppmann)
Vi er totalt 9 stk på laget og trener hver torsdag. Vi startet opp i slutten av oktober.
Vi trener fra 17.30-18.30 hver torsdag og oppmøte har vært veldig bra!
Vi har ikke hatt sosiale tilstelninger.
G7 har ikke hatt noen kamper enda.
Foreldremøte har vi heller ikke hatt.
Vi har ikke deltatt på noen turneringer.

Mvh Kristine Owrenn, oppmann G7

Jenter 8
To trenere; Marco Lillevolden Reiersen og Viljar Pålhaugen
Oppmann; Jane Garstad
Vært opptil 8 spillere på trening. Startet opp med treninger rett ved skolestart. Hatt treninger hver
torsdag etterhvert onsdag pga korona. Onsdag fra kl.17-18. Stort sett hvert 4-6 på treninger.
Vi hadde et foreldremøte i høst, det var dårlig oppmøte men vi fikk valgt det vi skulle. Ble ikke
skrevet noe referat av det.
Vi har hatt en isbjørnkøpp helg, det var på Otta den 24 oktober. Det var 4 av våre spiller som var
med, vi fikk med oss 2 spillere fra jenter 9 for å ha innbyttere. Det var 3 kamper den dagen som vi
vant alle.
Vi har ikke hatt noen sosial tilstelninger i høst, håper på det til neste år.

J og G 9
Trener: Ingrid Storsveen Steig
Oppmann: Runa Sveen Fjeldet/Jon Fjeldet
Spillere: 8 jenter og 1 gutt. 2 andre gutter var med ved oppstarten i høst, men disse sluttet når
fotballen valgte å fortsette med treninger utover høsten, med samme treningstidspunkt som
håndballen. Her er det forbedringspotensiale gjennom kommunikasjon mellom idrettene.
Treninger: Tirsdager og fredager, 1 time. Startet opp 29. september. Oppmøtet varierer mellom 5
og 9 spillere, stort sett 6-7 på hver trening.
Sosialt: Må tas igjen på nyåret, corona gjorde sitt til at pizzakveld ble utsatt. Det kan nevnes at
laget tok seieren i antall solgte julekalendere pr spiller.
Kamper: Laget har hatt maks utur og har ikke fått spilt enn eneste seriekamp. Har spilt 2
treningskamper mot J10, det har gått veldig fint.
Foreldremøte: Gjennomført 27. oktober. Orientering uten spesielle saker.
Har ellers inntrykk av at ungene trives godt på trening og som lag, og ferdighetene øker.
Trener Ingrid er flink og gjør en kjempejobb!

Jenter 10
Trener: Wenche Eikebø
Oppmann: Anders Wold
J 10 har bestått av 9 jenter. De har trent tirsdager 18-1930 siden 1 sept.
Treningsoppmøtet har vært bra, 1-2 stk som ble med etter at de var ferdig med fotballsesongen.
Laget har spilt tre kamper i Ringebuhallen. De ble spilt lørdag 31. Oktober 2020.
De andre kampene som var oppsatt ble avlyst.
Vi har hatt med oss Erik Steinslien på noen treninger. Han er god hjelp for både oss voksne og
spillerne.
Han har mye kunnskap som vi prøver å ta lærdom av. Vi håper å få med oss han videre i sesongen
også.
Vi har ikke hatt noen foreldremøter. Tenker å ha et foreldremøte når vi starter opp igjen sesongen
2020/21.
Jeg ble med som oppmann for laget i november 2020 så jeg har ikke full oversikt på hvordan ting
var før det.
Derfor blir ikke dette en årsmelding for 2019/20, bare en høstmelding 2020.

Jenter 11
•

Navn på trener og oppmann
Trener: Geir Odsæter
Lagleder: Ingrid Paulsen

•

Hvor mange spillere har laget bestått av
Vi var 11 spillere ved sesongoppstart høsten 2020. En har sluttet og en ny har startet. Så
ved årsslutt 2020 er vi fortsatt 11.

•

Hvor ofte laget har hatt treninger, når de startet opp med treninger
Det har fra høsten 2020 vært to treninger. Det ble startet opp med treninger rundt
skolestart.

•

Treningsoppmøte, treningstid
Den første tiden var det noe lavt oppmøte pga fotballsesong for flere på laget. Etter hvert
har det vært høy deltakelse på treninger.

•

Har laget hatt noe sosiale tilstelninger? (f.eks pizzakveld før jul, juleavslutning e...)
Nei, pga covid.

•

Antall kamper som er gjennomført
Det er gjennomført to kampdager.
Til sammen 4 kamper

•

Gjennomført foreldremøter
Det ble gjennomført foreldremøte den 15.10. God deltakelse på møtet. Spond ble valgt
som kommunikasjonskanal

•

Har laget deltatt på turneringer
Nei, covid

Mvh Ingrid Paulsen og Geir Odsæter

Jenter 12
Årsmelding J12
Trener: Hilde Bjørkøy Waalen
Lagleder: Stine Botten Bergom
Antall spillere: 5
Antall treninger pr uke: 2
Treningstider:
Mandag kl 17.30-19.00
Onsdag kl 18.00-19.30
Oppstart høst: 16/9-20
Godt oppmøte på trening 🙂
$
#
"
Antall kamper høst 2020:
3 hjemmekamper 1/11.
Ingen turneringer i 2020.
Ingen sosiale tilstelninger pga pågående pandemi.
Ett foreldremøte gjennomført på første trening.

Jenter 14

Junior/samarbeidslag
Gausdal/LFHO9 J18 Junior
Trener: Clary Anne Kroken HammersengTrener: Mirann Sæther
Lagleder: Arild Pedersen
Oppstart treninger den 26/8 – 2020.
Treningstid mandag, onsdag og torsdag. Mandag er fast i Gausdalshallen rett etter skoletid i regi av Clary
Anne Kroken. Da foregår trening for jenter 2- og 3 vgs toppidrett håndball. Onsdag og torsdag varierer både
hall, treningstid og trenere. Det kan være både på Jorekstad, Håkonshall og Skogenhallen i regi av Knut
Brevik, Marthe Gruer eller Mirann Sæther.
Stor treningsgruppe, men dessverre er det kun igjen 4 stk fra gamle J16. Det er Marte Ringen Pedersen,
Marte Seielstad, Mina Methi og Marie Murland. Rullerende suppliment av spillerere fra LFH09 til kamper.
Bra oppmøte på treninger og godt samarbeid med samkjøring mellom foreldre.
Ingen sosiale sammenkomster så langt. Dette pga meget spesielt år med corona og restriksjoner deretter.
Totalt antall kamper er 5. Mange kamper avlyst og flyttet pga corona. Kommer muligens i gang etter jul.
Ikke plan over turneringer enda.
Foreldremøte er ikke gjennomført.
Møte trener, lagledere, spillere er gjennomført.
Det er virker som treningsglede og iver fra disse jentene som er igjen. Noe forvirring i startprosessen og til
dels misnøye. Det virket som jentene fra LFH09 så på det som negativt ift til å spille med jenter fra Gausdal
pga følte det ble det dårligste laget, men det er har kommet seg etter hvert som jentene har blitt bedre
kjent og med oppmuntring fra LFH09 sin sportslige leder og trenerteam. Med bedre kommunikasjon,
informasjon og tilrettelegging i forkant mellom klubber og involverte parter så hadde dette kunne vært
unngått.
Det er viktig at jentene får spille håndball dermed skryt til styret som fikk til dette samarbeidet.
Mvh
Lagleder Arild Pedersen

Gutter 16

M03
Trener: Stig Erik Røysom
Oppmann: Nina May Lillevolden
På grunn av koronasituasjonen, som også bråstoppet sesongen i vår, har også denne sesongen blitt
veldig annerledes for vår del.
Siden 3.divisjons håndball ligger under begrepet breddeidrett, har vi ikke hatt lov til å trene som
normalt, det må opprettholdes avstand og veldig strengt smittevern, noe som har gjort at vi ikke
har spillere denne sesongen til å stille lag i serien, hvis denne kommer til å starte opp i det hele tatt
denne sesongen.
Vi har hatt to treningskvelder i uka denne sesongen, der vi har kun hatt 3-4 spillere som har møtt
opp. Disse treningene har foregått sammen med gutter 16, som også har måttet trekke laget sitt
pga for få spillere, og disse har sammen utgjort en veldig fin treningsgruppe.
Det har vært litt utfordringer i forhold til alternative treningsopplegg, da smittevernet har satt en
stopper for å trene med kontakt.
Stig har gjort en kjempejobb i holde alle guttene og karene aktive, og klart å opprettholde godt
smittevern.
Vi håper at koronasituasjonen er annerledes til neste sesong, slik at vi kan stille lag da.

For herrelaget,
Oppmann Nina May Lillevolden

