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Årsmelding Håndballgruppa 

 
 

Rekruttering og Frafall 
 

 6 - 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år 26 -> år Total 

2016 
Kvinner  110   89   4   10   213  
Menn  105   46   6   9   166  
Sum  215   135   10   19   379  

  

2017 
Kvinner  112   83   2   10   207  
Menn  79   42   4   9   134  
Sum  191   125   6   19   341  

 Menn 82 36 2 18               138 
   2018 Kvinner 119 67 2 28               216 
 Sum 201 103 4 46               354 

  
Endring 2017-2018: 10  -22  -2  27  13  

 
 

Påmeldte lag sesongen 2017-18 
Det er påmeldte lag på de fleste alderstrinn og nivå. Følgende lag er påmeldt i inneværende sesong: 
Se vedlegg 
 

Samarbeid med andre klubber 
Det har vært et utstrakt samarbeid med andre klubber i region, dette for å gi et bredest mulig tilbud til spillere ungdom og senior 
nivå. 

Dette samarbeidet fordeler seg partnerklubb og sammensatte lag: 

Jenter 15 – Sammensatt lag med Forus/Gausel for spill i Regionserien. Treningstilbud til alle jentene, ikke ferdighetsbasert.  
Gutter 15 – Samarbeidslag med Viking, fram til våren 2017 
Jenter 16, 18 og senior herunder også NM20 spill – Partner klubb samarbeid med Sola, spill i Regionserien og Bringserien(J16) og 
spill i Regionserien og Lerøyserien(J18) samt NM20 og Eliteserien. 

Damer – Samarbeidslag med Mil  

 

 

Erfaringer fra det ulike samarbeidet varier noe, men trekker i positiv retning og bør bygges videre. Spesielt er det viktig å trekke 
frem samarbeidet med Mil som viktig for å utvikle håndballen i Ryfylke. Når det gjelder det sportslige er samarbeidet med Sola også 
en suksess utrykker de som jobber med dette.  
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Sonesamlinger/bylag/regionslag/ 
Staal har spillere med på sonesamlinger fra G og J13, her der det rullerende deltakelse fra spillere 3-4 pr samling, J14 har med Astrid 
Austigard Ødegård, Nora Tungland, Kaia H. Laugaland samt 2 rullerende spillere. J15 Rina Fjetland, Elin T. Mæle, Tonje Høllesli, 
Hedda Hjelmen, Tale Siem, Eva Gundersen. Av disse har i tillegg Elin og Tonje deltatt på RUM(Regionalt utviklingsmiljø). Rikke 
Reianes og Martha Barka ble tatt ut til NM for regionslag våren 2017.  

 

Klubbskifte 
Det har vært en del klubbskifter blant spillerene: 

Her er jeg litt usikker på omfanget da SPU ikke har befatning med alle/de som er av overganger. Vet noen er gått over til MI. De jeg 
kjenner til er: 

• Kaia Melberg til Staal frå Hundvåg 
• Emma Walaunet til Staal frå Hundvåg 
• Samuel Bratthamar til Viking frå Staal 
• Tobias Bowitz frå Staal til AK28 

 

Turneringer 
 I år er det bestemt at gruppas fellesturnering er dyrepark cupen i Kristiansand. 
Håndballgruppa betaler cupavgift for inntil to turneringer i året. Etter dette må lagene dekke cupavgift selv.  
Utover Umbro, er det flere lag som har deltatt på Dyreparken cup, Petter Wessel, Sandnes Sparebank cup og Kåsen 
Romjulsturnering. Staal Jørpeland Håndball viser igjen i de fleste av disse turneringene med gode resultater i sluttspillet. 
 

Trenerkurs/opplæring 
 To trenere har reist på trenerkursene som regionen tilbyr.  
 
  

Dommere 
Klubben har i dag 16 dommere som dømmer på ulike nivå fra aktivitet serie til seniorspill. Det bør legges vekt på å rekruttere flere 
dommere. Vi trenger absolutt flere dommere. 
 
  
 

 
 


