Årsberetning 2020
BSK Håndball

Virksomhetsbeskrivelse

Bækkelagets Sportsklub Håndball (BSK Håndball) er en selvstendig gruppe med eget styre og
økonomi, som inngår i den totale virksomheten til Bækkelagets Sportsklub. I tillegg er Bækkelaget
Håndball Elite (BSK HE) organisert som egen juridisk enhet med et eget likelydende styre og separat
regnskap.
Håndballgruppen inkluderer derfor både BSK Håndball og BSK HE.

Styrets beretning for håndballåret 2020

Styret i BSK Håndball takker med dette spillere,
trenere, lagledere, støtteapparat, tillitsvalgte,
supportere og øvrig håndballfamilie for et meget
spesielt håndballår 2020. Det som skulle ha blitt et år
med både sportslige oppturer og nedturer for våre
800 aktive barn- og unge ble en ni måneder lang
Covid19-periode fra mars til desember.
I et hastemøte i BSKs lokaler på Karlsrud den 12.
mars, startet det som skulle bli en annerledes
sesongslutt 2019/20, da all idrett ble stoppet som
følge av helsemyndighetenes Covid19-tiltak. Dette har definitivt preget hele 2019/20 og 2020/21
sesongen både utenfor og innenfor håndballhallen. De færreste av oss trodde da, at vi skulle jobbe
resten av året på hjemmekontor og at aktiviteten i samfunnet ukentlig ble skrudd av og på.
Nedstenging av håndballaktiviteter er selvfølgelig en banal sak når vi ser konsekvensene av Covid19
for enkeltmennesker, samfunnet og verden for øvrig.
Årets store BSK arrangement, Norway Cup 2020, ble naturlig nok avlyst. Dette skapte stor økonomisk
usikkerhet for BSK og for Håndballgruppen, som alene så ut til å tape millionbeløp. I perioden april til
juni var det derfor dessverre nødvendig med permitteringer i klubben, håndballgruppen og elitelaget
i tillegg til andre økonomiske tiltak. Det var stor usikkerhet rundt seriespill, økonomi og ikke minst
frykt for smitte.
Covid19 preger derfor store deler av Styrets beretning 2020, da året har gått med til ulike tiltak
relatert til dette.

Tilbake til normalen i 2021?

Vi håpet at Covid19-situasjonen skulle normalisere seg på nyåret, slik at alle idrettsutøvere uansett
alder eller nivå, skulle få lov til å drive idrett og spille håndball igjen. Seriespillet 2020/21 kom i gang
for de fleste aldersgrupper, riktignok underlagt en del smittevernregler og oppfordringer vi har fulgt
slavisk og som alle lag, spillere, trenere og publikum også skal ha skryt for å ha fulgt opp. Men vi har
også lag og spillere, slik som 2. divisjon damer og herrer, som dessverre ikke har fått trent ordinær
håndball eller spilt kamper siden mars 2020! Dette er svært beklagelig og gjelder alle våre spillere
over 20 år i 2. divisjon og lavere. Myndighetene åpnet som kjent for breddeidrett og toppidrett, mens
en del spillere falt utenfor reguleringen.
NHF antyder i sine oppsummeringer nasjonalt, at ca 12.000 håndballspiller verken har trent ordinært
eller spilt kamper siden mars 2020. NHF har hatt samlet 55-60% nedgang i antall kamper
sammenlignet med sesongen 2019/20 og Covid 19 har dermed rammet håndballen hardt. Det jobbes
politisk med tiltak for reåpning av håndballen, da NHF kan dokumentere at smitten gjennom trening
og kamp har vært svært begrenset.

Status pr februar 2021 tyder på at sesongen 2020/21 er ødelagt, da det er stor sannsynlighet for at
seriespillet ikke kan fullføres og alle nasjonale serier og cuper, som Bring, Lerøy osv er kansellert. BSK
Håndball er en ressurssterk håndballgruppe, men vi frykter økt frafall særlig blant aldersgruppen 1622 år, når lagene igjen kan starte normale treninger og sesongplanlegging for 2021/22 sesongen.
Håndballgruppen jobber derfor med planlegging av ulike stimuleringspakker for de lagene som
potensielt rammes, for å sikre at flest mulige av våre håndballspillere legger Covid19 bak seg og
satser på en ny sesong 2021/22.

Styrets arbeid

Styret har i 2020 avholdt 7 styremøter, i tillegg til en rekke arbeidsmøter. Styret har samarbeidet
svært bra og legger ned mye og godt arbeid for håndballen i BSK. En tidligere kartlegging av
frivillighetsarbeidet i håndballen viser at vi i fellesskap i et normalår legger ned mer enn 45.000
frivillighetstimer gjennom trenerinnsats, lagsorganisering- og oppfølging, sportslig oppfølging,
foreldreinnsats og ikke minst håndballfamiliens innsats under Norway Cup. Håndballen bidrar
normalt med over 50% av dugnadsinnsatsen under Norway Cup, noe som gir kr. 2-3 mill. til
Håndballgruppen og lagkasser. Vi håper på gjensyn i Norway Cup 2021.
Styret jobber med alle funksjoner og oppgaver innen håndballen og samarbeider godt med
klubbadministrasjonen i de daglige gjøremål. Styrets sammensetning består for tiden av 6 mannlige
og 2 kvinnelige styremedlemmer, som til sammen jobber med mange fokusområder:
•
•
•
•
•
•

Økonomi, forvalte Håndballgruppens midler til det beste for medlemmene og sørge for
kontinuitet samt mest mulig aktivitet til høyest mulig kvalitet.
Marked, der styret kontinuerlig jobber med å gjøre håndballen attraktive for sponsorer og
samarbeidspartnere, som er villige til å bidra økonomisk for å sikre et av Norges beste
håndballtilbud for barn og unge.
Sportslig, tre av styremedlemmene jobber med det sportslige tilbudet, som også innebærer
kontakt med trenere, oppmenn og koordinere de sportslige målene og aktivitetene på tvers
av håndballgruppen.
Dommer/utdanning, der fokus er utvikling og rekruttering av klubbens dommerstall, som for
tiden består av totalt 25 dommere og 20 barnekampveiledere.
FU Arrangement, der FU Leder er representert i styret og sammen med Foreldreutvalget har
ansvaret for gjennomføringen av våre 400 hjemmekamper i BSK Hallen og Ekeberg skoles
Flerbrukshall.
Elite Arrangement, der en stor gruppe med frivillige arrangerer og gjennomfører BSKs
hjemmekamper i Eliteserien/Rema1000 ligaen.

2020 har vært et unormalt år, der vi har opplevd stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som følge av
Covid19. Store deler av BSKs administrasjon ble permittert og Styret måtte i mars ta tunge
beslutninger med permittering av trenere og spillere på kontrakter. Da de første Covid19 lettelsene
kom før sommeren, så besluttet vi å starte opp normal sportslig aktivitet og har siden juni 2020 hatt
full aktivitet. Men dette førte også med seg en rekke med ekstraoppgaver i form av strengt
smittevernregime i hallene og detaljert oppfølging av statlige retningslinjer.
BSK er representert i Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund, der vi sammen med andre
toppklubber tar løpende del i Covid19 problemstillinger og forsøker å påvirke beslutninger om
reåpning av håndballen med normal trening og spillsituasjon.
Det ble ansatt ny Hovedtrener for BSK Håndball, Jørgen Laug. Han har hovedansvaret for håndballens
treningsopplegg, som en del av hans rolle som trener for Herrelaget i Rema1000 Ligaen.
Engasjementet med Erik Andersen som trenerkoordinator ble også videreført for 2020/2021

sesongen. Erik er lagenes kontaktperson innenfor det håndballfaglige og en sportslig ressurs for
håndballstyret, trenere, lag og ledere. Sportslig Utvalg har også i 2020 fungert godt og det gis god
oppfølging til lag og trenere. Det legges allerede nå trenerkabal og planer for organisering av
håndballen for 2021/2022 sesongen. Håndballgruppen har hatt uvurderlig støtte fra Ulrik Rød, BSKs
Sportslig administrativ leder, som legger til rette og bistår på alle områder. Håndballens høye
aktivitetsnivå er avhengig av god støtte fra BSK-kontoret og uten Ulrik og resten av teamet hadde det
ikke vært mulig å holde håndballgruppen i drift. TUSEN TAKK!

Visjon 2023 – Viktig strategiarbeid

Håndballgruppen startet i 2018 et viktig strategiarbeid, for å konkretisere våre prioriteringer frem til
2023 når ny BSK Arena etter planen står klar. Styret har også i 2020 jobbet med konkretisering av
visjon og strategi og utarbeidet handlingsplan- og årshjul for 2021. BSK Arena blir forsinket til høsten
2023, men det er fortsatt en ambisjon om å ha 1.000 aktive BSK håndballspillere når vår nye storstue
står klar. Dette betyr økt fokus på rekruttering av de yngste samtidig som vi reduserer frafall på de
eldre årsklassene.

Sportslig er det solid grobunn i Bækkelaget og BSK Håndball har tilbud til barn fra 5-års alder (siste år
i barnehage) og helt opp til seniornivå. Det står mange yngre spillere i kø på vei opp til Elitelagene.
Flere av de yngre og lovende guttespillerne har tegnet kontrakt med Herrelaget samtidig som det er
signert et par nye seniorspillere for denne sesongen.
Damelaget rykket opp til 2. divisjon i 2020 og vi hadde gledet oss til å heie frem damelaget, som
skulle spille i nasjonal serie for første gang på mange år. Men som kjent, har ikke damene fått verken
trent eller spilt pga Covid19, men laget blir uansett værende i 2. divisjon og starter allerede nå med
forberedelser til neste sesong. På Jentesiden får vi i 2021, for første gang på lenge, en stor juniorstall
på rundt 40 spillere samtidig som det kommer store spillergrupper nedenfra 2005 og 2006
årgangene.

Det er uansett viktig at både jenter og gutter skal kunne utvikle seg i BSK og at Elitelagene med både
herrer og damer hevder seg blant de beste i landet. Bækkelagets ambisjoner over tid er å lykkes både
på kvinne- og herresiden i norsk topphåndball.

Styret budsjetterer i 2021 med styrket sportslig satsing og budsjettet har rammer for sportslig
suksess på både jente- og guttesiden.

Økonomi

2020 har vært preget av stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som følge av Covid19. I mars ble det
laget et revidert budsjett, der Håndballgruppen inkludert BSK HE så ut til å miste hele 3-4 mill. kroner
som følge av avlyst Norway Cup 2020 og kampavvikling uten publikum. Regjeringens krisepakker for
idretten- og frivilligheten har vært redningen og vi setter pris på den økonomiske støtten som vi er
tildelt. Håndballgruppen er totalt tildelt kr. 1.140.000 hvorav kr 336.000 til BSK Håndball og kr.
804.000 til BSK HE for deler av inntektsbortfallet på kiosk- og billettinntekter.
Vi vil også takke sponsorer og støttespillere som valgt å fortsette på lag med oss. En spesiell takk til
OBOS, som donerte kr. 100.000 til BSK Håndball Elite. I tillegg har vi noen små, men viktige inntekter
gjennom grasrotandelen og flaskepant på REMA 1000 i Sandstuveien. BSK ble også tildelt betydelige
midler som følge av avlysing av Norway Cup 2020, som bidro til at Håndballgruppen i desember fikk
overført økonomisk støtte for utestående og opparbeidede dugnadsinnsats fra Norway Cup 2019.
Økonomien i Håndballgruppen samlet er solid og viser et årsoverskudd på kr. 682 156 hvorav kr.
36.820 i BSK HE og kr. 645.336 i BSK Håndball. Dette resultatet står i stor kontrast til et samlet
budsjettert negativt resultat på kr - 4 441 700. Håndballgruppen har nå en samlet oppspart
egenkapital på kr. 4 894 000. Dette gjør oss i stand til å møte de tøffe økonomiske utfordringene vi
antar møter oss i 2021, som følge av fortsatt Covid19 og de negative følgene dette har for idretten og
klubben.
Håndballgruppens aktivitet drives i det store og det hele på frivillig basis og har godt økonomisk
fundament, som gir et solid tilbud for alle barn og unge som ønsker være med. Resultatet for 2020
ble langt bedre enn fryktet og gir derfor et godt utgangspunkt for videre sportslig satsing, vekst og
økt aktivitet frem mot ny hall og nye fasiliteter i 2023.

Kommunikasjonskanaler og Sosiale medier

BSK fikk nye nettsider på slutten av 2020, som gir et nytt moderne inntrykk og forenkler gruppenes
forvaltning av egne sider og muliggjør en mer aktiv nettstrategi. Vi har «ryddet» i sidene og målet er
en tydeligere profil og enklere budskap på håndballens sider. Vi har også inngått et samarbeid med
fotograf og artikkelskribent, som jobber med å forbedre håndballens kommunikasjon på sosiale
medier.

·
·
·
·
·
·

Nettsiden til Håndballgruppa - http://handball.bekkelagets.no/
Nettsiden til Håndball Elite - https://www.bskhandballelite.no/
Facebooksiden til Bækkelaget sportsklubb
Facebooksiden til Bækkelaget SK Håndball
Facebooksiden til Bækkelaget Håndball Elite
Instagram @bekkelagetssk og lagene har Instagramkontoer #vierbsk

Vi ber alle om å følge sidene, dele saker og like innlegg, slik at vi når flere spillere og medlemmer
samtidig og tiltrekker oss flere eksterne aktører.

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg (SU) har bestått av 3 medlemmer som har fordelt oppfølgingsansvaret for de
forskjellige årgangene mellom seg. Hvorpå det har vært høy møteaktivitet gjennom sesongen med de
respektive lag. I sesongen 2020/2021 har vi meldt på 82 lag til serie og cupspill.
Frafallet fra G18 til senior har vært stort de siste årene, og SU har i denne perioden jobbet for å
minske dette. Den nye spillergruppen «Rekruttlaget» har derfor vært en suksess og godt hjulpet av
NHFs endring av Juniorserien, som nå består av spillere mellom 17 og 20 år. Rekruttlaget har hatt
dedikerte trenere og egen spillergruppe, men har som følge av kansellert sesong og Covid19
nedstenging, måttet trene med Herrelaget.
Vi planlegger også med et nytt «Rekruttlag» på damesiden, som skal støtte opp under Damelagets
satsing i 2. divisjon og bidra til å spille opp et lag til minimum 3. divisjon samt forsterke
juniorsatsingen. Vi planlegger derfor med ytterligere satsning på trenerresurser på jentesiden, som vi
håper over tid vil skape enda større interesse rundt jentelagene i BSK. Vi har en klar målsetning om å
kvalifisere J18 til Lerøy neste sesong.
Vi ser også at BSK fortsatt er en attraktiv klubb for gutter på juniorsiden og tilsiget fortsetter i de
eldre juniorårgangene. Vi frykter økt frafall blant aldersgruppen 16-22 år, som følge av nedstenging
av håndballen. Håndballgruppen jobber derfor med planlegging av ulike stimuleringspakker for de
lagene som potensielt rammes, for å sikre at flest mulige av våre håndballspillere legger Covid19 bak
seg og satser på en ny sesong 2021/22.
Arena Treningsaktivitet
I tillegg til BSK hallen benyttes Ekeberghallen, Bjørnholthallen og Ekeberg skole flerbrukshall som
treningsarena for BSK-lagene denne sesongen. I dag bruker BSK Håndball ukentlig 95 timer i hall
fordelt på 6 forskjellige spilleflater/haller i tillegg til 30 timer styrketrening med PT på Oslo
Idrettssenter OIS.
Det er kun BSK hallen vi som klubb disponerer selv, Ekeberghallen leier vi fra OIK og de øvrige 2
hallene er kommunale. Der får vi tildelt treningstid i konkurranse med andre idretter og andre
klubber. Derfor blir det som alltid, en kamp om treningstider, der vi forsøker å ta hensyn til alle
gruppene og fordele timer rettferdig. De yngste gruppene er ofte størst med flest spillere og behov
for flere treningsflater, men får naturlig nok tildelt noen færre treningstimer enn de eldste.
Sportslige resultater
Herrelaget ligger ved utgangen av 2020 på en super 4. plass på tabellen i Eliteserien, Rema1000
Ligaen. Det er helt klart at flere av seriens topplag har fått adskillig større respekt for gutta i gult og
blått. Som eneste Eliteserielag fra Oslo på herresiden styrker dette klubbfølelsen og ikke minst
merkenavnet til Bækkelagets Sportsklub og BSK Håndball.

Damelaget, som skulle spille sin første sesong på lenge i 2. divisjon, har sammen med våre øvrige
damer i 5. og 6. divisjon og herrene i 3. divisjon, vært nedstengt og ikke kunne verken trene eller
spiller kamper som følge av Covid19 restriksjoner. Alle øvrige nasjonale serier, som Bring, Lerøy,
Bylagsturnering osv. har også blitt avlyst.

Dommer- og utdanning

Håndballgruppen har også denne sesongen dekket dommerkvoten for hele BSK Håndball med ca 25
dommere og 20 BD dommere. Som følge av Covid19 ble vårens dommerkurs for 04-årgangen utsatt
og først gjennomført høsten 2020. BSK har 3 dommerutviklere, som jobber systematisk for å utvikle
dommere i BSK og sørge for god tilvekst av nye dommere. Tradisjonelt har alle G/J15 kull deltatt på
obligatorisk kursing som BD-dommere, der målsettingen er at en stor andel også tar utfordringen
videre med første steg på dommerstigen. Alle disse får utøve dommergjerningen som i hovedsak er
dømming av BSK kamper i 9, 10 og 11 års klassen.
Utover BD dommere har klubben en stamme på dommere i alder 16 år og eldre med et prisverdig
lojalitetsforhold til BSK Håndball gjennom mange år.

Foreldreutvalget FU

Styret takker også i år Foreldreutvalget for meget godt utført arbeid. Arbeidet som utføres av
foreldre og foreldreutvalget er av stor betydning for Håndballgruppen. Takk og gratulasjon til
foreldreutvalgets kioskinnsats med en betydelig økt omsetning og overskudd de siste årene, som
kommer direkte lagene til gode. Foreldreutvalgets arbeid gjør det mulig for oss å opprettholde vår
høye aktivitet for barn og ungdom.
2020 var selvfølgelig preget av Covid19 med begrenset antall tilskuere på barnekampene og et
strengt fokus på smittevern. FU innførte en egen rolle som «smittevernansvarlig» for å passe på at
smittevern i hallen ble ivaretatt under avviking av kamper og arrangementer. Sekretariatet har for
det meste vært utført av spillere fra de eldste årsgruppene, fra J/G15 men også fra foreldregruppene
og spillere i Håndball Elite.
FUs overskudd går utelukkende tilbake til lagene gjennom årlige overføringer til lagkassene. I
desember 2020 ble det overført totalt kr 290.000 til lagene for gjennomføring av FU-vakter i 2020.
FU Leder sitter som fast medlem i håndballstyret, som gir god kommunikasjon og informasjonsflyt
mellom FU, håndball-ledelsen og klubben i sin helhet. FU sitt arbeide styrker Håndballgruppen og
fungerer nå godt som arrangementsansvarlig i både BSK Hallen og Ekeberg skole Flerbrukshall for
bredde/seriekamper.
Takk til alle foreldre!

Organisering og Tillitsverv
BSK Håndball avholdt sitt Årsmøte 13.februar 2020 der følgende styre ble valgt:
Styret i 2020:
Leder
Nestleder
Styremedlem Sekretær
Styremedlem Økonomi
Styremedlem Utdanning/dommer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem FU

Thomas Rustad
Dag Harald Østlie
Kim Martens Meyer
Jon Gulbraar
Kaja Larsen
Erik Johnsen
Jørgen Spolèn Erstad
Vanja Konradsen

Valgkomiteen i 2020
Heidi Kalmo (Leder)
Aslak Johansen
Odd Solli (vara)

Representanter i øvrige styrer og utvalg
Foreldreutvalg (FU):
Vanja Konradsen (Leder)
BSK representanter med tillitsverv i NHF Region Øst Norge
Dommer Coach, dommerinstruktør og observatør: Erik Borglin

1 år ikke på valg
2 år gjenvalg
1 år ikke på valg
2 år ny
1 år ikke på valg
1 år gjenvalg
1 år gjenvalg
1 år gjenvalg

Sportslige representasjoner og prestasjoner
Alle nasjonale serier og landslagssamlinger ble avlyst fra mars til desember 2020 på grunn av
Covid19. Det vil si at avslutningen for 2019/20 sesongen ikke ble fullført og det er ikke gjennomført
spill eller samlinger i 2020/21 sesongen.
Representasjoner landslag 2020 (avlyst)
Juniorgutta LM00
Juniorjentene LK00
U-gutta LM02
U-jentene LK-02
Guttelandslaget LM04:
Jentelandslaget LK-04

Både Jente- og Guttelandslaget-LK/LM-04 er representert med trenere fra BSK, der GItte MadsenKaarød er en av to Landslagstrenere på jentesiden og Jørgen Laug er en av to Landslagstrenere på
guttesiden.

NHFs serier 2020 (avlyst):
Bringserien
J16
G16
Lerøyserien
J18
G18

SPU – regional spillerutvikling 2020 (avlyst):
-

Regional Bylagsturnering 2020 (avlyst)
-

Utmerkelser og hedersbevisninger
Håndballgruppens utmerkelser

Innsatspokalen 2020 for yngre junior – ikke utdelt
Innsatspokalen 2020 for eldre junior – ikke utdelt

Håndballgruppens innstilling til Hederskomiteens tildeling:
Bronse:
Erna Strupstad, Eirik Øiestad, Hope Priscilla Ajulong, Vilde Moe

Mesterskapsmedaljer:
Ingen kandidater

Lagenes støtteapparat 2020

For sesongen 2019/20 har Håndballgruppen i tillegg til +40 FU representanter i overkant av 130
personer som bidrar i trenerteamene rundt de 50 lagene som er påmeldt til seriespill, dvs. Eliteserie
herrer, 2.div. herrer, 4.div. herrer, 2.div. damer, 5.div damer, 6.div. damer, 32 jentelag og 27
guttelag. De aller minste spillerne gutter/jenter deltar i Loppetassen og Minirunder og kommer i
tillegg til seriespillets 63 lag.
Styret retter en stor takk til alle dere som legger ned en uvurderlig innsats for å ivareta barn og
ungdom i BSKs håndballgruppe!
J2014
Trenerteam: Eirik Øiestad, Catinka Hammarbäck Lorentzen, Camilla Carlander, Mia Robinson, Hans Jørgen Stensvold, Kaja
Jørgensen

J2013
Trenerteam: Heidi Kalmo, Helle Stenberg, Kathrine Ervik, Carl Bækken, Jan Even Sandal, Karoline Krane
25 utøvere

J2012

Trenerteam: Hege Irene Blekken, Marius Niva, Mårten Skjøstad, Vibeke Saltnes Olsen
41 utøvere

J2011
Trenerteam: Frode Stenvik, Andreas Øgaard Bergh, Kine Barslund, Elin Constance Greiff, Christian Heiberg, Espen Saxhaug
Kristoffersen, Jon Kristian Høye, Kjetil Bratseth, Kristin Mørstad
FU: Knut Magnus Rygh
29 utøvere
J2010
Trenerteam: Heidi Kalmo, Jan Erik Westby, Øyvind Bernhoft, Pål Bjellhansen, Kristoffer Aaeng, Camilla Hauge, Marnix
Vlutters, Rikke Dobloug, Jørgen Bjerke, Arild Jacobsen, Jannicke Aas
FU: Anders Fossum Hovdan, Anette Møller, Elin Strand Fernander
56 utøvere
J2009
Trenerteam: Mette Rooth, Maren Hjelle Wold, Anette Hjertøe, Anders Nordstokke Rønning, Rune Lange, Lars Erik Kindberg,
Mia Robinson, Liselott- Ulrika Gustafsson, Bente Dammerud, Marthe Nordseth, Ingunn Svoren
FU: Andreas Alvenes, Rune Lange
40 utøvere
J2008
Trenerteam: Annette Donkor-Leh, Magnor Samueljord, Jeanette Raad, Jonatan Steen, Eirik Aure, Terje Boye
FU: Terje Boye, Eirik Aure, Magnor Samueljord
26 utøvere
J2007
Trenerteam: Heidi Kalmo, Eirik Øiestad, Stig Langvik, Pia Killengren, Martine Hansen, Caroline Løsåmoen
FU: Bente Skarprud, Erik Søreng, Ytte Seligmann
39 utøvere
J2006
Trenerteam: Frode Stenvik, Jan-Olav Jacobsen, Hanne Messel, Tanja Tomasevic, Mats Kvarud, Michael Hesterskog, Mats
Gyve, Nicolai Lancelot
FU: Jon Gulbraar, Andreas Fuglestad, Petter Prøsch
33 utøvere
J2005
Trenerteam Simen Westgaard Larsen, Espen Næss, Tone Slettbakken Naglestad
FU: Kjell Vik, Inger Johanne Solhaug
33 utøvere

J2004
Trenerteam: Gitte Madsen-Kaarød, Magnus Madsen- Kaarød, Cathrin Wall
FU: Marianne Museus, Cathrine Biermann, Mirjam Carlson
27 utøvere
J18 Junior
Trenerteam: Simen Westgaard Larsen, Kjersti Berntzen, Ola Nygård
FU: Morten Thorstad, Rune Eriksen, Monica Hovland
21 utøvere
KS 2.divisjon
Trenerteam: Kai Frydenlund-Holm, Åse Frydelund-Holm, Odd Solli
FU: Jørn Johnsen
17 utøvere
5.div./6.divisjon damer
Trenerteam: Svein Helge Angvik, Marianne Hansen
32 utøvere
--- 000 ---

G2014
Trenerteam: Eirik Øiestad, Catinka Hammarbäck Lorentzen, Camilla Carlander, Mia Robinson, Hans Jørgen Stensvold, Kaja
Jørgensen

G2013
Trenerteam: Anders Gåsemyr, Hanne-Cathrine Eliesen Hugdal, Hans-Olav Malm, Kristine Malm Larneng, Jon Gulbraar
18 utøvere

G2012
Trenerteam: Mari Tyrdal, Camilla Carlander
15 utøvere
G2011
Trenerteam: Hanne Solheim Tosterud, Øyvind Øgaard Bergh, Elisabeth Preus, Charlotte Hartberg, Camilla Sillerud-Howell
FU: Kristine Larneng
18 utøvere
G2010
Ternerteam: Anders Gåsemyr, Pia Killengren, Siv Heim-Vidalon, Frode Stenvik, Christopher Rustad, Hans Jørgen Stensvold,
Lene Wiinberg, Are Werner Ander Andersen, Ingvild Johansen, Kresten Angel Lyngstad
FU: Espen Skjæran, Desirèe Hagman
44 utøvere
G2009
Trenerteam: Eirik Øiestad, Camilla Carlander, Håvard Moksnes, Charlotte Hartberg, Atle Myrhol, Jon-Harald Gaarde
FU: Stine Nes, Katrine Torkildsby Reine
34 utøvere
G2008
Trenerteam: Siv Heim-Vidalon, Rita Isaksen, Morten Dybvik Sitter, Heidi Sørlie-Reininger, Anders Almstrøm, Audun Eikeland
FU: Hilde Norvalls, Elin Greif
38 utøvere
G2007
Trenerteam: Bjørn Erling Solberg, Hanne Beck, Camilla Arlo Prøven, Atle Myrhol, Eva Foslund Niva, Mats Kristianssen
FU: Tone Lise Aunan, Hanne Sørum, Marte Cecilie Baumann
33 utøvere

G2006
Trenerteam: Gitte Madsen-Kaarød, Mari Tyrdal, Magnus Madsen-Kaarød
FU: Vanja Konradsen
17 utøvere
G2005
Trenerteam: Kenneth Torp, Stig Langvik, Jardar Skarprud
FU: Pål Øystein Carlsen
15 utøvere
G2004
Trenerteam: Jørgen Spolèn Erstad, Amar Hamzic. Mats Kvarud
FU: Gerda Havsgård, Kari Mette Kristiansen
20 utøvere
G18 Junior
Trenerteam: Kristoffer Jakobsen,
FU: Jon Hovde
Rekrutt / MS 2. divisjon
Trenerteam: Tarjei Sundal, Trond Falao
FU: Katrin Jevnaker
41 utøvere
3.div. :
Trenerteam: Kristoffer Jakobsen,
Herrer Elite:
Trenerteam: Jørgen Laug, Tarjei Sundal, Erik Andersen, Svein Madsen
Fysioterapeut: Nina A Markussen
Materialforvalter: Erna Strupstad

