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Årsmøte i Trauma Idrettsforening 
 
Velkommen til årsmøte i Trauma IF 
Torsdag 14. mars kl 19:00 i klubbhuset ved Tromøyhallen 
 

Saksliste 
 

1. Godkjenne antall stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling og saksliste 
3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive 

protokollen 
4. Behandle årsrapporter fra Hovedstyret og undergruppene 
5. Behandle revidert regnskap for 2016 
6. Behandle innkomne saker 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta budsjett for 2017 
9. Valg 
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Årsrapporter fra hovedstyret og undergrupper 

Årsrapport hovedstyret – 2016  
 
Styret har bestått av: 
Terje Arneberg (leder), Ingrid Aarak (nestleder), Christian Knudsen (kasserer), Robert Skaare, Siri 
Olsen, Odd Inge Hauge og Rune Hølleland. 
 
Aktiviteter: 
Hovedstyret har i år brukt endel tid på kostnads kontroll i klubben. 
Det ble fattet vedtak om enkelte justeringer på forrige årsmøte. Undergrupper har også vært gode 
bidragsytere i denne prosess. 
Vi ser at man har kommet et godt stykke på vei, og tallene fra regnskap er bedre i år. 
Grepene som ble gjort har virket. 
Det vi må poengtere som er viktig er at det synes i regnskap at det er ganske mange som står oppført 
som aktive i klubben og har utelatt og betale kontingent. Medlemmer skal betale kontingent til 
hovedstyret. I tillegg skal de aktive i de forskjellige undergruppene betale treningsavgift som blir 
sendt ut av undergruppene. Dette er veldig gode penger som klubben burde få inn. 
 
Trauma er i disse dager i dialog rundt samarbeide med Hove Tri. Hovedstyre har gitt dem et tilbud 
som er en økning i timesats fra i fjor. Vi mener også at vi burde få betalt for timer i forkant av 
arrangementet som oppføring av dugnadslister, skaffe frivillige etc. Dette er en jobb som tar en god 
del tid. 
Hove tri har så langt ikke kommet med tilsvar. 
 
Strategiutvalg: 
Gruppa som nå er satt sammen består av Harald Johnsen (håndball), John S Thomassen (fotball), Siri 
Olsen (hovedstyret) og Per Olav Nærestad (orientering). De har hatt møter for å utvikle et strategi-
dokument som skal være enkelt og bruke i Trauma. 
Til dette har de fått bidrag av fra Idrettskretsen. Idrettskretsen har sagt seg villig til å bidra med sin 
kompetanse videre. 
Målet er et utkast til årsmøte 2018. 
 
Hovedstyret har jobbet med at samtlige som er trenere/impliserte med jobb i Trauma sørger for at 
Politiattest foreligger. Undergruppene er selv ansvarlige til å etterfølge dette etter instruks fra 
hovedstyret.  
 
Hovedstyret jobber i disse dager med et arrangement som kan gi fremtidige inntekter for klubben. 
Dette er et hinderløp som skal foregå i Hove Leir 16.9.17. På landsbasis så er dette blitt meget 
populært. 
Ideen har vært jobbet med nå i snart i 1,5 år. Løype på 9,2 km er blitt gått opp. Denne vill bestå av 36 
hinder underveis. 
Hove leirsenter har bidratt med og gi oss tilgang på fasiliteter, samt gode priser på mat og 
overnatting til utøvere. 
Det har blitt satt sammen en egen gruppe som jobber med dette. Gruppa har med tre representanter 
fra Hovedstyret. 
Her har man fått inn personer med erfaring fra tilsvarende arrangementer og fra forsvaret til frivillig 
og jobbe med dette. 
Meget bra. 
Det vill også være to personer som jobber mot sponsormarkedet. 
Det er som mål at det i løpet av medio april vil ligge en hjemmeside/facebook-side med generell info. 
Det blir fremlagt estimater på årsmøte for inntekter /utgifter på dette. 
Navn på arrangement er Hove Max 
Hovedstyret er positive til at dette er noe som vill gi klubben gode inntekter for fremtiden. 
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Valgkomite meddelte undertegnede at samtlige, etterhvert som året skred frem, måtte trekke seg av 
forskjellige grunner. 
Trauma har pr i dag ingen valg komite, og dette må hovedstyre med årsmøte finne en løsning på. 
Dette må tas opp i plenum på årsmøte. 
 
Hovedstyret har ellers hatt et år fylt med mange flotte utfordringer og møter som har vært givende 
for oss alle. 
 
 
Hovedstyret 
 
Terje Arneberg 
Leder 
 

Årsrapport huskomiteen – 2016 
 
Huskomiteen for Trauma IF har i 2016 bestått av Oscar Gundersen (leder), Johannes 
Sandberg (nestleder), Dagfinn Knoll (utleieansvarlig) og Erling Røinaas (sekretær). 
 
Siden årsrapporten fra huskomiteen for 2015 IKKE kom med i årsmøtepapirene til tross for at 
de var innsendt i god tid før fristen, nevner vi derfor noen av punktene som huskomiteen har 
jobbet med de to siste årene: 
 

x Revidert husleiereglene for Klubbhuset og Kjennheim, og foretatt små justeringer i 
etterkant 

x Ryddet opp på Klubbhuset ved å ha reparert/skiftet ut ødelagt inventar, oppgradert 
premieskapene, pusset og “fylt på” pokaler, foretatt total nedvask av kjøkkenet, byttet 
ut og skaffet tilveie nytt bestikk og servise slik at det nå kan dekkes til 50 personer, 
skaffet nye designstoler til erstatning for de røde som mer eller mindre var ødelagte, 
skaffet et antall nye klappstoler (ekstrastoler ved behov), samt kjøpt nytt kjøleskap 

x Den ødelagte varmepumpen er erstattet med ny 
x Nøkkelsystemet på Klubbhuset og Kjennheim er byttet ut. Ved utlevering av nøkler 

betales det et depositum på 200 kroner 
x Etablert egne vaskerutiner for Klubbhuset i samarbeid med Arendal kommune, da 

skolen bruker lokalene noe i skoletiden/SFO-tiden 
 
Dagfinn Knoll er ansvarlig for utleie begge steder. Lokalene brukes mye av klubbens 
undergrupper, og leies også ut til private arrangementer.  
 
 
 
Tromøy, den 10. desember 2016 
 
Oscar Gundersen, leder huskomiteen 
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Årsrapport Traumas orienteringsgruppe – 2016 
 
Styret har bestått av: 
Per Olav Nærestad (leder), Bjørn Sætran (nestleder), Geir Henrik Hirsch (materialforvalter og 
treningsansvarlig), Cato Moen (kasserer) og Andreas Sælsbråten (teknisk leder). 
 
Aktiviteter:  
Det har vært en fin og hyggelig sesong med mange gode resultater, men det har dessverre 
vært et lite fall i antall deltakere. I april arrangerte vi karusell løp sprint (for Aust- og Vest-
Agder) på Hove og i august hadde vi Sørlandsmesterskap på Sandnes, begge med rundt 
140 deltakere. Vi har hatt ukentlige utetreninger på vinteren, våren og høsten. For øvrig har 
Trauma vært representert på et stort antall løp; mange av disse i Aust- og Vest-Agder, men 
også flere andre steder i Norge samt utenlands.    
 
Karusellen: 
I år var det for første gang felles karusell med Vest-Agder. Antall deltakere økte dermed 
betydelig og konkurransen ble skjerpet.  
 
Følgende Trauma-løpere ble topp tre i sin klasse: 
D1: Liv Cathrine Sælsbråten nr. 3 
D3: Mia Hirsch nr.1, Ada Helene Olsen nr. 2, Fanny Skindlo nr. 3 
D4: Tone Hirsch nr. 3 
H1: Jonas Okkenhaug Bratland nr. 1, Simon Okkenhaug Bratland nr. 2 
H5: Øyvind Bratland nr. 3 
H6: Per Olav Nærestad nr. 2 
 
Mesterskapsmedaljer (KM): 
Ada Helene Olsen (D13-14): Nr. 1 sprint, nr. 1 natt, nr. 2 mellom, nr. 2 lang 
Mia Hirsch (D13-14): Nr. 1 mellom, nr. 1 natt, nr. 2 sprint, nr. 3 lang 
Fanny Skindlo (D13-14): Nr. 1 lang, nr. 3 sprint 
Karin Steen (D13-14): Nr. 3 mellom 
Henriette Olsen (D15-16): Nr. 2 sprint, nr. 2 mellom 
Henrik Hirsch (H17-20): Nr. 1 sprint, nr. 2 mellom, nr. 2 natt 
Per Olav Nærestad (H21): Nr. 2 lang, nr. 2 natt 
Stafett H21: Nr. 1: Per Olav Nærestad, Erling Fredriksen, Andreas Sælsbråten 
 
Nytt kart: 
Våren 2016 fikk vi nytt kart ved Sandnes, og dette ble innviet ved at vi arrangerte 
Sørlandsmesterskap der i august. Kartet skal utvides noe i 2017. Nye og gode kart er meget 
viktig for å kunne ha o-tekniske treninger og arrangere løp (noe vi plikter å gjøre). 
  
Følgende personer har deltatt på løp i 2016 (alfabetisk; etternavn, fornavn):  
Erling Bakke, Monica Bakke, Bjørn Bratland, Elin Okkenhaug Bratland, Hanna Okkenhaug 
Bratland, Jonas Okkenhaug Bratland, Simon O. Bratland, Øyvind Bratland, Kjell Brevik, 
Erling Fredriksen, Geir Henrik Hirsch, Henrik Hirsch, Mia Hirsch, Tone Hirsch, Finn Tysland 
Johnsen, Torjus Larsen Lægreid, Halvor Knutsen, Isak M. Knutsen, Andrea Moen, Cato 
Moen, Linnea Moen, Elisabeth Nærestad, Per Olav Nærestad, Ada Helene Olsen, Henriette 
Olsen, Tor Olsen, Sondre Rose, Lars A. Røilid, Arild Saudland, Astrid Saudland, Are Skindlo, 
Fanny Skindlo, Inge Skjævesland, Inger Skjævesland, Karin Steen,  Andreas Sælsbråten, 
Elias Vågsnes Sælsbråten, Liv Cathrine Sælsbråten, Thea Vågsnes Sælsbråten, Bjørn Idar 
Sætran, Anne H. Trommestad, Maja Trommestad, Theo Trommestad, Torbjørn Trommestad, 
Øystein Vågsnes. 
 
Sportslig hilsen  
Per Olav Nærestad 
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Årsrapport Terrenggruppa sykkel – 2016 
 
2016 var debutsesongen til terrenggruppa. Intensjonen var å få unge i nærområdet som ikke 
hadde en fritidsaktivitet ut i aktivitet. Vi engasjerte Christian Coll som trener. Treningene ble 
lagt til annenhver onsdag. På første trening stile 12-15 ungdommer med sykkel på Hove. Det 
var et spredt spekter i alder og utstyr. At interessen var så stor var gledelig. Men med et så 
spredt spekter i alder ble det vanskelig å få tilpasset treningen til alle nivåer.  
 
På treningene utover høsten var det en fast gjeng på 4 - 6 stykker. Treningene ble etter hvert 
flyttet fra Hove til den tekniske og krevende Tungvekteren ved Birkenlund. Dette viser en 
fantastisk utvikling av ferdighetene til gruppa. Christian kunne melde om en engasjert og 
sosialgruppe ved sesongslutt. På slutten av sesongen dukket det også opp flere nye fjes og 
det er veldig positivt. Det viser at det er interesse.  
 
Det ble også gjort forsøk på å samle terrengsyklister i seniorsegmentet på Tromøya. Det ble 
publisert fellesturer på Facebook-siden til sykkelgruppa. Egne Trauma-terrengtreninger i 
ukedagene har vært vanskelig få til. Da intensjonen har vært å få til noe for ungdommen har 
seniorgruppa vært underordnet og ikke noe som har vært prioritert. Trauma har likevel vært 
representert i mange ulike ritt i året som har gått. 
 
Samarbeidsturene med ”gjengen fra Saltrød/Eydehavn”, TOSK, ACC og Trauma på 
søndager har derimot vært en suksess. I denne gruppa har de hatt mange flotte turer i variert 
terreng og ulike områder i Arendal.  Stor takk til de som har stilt som guider og som tar 
initiativ til disse turene. 
 
17.2.2017 
 
Eivind Øygarden 
 
 
 
 
 

Årsrapport Trimgruppa – 2016 
 
Trimgruppa har fortsatt sine faste trimkvelder hver mandag i gymsalen på Sandnes skole 
mellom kl. 21.00 – 22.00.  
 
Vi har nå en snittalder på 60 + så vi imøteser rekruttering av yngre deltagere som vil være 
med på litt ukentlig trim og sosialt samvær. Vanlig oppmøte varierer mellom 5 til 10 
deltagere, så vi har plass til flere. 
 
Vi begynner treningsøkten med oppvarming og diverse bøy-og-tøy øvelser, noe som gjør 
godt for gamle kropper og vi avslutter med five-a-side fotball. 
 
Tidligere hadde vi treningstid i Tromøyhallen sent på tirsdagskveldene men vi har nå fått en 
treningstid på Sandnes skole som vi kan være fornøyd med. 
 
Trimgruppa samarbeider også med Østre Tromøy T. & I.K. om den årlige påsketrimmen 
(turmarsj 2.påskedag). 
 
Styret har også i 2016 bestått av:  
 
Leder:  Otto Skår (T: 90574677) ottoskaa@online.no  
Kasserer: Magn-Bjørn Hornnes  hornmagn@online.no 
Styremedlem: Trond Denstad  trond.denstad@gard.no 
 

mailto:ottoskaa@online.no
mailto:hornmagn@online.no
mailto:trond.denstad@gard.no


8 

 
Tromøy, 21. februar 2017 
For Trimgruppa 
 
Trond Denstad 
 

Årsrapport Barneidretten Trauma 2016 
 
Det overordna målet for barneidretten er å gi barn et allsidig og variert tilbud av aktiviteter 
som imøtekommer barns behov for lek og fysisk aktivitet. Det er derfor viktig at barneidretten 
er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig 
idrettsglede. 
 
I vårsemesteret var barneidretten delt i en gruppe fra 3-6 år og en gruppe fra 6-9 år når 
aktivitetene var i hallen. Barneidrettslederne over flere år sluttet etter vårsemesteret og 2 nye 
ble rekruttert. Det lot seg derimot ikke gjøre å rekruttere flere til å organisere egne aktiviteter 
for barn mellom 6-9 år. Alle har derfor vært velkomne på samme aktiviteter. Mellom 20 og 35 
barn er med på barneidretten. Hovedvekten av barna er mellom 3 og 6 år.  
 
Aktiviteter innendørs har variert fra hinderløyper med forskjellig fokus, mini-røris og 
ballaktiviteter. Utendørs har vi hatt natursti til Vardåsen, refleksorientering på Kjenna, sykla 
på sykkelbanen på Myra og gått tur på Hove og Øyna.  
 
Foreldregruppa er aktivt med på de ulike aktivitetene sammen med barna. 
 
Lisa Berg-Hornnes og Anne-Sofie Rønningen  
Færvik 8/3 -17 
 

Årsrapport Trauma håndball – 2016  
 
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 16.februar 2016: 
 
Jon Eilif Trohjell   Leder    ikke på valg    valgt for 2 år 16.2.2015 
Guri Monserud   Nestleder   for 1 år 
Ingunn Hylen Thomassen  Sekretær    for 1 år 
Kari Pedersen   Kasserer   ikke på valg  valgt for 2 år 16.2.2015 
Per Ivar Pedersen  Arrangementsleder for 1 år 
Jorun Vik   Styremedlem  for 2 år 
Ståle Simonsen  Styremedlem  for 2 år 
 
Jon Eilif Trohjell har fungert som sportslig leder siden det ikke ble valgt egen sportslig leder. 
 
Jorun Vik har fra august fungert som sponsoransvarlig.  
 
Valgkomite ble valgt på årsmøtet 16.2.2016 for 1 år: Stig Mønnich og Janne Marceliussen. 
 
Kjetil Kalaoja overtok fra august 2016 som dommeransvarlig etter Vigdis Moripen. Kjetil har 
møte- og uttalerett på styremøter, men ikke stemmerett. Han møter også som representant 
for Herrelagene (3.div. laget). 
 
Kristin Bie Ommundsen er Ullmaxansvarlig. Hun deltar ikke i styret. 
 
Arrangementskomiteen har ansvar for det praktiske ved klubbens arrangementer 
hovedsakelig i Tromøyhallen med sekretariat, kiosksalg og andre praktiske forhold. Komiteen 
er inntil november ledet av Per Ivar Pedersen i styret. Fra november 2016 har Sven-Edvard 
Jensen overtatt som arrangementsleder etter Per Ivar Pedersen. Han har fra 29.11. møtt i 
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styremøtene med uttalerett, men ikke stemmerett. Per Ivar Pedersen har fra november vært 
styremedlem uten fast verv. Se egen rapport fra arrangementskomiteen. 
 
Etter årsmøtet 16.2.2016 har styret hatt 5 styremøter våren 2016. Ett av styremøtene ble 
kombinert med trenermøte (5.april). Et eget trenermøte ble avholdt 21. juni kun med tema 
fordeling av treningstider. Høsten 2016 har styret hatt 4 styremøter. Som forberedelse til 
årsmøtet 14.2.2017 har styret hatt et møte i januar 2017. 
 
Det har vært arrangert et fellesmøte med trenere og foreldrekontakter/oppmenn og styret 13. 
september. Der ble gjennomgått og informert om alle praktiske forhold som er relevante for 
gjennomføring av håndballsesongen.  
 
Håndballforbundet arrangerte 6. september et obligatorisk møte for trenere og ledere i 
klubben med informasjon om sportslige forhold for sesongen samt informasjon om 
håndballforbundets datasystemer. Det var god deltagelse fra Trauma Håndball på dette 
møtet. 
 
Styret har som hovedfokus å tilrettelegge for trenerne og lagene samt å ha noen få felles 
arrangementer for å skape samhold mellom lagene i klubben. Videre følger styret opp 
håndballgruppa sin økonomi og administrative forpliktelser, inklusive å stille folk til Trauma 
sin felles dugnad på Hove Tri, der håndballgruppa stilte med ca. 50 personer i 2016.   
 
Påmelding til seriespill og minihåndballturneringer for sesongen 2016/17 er gjort av styret 
våren 2016. Lagenes trenere melder selv på til cuper/turneringer av kortere varighet. 
Fordeling av treningstider og søknadsprosess til kommunen om treningstid i Tromøyhallen er 
gjort rett før sommerferien med noen få justeringer i august. Vi får som regel ikke nok halltid 
til lagenes ønsker. Sportslig ansvarlig har hatt flere ekstra møter med kommunen for å 
forsøke å få ekstra treningstider. Det som ble oppnådd var 1,5 time i Sør Amfi tirsdag 
ettermiddag og en time ekstra i Tromøyhallen torsdag kveld. Klubben har treningstider 
hovedsakelig i Tromøyhallen og noe i Sandnes skole. Onsdagskveldene er den største delen 
opptatt av andre klubber. Vi har hatt treningstid i Tromøyhallen helt til kl. 22 på fredager. 
Ingen av lagene ønsket å trene etter kl. 18:30 på fredager, slik at vi sa fra oss treningstiden 
fredag kveld etter det. Vi bidro til at fotballgruppa i Trauma fikk leie halltid fredag kveld. Neste 
år bør det arbeides for å få mer treningstid på onsdagskveldene til erstatning for 
fredagskveldene. 
 
Styret har arrangert 2 interne sosiale arrangementer for barne- og ungdomslagene i klubben. 
Den ene var sommeravslutning med intern sandhåndballturnering 31. mai 2016 og den 
andre var juleavslutning med nisseturnering 6. desember der også 4. divisjons herrelaget 
hadde et morsomt innslag med showkamp. Erfaringene med disse arrangementene er gode. 
De gir en felles opplevelse for alle lagene og er med på å skape entusiasme og samhold 
innad i klubben mellom de ulike aldersklassene. 8. desember ble det arrangert en sosial 
samling for trenere og styret med deltagelse på foredrag av Anja Edin og deretter middag. 
 
Styret har egen dommeransvarlig som følger opp klubbens dommere. Kjetil Kalaoja startet 
som ny dommeransvarlig i august 2016. Han spiller på herrelaget i 3. divisjon. Det er for 
tiden 2 unge dommere på 16-17 år som dømmer for klubben. De har også dømt på de to 
interne turneringene. I tillegg har flere fra J14 laget startet som dommere og dømt kamper for 
de mindre lagene på aktivitetsturneringer og internturneringer. 
 
Styret har oppdatert medlemslistene høsten 2016 og fakturert medlemmene for 
håndballgruppa sin treningsavgift. Denne kommer i tillegg til kontingenten som disponeres av 
Trauma hovedstyre.  
 
Styret har sørget for at de lisenspålagte lagene har fått oppdaterte lisenser. Det har også 
vært mange nye lisenser og overganger, spesielt knyttet til herrelagene.  
 
Styret har sørget for Politiattester for de trenerne som ikke hadde dette høsten 2016. 
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Styret har videreført sponsoravtalen med Brekke Sport og Umbro, og klubben handler derfor 
alt utstyr fra Brekke, inkludert drakter. Medlemmene kan kjøpe treningsdrakter til nedsatte 
priser via sponsoravtalen. Trenerne har høsten 2016 fått anledning til å anskaffe 
treningsdrakt på klubbens regning. 
 
Sponsorarbeidet har vært revitalisert og forbedret høsten 2016 ved at Jorun Vik har overtatt 
som sponsoransvarlig og hun har sammen med Ståle Simonsen laget flere nye 
sponsorprodukter med ulike prisnivåer og vært aktive mot bedrifter. Dette har resultert i flere 
nye sponsoravtaler, hvorav en ny hovedsponsor er Birger Berg Pedersen samt at ny 
sølvsponsor er Arendal Sparekasse. De andre hovedsponsoravtalene med Mira Mare, Coop 
Extra og Tannlegespesialisten løper ut i 2017. Styret har justert på reglene for lagene 
vedrørende sponsing på draktene. Trøya på drakten er fortsatt forbeholdt klubbens 
hovedsponsorer som inngås av styret. Lagene kan ha egne sponsorer på buksene og 
treningsdrakter og egne gensere og t-skjorter etc.  
 
Klubbens mailadresse handball@trauma.no betjenes av informasjonsansvarlig (styreleder) 
og interninformasjon til trenere og andre tillitsvalgte går via denne mailadressen. All 
informasjon fra håndballforbundet kommer inn til denne mailen og videreformidles på mail til 
trenere og styret. Håndballgruppa har egen flik på www.trauma.no der kontaktinfo til styret, 
trenere/oppmenn og en del praktisk info er lagt ut. Styret holder denne informasjonen 
oppdatert. Styret har ikke brukt Facebook i 2016. Noen av lagene bruker dette som 
informasjonskanal, ellers benyttes vanligvis mail også internt i lagene. Styrets 
postboksadresse Trauma Håndball, Postboks 75, 4818 Færvik betjenes av kasserer, og det 
er stort sett fakturaer som kommer der.  Styret har en egen gmail konto gjennom Traumas 
felles system. Den har i liten grad vært benyttet av styret i 2016. 
 
Høsten 2016 har styret arbeidet med rollebeskrivelser og instrukser for ulike roller og 
funksjoner i styret. Dette beskriver de administrative og praktiske funksjonene som må 
ivaretas i tillegg til trenerne og oppmenn/foreldrekontakter for lagene. Dette er delvis basert 
på en tidligere organisasjonsplan som sist ble revidert i 2009, og erstatter denne. Formålet 
med dette er erfaringsoverføring til neste og fremtidige styrer, samt underlag for 
valgkomiteen og nye kandidater for oversikt og vurdering av de ulike funksjonene i styret. 
 
Rolle og funksjonsbeskrivelsen ble lagt frem som egen sak på årsmøtet 14.2.2017. 
Rollebeskrivelsen med instruksene er relativt detaljerte og beskriver oppgaver for hver 
funksjon i styret samt funksjoner som fordeles mellom styremedlemmene.  
 
Klubben har avtale med Østre Tromøy om at etter 5. klasse så samles håndballagene i 
Trauma. I yngre årsklasser har begge klubber lag. Høsten 2016 kom det ikke nytt lag fra 
Østre Tromøy fordi det ikke var lag i den aktuelle årsklassen. Neste sesong fra august 2017 
kommer et nytt lag som nå spiller i 10 årsklassen (født 2006) fra Østre Tromøy over til 
Trauma. Vi har denne sesongen ikke lag i denne årsklassen. 
 
Høsten 2016 ble det startet 3 nye lag. Herrelaget i sesongen 2015/16 rykket ned fra 2. 
divisjon. Den sesongen var dette en treningsgruppe som stilte lag både i 2. divisjon og 4. 
divisjon. I august 2016 ble det startet en ny treningsgruppe for herrer med delvis old boys 
spillere og delvis yngre spillere. Det er nå 45 herrespillere i Trauma fordelt på to 
treningsgrupper der det ene laget spiller i 3. divisjon og det andre i 4. divisjon.   
 
Styret har inngått en egen avtale med både 3. divisjonslaget og 4. divisjonslaget og utbetaler 
en begrenset godtgjørelse til trener/oppmann på 3. divisjonslaget. Herrelagene har ansvar 
for en fast dugnad på Coop Extra som er en del av forpliktelsene i sponsoravtalen.  
 
De to andre nye lagene er for barn i 1. og 2. klasse. Med barn som året før var med i 
barneidretten i Trauma ble det startet lag med barn i 2. klasse (født 2009) og trenerne spiller 
på det nyetablerte 4. divisjonslaget for herrer. For 1. klassingene (født 2010) ble det startet et 
nytt lag for barn fra både øst og vest på øya som et felles lag i Trauma i stedet for å starte 
lag separat i Trauma og Østre Tromøy. Styret synes dette er gode initiativer.  
 

mailto:handball@trauma.no
http://www.trauma.no/
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Guttelaget født i 2007 måtte legge ned etter vårsesongen 2016. Da var det ikke nok spillere 
til å drive laget videre. Sesongen 2015/16 var det ett felles jentelag med spillere født i 2004 
og 2005. Dette laget ble delt høsten 2016 slik at det ble etablert et lag i J12 serien (født 
2004) og påmeldt et lag i J11 serien (født 2005). J12 laget fikk nye trenere. J11 laget 
manglet trener ved starten av sesongen men fikk en ny trener i september. Det viste seg til 
høstferien at noen spillere sluttet og det var for få spillere til å drive laget videre. Laget ble da 
trukket fra seriespillet.  
 
Pr. desember 2016 sesongen 2016/17 har Trauma 185 aktive spillere fordelt på følgende 
lag: 

x J/G6 født 2010 (1. klasse) – deltar i minihåndballturneringer 
x J/G7 født 2009 (2. klasse) – deltar i minihåndballturneringer 
x J/G8 født 2008 (3. klasse) – deltar i minihåndballturneringer 
x J9 født 2007 (4. klasse) – deltar i aktivitetsserie  
x J12 født 2004 (7. klasse) – deltar i seriespill  
x G12 født 2004 (7. klasse) – deltar i seriespill 
x J13 født 2003 (8. klasse) – deltar i seriespill 
x J14 født 2002 (9. klasse) – deltar i seriespill både i 14- og 15-årsklassen 
x J15 født 2001 (10. klasse) – deltar i seriespill 
x Herrer Trauma 1 – deltar i seriespill 3.divisjon 
x Herrer Trauma 2 – deltar i seriespill 4.divisjon 

 
I januar 2017 ga styret ut en årsavis med bilder av alle lagene. Denne ble sendt til alle 
husstander på Tromøy for å markedsføre og synliggjøre håndballaktiviteten i Trauma som en 
viktig del av fritidstilbudet til barn og unge på øya. Årsavisen er utarbeidet høsten 2016 og 
Tore Abrahamsen er redaktør for avisen.  
 
Siden økonomien er sunn har håndballstyret våren 2016 bevilget ekstraordinær støtte til 
lagene utover påmeldingsavgiften for deltagelse på turneringer. Fra sesongen 2016/17 er 
satsene for slik standard støtte hevet noe fra tidligere. Lagene får ekstra støtte til en 
turnering pr sesong og et sosialt arrangement. Styret betaler påmeldingsavgifter. Ellers har 
lagene egenfinansiering av turneringer og turer. Styret dekker trenerkurs, dommerkurs og 
deltagelse på spesielle kurs eller arrangementer etter søknad. 
 
Styret har høsten 2016 leid inn Vidar Paulsen som profesjonell trenerstøtte til noen av 
lagene. De lagene som har benyttet Vidar er J12, G12, J13 og J15. Dette fortsetter 
vårsesongen 2017. J14 laget har også leid inn ekstra trenerstøtte.  
 
Styret tok rett før sommerferien 2016 kontakt med Lions Club Tromøy og søkte økonomisk 
støtte til innkjøp av hjertestarter til Tromøyhallen. Lions var positiv til dette og bevilget penger 
i september 2016. Hjertestarter er innkjøpt og henger i eget skap i inngangspartiet til 
Tromøyhallen. Eget førstehjelpskurs der bruk av hjertestarteren var inkludert ble holdt for 
trenerne og styret på møtet 13. september. Denne saken er også positivt omtalt i 
Agderposten 30.november 2016.  
 
Vi takker alle de som stiller opp for håndballaktiviteten i Trauma for et godt håndball år 2016 
og ønsker det nye styret lykke til med videreføring av aktiviteten. 
 
Styret Trauma Håndball 
v/ Jon Eilif Trohjell   
31. januar 2017  
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Årsrapport Arrangementskomiteen – 2016 
 
Generell tilstand 
Leder av Arrangementskomiteen gjennom 2016 frem til november har vært Per Ivar 
Pedersen. Sven Edvard Jensen har i praksis overtatt vervet som leder fra november 2016 og 
stiller som kandidat til ledervervet formelt valg på årsmøtet våren 2017.  Arrangementssiden i 
Trauma Håndball opererer på et nødvendig nivå for å støtte lagene og levere forpliktelsene 
Trauma er ansvarlig for i forhold til å drive kamp og arrangement.  

Siden Arrangementskomiteen har bestått formelt av Per Ivar Pedersen og uformelt Guri 
Monserud så har vi beholdt formen fra 2015 for å løse året praktisk på følgende måte; hvert 
lag i barnehåndballen stiller en representant i rollen som Helgevakt gjennom hele sesongen. 
Helgevaktene for våren og høsten 2016 bestod av en representant (Helgeansvarlig) fra hvert 
lag som var satt opp med kamper i Tromøyhallen i perioden. Det er lagleder som har 
ansvaret for å finne en person til rollen som Helgevakt. Helgevakten har ansvaret for 
arrangementer i Tromøyhallen de dagene laget deres spiller kamper. Er det flere lag som 
spiller så fordeler Leder for Arrangementskomiteen en Helgevakt for å åpne og en Helgevakt 
for å lukke. De som har blitt tildelt rollen som Helgevakt for laget sitt har løst dette fint. 

Herrelagene ordner selv med alle oppgaver relatert til sine egne arrangementer. Også 
tribunesalg med kaffe og brus når det er ønskelig. 

Når det gjelder arrangementer for våren og høsten 2016 generelt så kjenner ikke nåværende 
komite til noe annet enn at arrangementene gikk som planlagt. 

Det foreligger skriftlige instrukser til hver rolle som trengs ift til kamper og arrangementer. 

Utsalg i kafe 
I forhold til utsalg i kafe så er følgende avtalt med lagene. Ved 1-3 sammenhengende 
kamper så er det utsalg fra tribune. Dette er typisk seriekamper. Da kan alle se kampene. 
Det selges da kaffe, brus og sjokolade (evt. vafler). Ved 4 eller flere kamper (typisk 
turneringer) så benyttes kafeen til utsalg. Alle lag er så langt fornøyd med denne ordningen. 

Markeringene 
Guri Monserud har også denne sesongen avlastet og gjort en fenomenal innsats med å 
arrangere og koordinere markeringene; Høstfesten (alternativ trenersamling denne gangen), 
Nissefesten og Sommeravslutning på våren (sandhåndballturneringen). 

Sommeravslutningen 2016 ble gjennomført 31. mai med sandhåndballturnering bak 
Tromøyhallen. Alle lag i Trauma var representert. Det ble servert 1 brus og 2 pølser gratis til 
alle deltakende spillere. Det var god stemning.  

Den tradisjonelle Høstfesten for trenere ble arrangert 8. desember litt alternativt som en 
event der styret og trenere var samlet på motivasjonsforedrag i Sør Amfi for deretter å 
samles til lett mat og faglige åpne diskusjoner på Tyholmen Hotell. 

Nissefesten ble gjennomført tirsdag 6. desember. Guri Monserud ledet planlegging av 
arrangement og konkurranser. Håndballstyret og flere frivillige voksne var med og gjorde en 
flott innsats gjennom kvelden for at ting skulle bli en fin opplevelse for spillerne. Alle lag i 
Trauma stilte opp til kamper. Det ble servert gratis risgrøt og saft til alle fra kafeen. Det ble 
delt ut premier for beste kostymer lagvis og individuelt. De ble gjennomført 
aktivitetskonkurranser i kafeen med premieutdeling. Premieutdelingene generelt ble gjort 
felles inne i hallen midtveis i arrangementet med opprop og litt show.  

Benytter anledningen til å takke for meg. 

Hilsen 

Per Ivar Pedersen 

Leder for Arrangementskomiteen 
Trauma Håndball   
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Årsrapport J/G 6 – født 2010 
Laget er for gutter og jenter på hele Tromøya født i 2010. Vi har hatt et varierende antall 
spillere på laget i høst, alt fra 10-21 stk på trening, men gjennomsnittlig har deltakelsen ligget 
på 14 pr trening. 
 
Vi har trening i gymsalen på Sandnes skole hver tirsdag kl 16.30-17.30. Trenere er Lisa 
Nordheim Dønnestad og Karen Marie Saxlund. 
 
Spillere 
Johanne Årsbog 
Saga Therese Blokken 
Lihla Bjørgo 
Emilie Holst Mønnich 
Emilie Rønningen Augensen 
Agate Christensen Olsen 
Katinka Sivertsen Olsen 
Thea Fone Frydenberg 
Mathea Skogstrøm 
Norunn Terkelsen 
Sofie Jensen 
Angelica Siqveland Sunde 
Ingrid Nordheim Dønnestad 
Sigrid Saxlund Gundersen  
Emilie Vang Stiansen 
Isaac Eriksen 
Henrik Skoghei 
Ingrid Holm Eskelund 
 
Laget har deltatt på to cuper i Håndballring sammen med Vegårshei, Froland og Øyestad. 
Første cup var på Vegårshei 12.11., neste var i Tromøyhallen 18.12. som vi selv arrangerte.  
Vi deltok med 2 lag på hver cup og alle gjorde en kjempeinnsats som ble premiert med 
medalje.  
 
Årsrapport J/G 7 - født 2009 
Høsten 2016 ble oppstarten av dette laget hvor treningene har vært fra 15.30-16.30 på 
torsdager. Elevene har da kunne gå rett fra SFO til håndballtrening. Flere og flere spillere har 
kommet til og vi har fått en fin gjeng på 23 spillere hvorav 7 gutter og 16 jenter. Vi har deltatt i 
ringturneringer med Øyestad, Vegårshei og Froland med turnering i Vegårsheihallen og 
Tromøyhallen.  
 
Spillere 
Kaja Maria Mortensen Løvdal, Elisa Arneberg, Eirik Rønningen Knudsen, Larissa 
Haverkamp, Silas Haverkamp, Nikoline Piwoni Høie, Johanna Rasmussen, Mia Mouland, 
Idun Månsson Krabbesund, Lerke Jensine Simonsen Flakke, Brian Knutsen, Inez Cecilie 
Thorbjørnsen, Sindre Sørensen, Haakon Monrad Grandås-Rokstad, Charlotte Kjølner, Oda 
Aarak-Sporstøl, Jokubas Valuckas, Aaliyah Alexandra Josephsen, Evelyn Mathea Nilsen, 
Jette Knorr, Ella Alstrup Furre, Nicolai Stoa Johnsen, David Anders Mackrill 
 
Hilsen 
 
Kristian Mouland   Christian Knudsen 
Trener    Trener  
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Årsrapport G/J 8 – født 2008 
Vi ser tilbake på et fint håndball år for guttene og jentene som er født i 2008.  
I vårsesongen var det 14 jenter og 10 gutter som deltok. I høstsesongen deltok 12 jenter og 
11 gutter.  
 
Vi har trent sammen det meste av året, med Astrid Moen, Axel Bergman og Lars Peder Holm 
som trenere. I høstsesongen har Anette Hem Johnsen, Harald Johnsen og Anne Lene 
Tønnesen overtatt ansvaret for guttene. Vi har trent tirsdager fra kl.16-17 og alltid begynt 
treningene sammen med felles oppvarming. Fra høstsesongen har vi hatt separate treninger 
resten av treningen.  
 
Jentene har deltatt på 5 minihåndballturneringer og guttene på 4.  
 
Vårt mål er at barna skal oppleve et godt og inkluderende fellesskap der man kan oppleve 
mestring. Det skal være mye lek. Vi opplever å se barn som øker sine ferdigheter og har det 
fint sammen, og at vi ofte må tydeliggjøre at det er viktig å følge med, høre på trenerne og 
være vennlige mot hverandre.    
 
Spillere  
Jenter: Emilia Bergman, Solveig Olsen, Julie Holst Mønnich, Linnea Moen, Ella Bergliot 
Simonsen Flakke, Maja Osmundsen Nilsen, Selma Bachmann Holm, Sandra Einarsen, Nikki 
Alexandra Markussen Hammerstrøm, Emilie Skjørsæter Studshammen, Elle-Charlotte Tan 
Almås, Nerges Abbas Al-Moussawi. 
 
Gutter: Simon Marceliussen Knutsen, Nicolai Johnsen, Olav Gjervold Nicolaisen, Matija 
Calic, Tomas Dale Torjussen, Adrian Kjølner, Aleksander Larsen, Martinius Melleby 
Hopstock, Tobias Balaam Halvorsen, Marius Christensen Sørensen, Wiliam Westergren.  
 
Årsrapport J9 - Født 2007 
Det er 15 spillere på J9-laget og de er Helle Cornelia Landmark, Veslemøy Melum, Astrid 
Knoll, Ida Thorsen Aasen, Elin Mette Bekkering, Thea Forsdal, Hannah Løvås, Maren 
Arneberg, Astrid Elise Zapart, Ingrid Lyngvi-Østerhus, Silvia Madelein Ludvigsen Håverstad, 
Caroline Arentz, Emma Pedersen Berge, Sunniva Nylen Hansen og Helene Kaldal. 
 
Trenere for laget er Siri Lyngvi-Østerhus og Nina Thorsen. Hjelpetrenere er Ragnhild 
Vehusheia og Michelle Baltzer Hellevik fra J15. Oppkvinne er Karen Landmark og 
foreldrekontakt er Cecilie Wiese-Hansen. 
 
Laget trener hver onsdag i Tromøyhallen fra klokken 16.30-17.30. J9 spiller i J9-
aktivitetsserien med tre lag så det har blitt mye spill og kamptrening på alle jentene. Målet for 
sesongen er at alle skal syns at håndball er gøy og det vil vi påstå at vi har vi lykkes med. 
Jentene ser ut til å trives på trening, og i kamp tar alle ansvar og er fokusert på oppgavene 
både i forsvar og angrep. Laget er jevnt og det fører til at alle får slippe til og kjenne på 
mestring. Vi opplever å se mye håndballglede gjennom både prestasjoner og det sosiale i 
laget. 
 
Siri Lyngvi-Østerhus
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Årsrapport J12 – født 2004 
 
Laget består av 15 spillere sesongen 2016/17. 
 
Laget trener mandag 18:00-19:00 og torsdag 16:30-17:30. 
 
Avtroppende hovedtrener etter sesongen 2015/16: Tone Tveit. 
 
Følgende nye verv for sesongen 2016/17: 
 
Hovedtrener: Per Ivar Pedersen 
 
Hjelpetrener og oppmann: Øyvind Nilsen 
 
Hjelpetrener: Odd Kjell Brekkemoen 
 
Foreldrekontakt: Helene Mauren Kristiansen 
 
Spillere 
Kamilla Sofie Pedersen, Dina Osmundsen Nilsen, Thea Kristine Omdal, Ada Elise Terjesen, 
Lisa Kristiansen, Eline Larsen Mørland, Albertine Tveit, Tine Ellefsen, Bertine Johnsen, 
Kaisa Christensen Olsen, Hanna Iren Post Jensen, Shane Johanna Sarion Brekkemoen, 
Stine Hansen, Thea Voldsund og Emilie Fjeldberg. 
 
Laget deltar i Jenter 12 Bredde-serien med lagnavn “Trauma 1”. 
 
Laget deltok på Dyreparken Cup høsten 2016. Organisert av Tone Tveit. 
 
Laget er påmeldt til Svane Cup i Danmark våren 2017. Det blir muligens plass til en cup til i 
Norge våren 2017. 
 
Foreløpig tabellplassering per 8.1.2017 er 7. plass med 11 lag i gruppa. 
 
Alle trenerne deltar på "Trener 1" kurs (12 moduler på 3 timer hver) sesongen 2016/17. 
 
Vi har hatt hjelp av Vidar Paulsen på endel treninger mandager høsten 
2016 og vil ha det endel mandager også våren 2017 frem til påske. Vi har av og til kjørt 
samlede treninger med Gutter 12 og kommer også til å gjøre det på endel treninger våren 
2017. 
 
Vi trenere ønsker å benytte anledningen til å takke Tone Tveit for en fantastisk innsats i 
rollen som trener alene for laget (Jenter 11) i sesongen 2015/16. 
 
Årsrapport G12 - født 2004 
 
Vi har et flott lag som for tiden består av 9 gutter, men med plass til flere. Vi er heldige som 
har Bente Andersen og Anne Lene Tønnessen som trenere, da de gjør en fantastisk jobb 
med G12 og bidrar til at de trives med å spille håndball i Trauma. Vi deltar på lokal cup i  
Arendal/Kristiansand. Vi har vi vært med på Dyreparken cup, Messecup og Nidelvcup. Vi 
trener hver mandag og onsdag for de som har lyst.  
 
Spillere 
Simen Arneberg, Lars Amdal Røilid, Erlend Gunnarson, Mathias Andersen, Even Thorsland, 
Elias Sælsbråthen Vågsnes, Andreas Werner Larsen, Kristian Byholt Gundersen, Vetle 
Ramse 
 
Mvh Rune Røilid 
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Årsrapport J13 – født 2003 
 
Våren 2016 
Spillere 
Andrea Moen, Hanna Saudland, Ewelina Cecot, Hanne Celine Bekkvik, Ingrid Johnsen, 
Maria Linnea Helgesen, Tara Halvorsen, Malin Vågsnes, Synne Thomassen, Kristina 
Skjævestad, Vilde Stubberud, Maja Trommestad, Marthe Myklebust. 

Trenere: Harald Johnsen og Veronica Skjævestad 

Jentene trente to ganger i uka. Spilte lokal J12-serie med lagene fra Aust-Agder og endte 
tilslutt opp ca midt på tabellen. Jentene deltok i Messecup i Tønsberg i mai. Her kom de 
videre til B-sluttspill og gikk ut i 8-dels finalen. Før sommeren var jentene med på Traumas 
beachhåndball avslutning utenfor Tromøyhallen. 

Høsten 2016 
Spillere 
Andrea Moen, Hanna Saudland, Ewelina Cecot, Hanne Celine Bekkvik, Ingrid Johnsen, 
Maria Linnea Helgesen, Tara Halvorsen, Malin Vågsnes, Synne Thomassen, Kristina 
Skjævestad, Vilde Stubberud, Maja Trommestad. 

Laget hadde to treningsøkter pr uke av 1,5 time. Vi startet treningene i midten av august og 
benyttet Dyrepark cup i Kristiansand i slutten av august som oppkjøringstrening for ny 
sesong. Jentene spilte bra og gikk videre til A-sluttspillet, vant 16-dels finalen, men ble slått 
ut av Start etter en jevn kamp i 8-dels finale. I september deltok jentene i Nidelvcup. Her kom 
de til B-sluttspill og ble slått ut av Larvik turn. 

Jentene spilte i felles A-serie med lag fra Aust- og Vest-Agder. Det var mange lag påmeldt 
og det ble spilt 15 kamper i første del av sesongen. Vi hadde to langturer til Mandal og 
Farsund. Da fikk vi en av pappaene til å leie minibuss og kjøre hele laget samlet til og fra 
kamp. Det ble litt slitsomme reiser, men også sosialt og hyggelig å reise sammen til kamp! 
Det var mange gode lag med i denne serien og det ble endel tap for våre jenter, men mange 
av kampene var veldig jevne! Tilslutt endte laget på 14. plass av 16 lag med 3 seiere og 12 
tap. Selv om det har blitt endel tap synes vi likevel at jentene har vist stor fremgang i løpet av 
sesongen.  

Fra januar 2017 blir serien delt i to. Trauma kommer da i avdeling 2 - vi satser på flere seiere 
og god innsats videre i 2017. 

Veronica Skjævestad – J03 

Årsrapport J14 - født 2002 
Laget består i desember 2016 av 15 spillere: 
Ada Helene Olsen, Fanny Skindlo, Hannah Skaali, Helene Andersen, Ine Li Svendsen, Ine 
Marie Ramse, Karin Steen, Karen Bie Johansen, Line Hasselø Henriksen, Madeleine 
Thomassen, Malene Knoll, Mia Hirsch, Nikoline Monserud-Sandberg, Sara Berg-Olsen og 
Vilde G. Nilsen. 
 
Vi fikk 1 ny spiller med hos oss i mars 2016 og mistet 2 spillere i siste halvår av 2016. 
 
Trenere: 
Are Skindlo, Lene Ramse, Bente Andersen og Anne-Liv Olsen (foreldrekontakt). 
Hjelpetrenere – Fredrik Walderhaug (så ofte han har kunnet), Siri Aaserud (fredager), Geir 
Henrik Hirsch (basis treninger) og Lauritz Rannekleiv (noen treninger, spesielt i desember). 
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Treningene og kampene: 
Jentene viser også denne sesongen at de liker å spille håndball, de er med på treninger og 
er samtlige i god utvikling. Vi vil spesielt trekke frem at etter regisonsluttspillet for J13 så 
skjedde det det mye med jentenes spilleforståelse. Vi hadde en del frivillige basistreninger 
gjennom sommeren og startet høsten med et noe fornyet system spill. Vi fikk god hjelp av 
Fredrik Walderhaug til å legge en langsiktig plan for lagets videre utvikling, hva vi trenerne 
skulle fokusere på og hva vi burde gjøre for at jentene lettere skulle forstå det nye system 
spillet. Noe som har gitt resultater denne høsten. 
 
Alle på laget er opptatt av at alle skal ha det bra, og vi snakker så ofte vi kan med jentene om 
treninger, kamper, system spill, turneringer, hvilke forventinger vi trenere har og hvilke 
forventinger jentene har.  
 
Våren 2016: 
Vi deltok med 1 lag i Jenter 13 Avdeling A, Agder, hvor vi gjorde det bra gjennom hele 
sesongen og ble nummer 2 i Agder A serien. Vi kjempet hardt, men måtte gi tapt for Våg på 
slutten av sesongen. Siden vi ble nummer 2 i serien fikk vi lov til å spille regionsluttspill i 
Stavanger (i April), hvor vi kom på en flott 3 plass.  
 
Vi har deltatt på 2 cuper denne sesongen. Petter Wessel (i April, uoffisielt NM) hvor vi kom til 
1/8 delsfinalen og Messecup (i Mai) hvor vi ble vinnere av cupen for J14. Det syntes jentene 
var veldig stas og en god avslutning på våren 2016. 
 
Høsten 2016: 
Vi har for sesongen 2016/2017 meldt på 2 lag i Jenter 14 og 1 lag i Jenter 15.  
I Jenter 14 har vi deltatt med 1 lag i Breddeserien Agder og 1 lag i Avdeling A, Agder. 
Vi har på hvert lag fordelt spillerne inn (litt etter ferdigheter og litt etter eget ønske), og har 
endt opp med at vi har 1 en spillerstamme på ca 8 spillere på hvert J14 lag. Deretter rullerer 
vi på resten av spillerne til hver kamp slik at vi er 10-12 spillere per kamp hvis mulig. Alle skal 
få spilletid på J14-A. Per nyttår så ligger vi på en 4 plass i J14 Bredde, på en 2 plass i J14-A. 
For å gi noen av spillerne litt ekstra utfordring, så har vi også meldt på 1 lag i J15 Avdeling A, 
Agder. Her har vi også en spillerstamme på ca 8 spillere og fyller på med de jentene som vi 
syntes kan klare nivået i J15, og som selv syntes det er OK å bli med. Det har vært litt 
vanskelig for noen å venne seg til å bruke klister. Pluss at det er mye tøffere taklinger på 
dette nivået. Per nyttår så leder laget sin avdeling i J15-A. 
 
Det er en fin gjeng som bryr seg om hverandre og kommer med gode tilbakemeldinger til 
hverandre både på trening og i kamp. Vi har deltatt på 1 cup denne sesongen. Ski cup (i 
slutten av august) hvor vi kom til semifinalen. Men siden vi i sesongen 2016/2017 har meldt 
på så mange lag og skal spille nesten 60 kamper totalt, så valgte vi å ikke delta på flere 
cuper denne høsten. Det har ikke blitt mange spillefrie helger for jentene og trenerne.  
Vi har som i fjor, også denne sesongen hatt med 8 spillere på sonelagstreninger i regionen. I 
tillegg til det så har 8 av spillerne fullført dommerkurs for barnehåndball og har dømt ca 3 
turneringer denne høsten. 
 
Trenerne vil også benytte muligheten til å takke foreldrene for deres engasjement og støtte 
rundt laget, for at de følger med jentene både på hjemme- og bortebane, for at de heier 
jentene fram fra tribunen på alle kamper og cuper, og stiller villig opp på arrangementer i 
hallen. 
 
Vi trenere er heldige som har en så fin spillerstall og er utrolig stolte av alle sammen. Vi ser 
fram til en ny sesong i 2017. 
 
Sportslig hilsen  
Trenerteamet til Jenter 14 (født 2002) 
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Årsrapport J15 – født 2001  
Trauma jenter 2001 har sesongen 2016 vært 11 spillere. 
Trenere for laget er Astrid Moen og Wenche Baas. Vi har trent 3 ganger i uka. 
 
Spillere 
Ragnhild Vehusheia, Kristin H Rylander, Michelle Hellevik, Marte Trohjell, Kjersti Pedersen, 
Mari Dønnestad, Mari Saudland, Vendela Thorbjørnsen, Lillian D Hansen, Solveig Nielsen 
og Ida Moen. 
 
Seriespill 
Vårsesongen 2016 spilte vi i J14 A serien. Det ble mange kamper mot gode lag og mye tap, 
men vi beholdt motivasjonen og valgte å fortsette spill i A serien høsten 2016. Flere av 
lagene i fjorårets A serie har i høst spilt i regionserien, noe som har gjort at A serien har gitt 
oss flere jevne kamper. Vi ligger litt under midten (nr. 8 av 12) på tabellen og har spilt mange 
jevne kamper, marginene har ikke alltid vært på vår side. Det satser vi på at endrer seg siste 
del av sesongen. 
 
Målet for sesongen var å prestere bedre enn foregående år, samt fokusere på utvikling. Det 
målet er vi godt på vei til å nå. 
 
Cuper/turneringer 
Våren 2015 deltok vi på Messecup i Tønsberg. Vi kom videre til A sluttspillet, men røk ut i 
åttendedelsfinalen. Høsten 2015 startet vi sesongen med å delta på Nidelv cup, her gikk vi 
også videre til A-sluttspillet men ikke lengre. Vi deltok også på Granes juleturnering.  
 
Sosiale samlinger/turer 
Vi har i løpet av året hatt bowling kveld og sommer avslutning på Hove med grilling og kos, 
hvor vi kåret ”J2001 mesteren”.  
 
Det store høydepunktet sosialt for laget vårt, var turen til EM i Gøteborg i desember, hvor vi 
fikk med oss seminfinaler og finale, og Norge som gikk til topps. Vi reiste 3 voksne, 11 
spillere og 2 søsken, en utrolig flott tur som vi alle vil huske for alltid.  
 
Sonetrening 
Vi har hatt 4 jenter på sonetrening i året som har gått. Det ble like før jul tatt ut bylag (spillere 
fra Aust/Vest-Agder og Rogaland), men ingen av Trauma jentene kom med. 
 
Hilsen fra trenerne 
Undertegnede, Astrid, og Venche vil etter endt sesong takke for seg.  
 
Vi takker, for snart 8 fine år, som trenere til jenter 2001. Jentene har gitt oss utrolig mye 
glede, latter og spenning. Det har alltid vært en glede å møte til trening, og MANGE treninger 
har det blitt i løpet av årene. Vi har vært på mange turneringer, fjellturer og avslutninger, og 
minner for livet har vi fått. Vi håper å ha gitt jentene mye håndball glede i årene som har gått. 
Jenter 2001 har vært en fantastisk gjeng, som vi er veldig glade for at vi fikk trene i så  
mange år.  
 
Vi ønsker alle lykke til videre! 
 
Mvh 
Astrid Moen 
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Årsrapport Herrer 4.divisjon  
Gjelder for perioden 1.5. - 31.12.2016 
Sommeren 2016 fikk en rekke erfarne travere tilbake både lyst og motivasjon til igjen å spille 
håndball. Håndballstyret tok oss vel imot og laget ble påmeldt i 4. divisjon, med motstandere 
fra eget fylke og Vest-Agder. Serien består av 10 lag. Lengste reisevei er Farsund og 
Borhaug. 
 
Brorparten av spillerne bor på Tromøy, kommer fra Tromøy eller har spilt i Trauma siden 
ungdomsårene. Vi har også vært tydelige på at identitet er viktig for å skape felles 
klubbfølelse og ikke bare lagfølelse. Vi har plass til alle, uavhengig av nivå eller alder. Miljøet 
fikk for øvrig en flying start, foran 80 tilskuere, hjemme mot Birkenes i september da vi gjorde 
comeback med seier 32-11. 
 
Identitet 
Samlingen av miljøet – etter suksessen å dømme – har svart på et behov for å treffe 
ambisjonsnivået og treningsmuligheter for familiefedre og unge voksne på øya. Vi er godt 
fornøyd med å få samlet så mange generasjoner med Trauma-spillere under samme 
paraply!  
 
De 30 spillerne har vært stabile og den faste troppen har talt 28 (!) spillere. Spillertroppen 
øker stadig. Vi har også hatt gjesteopptredener av flere gamle Trauma-helter i høst. Fire av 
spillere ønsker kun å trene og har så langt ikke spilt kamper. For å sikre nok spilletid kan det 
neste sesong være aktuelt å melde på to lag i divisjonen.  
 
Flere av spillerne arbeider turnus og har således ikke hatt anledning til å stille på hver trening 
og kamp. Vi har likevel vært 18,5 personer i snitt på hver trening gjennom hele høsten. Å 
bygge kollektiv, fysisk form har høyt prioritert. Det målet er nådd. Intervaller og klare 
treningsrutiner er allerede blitt kultur. Våre treninger skal holde 3. divisjonsnivå og 
kamptroppene våre skal alltid ha 14 spillere totalt. 
 
Snittalderen er 30 år, med et spenn fra to 16-åringer og til våre eldste spillere på 43 og 44 år. 
Det er inspirerende for gamle travere å kjenne unggutter som Martin Bie Ommundsen og 
Jonathan Asdal puste oss i nakken. De fortjener hvert minutt på banen og begge har tatt 
seniornivået med storm i høst. 
 
Engasjement 
Målet for etablering av miljøet er allerede delvis nevnt. Et sentralt mål har også vært å skape 
et treffsted for håndball, samt bygge opp nettverket av engasjerte mennesker til glede for 
hverandre og ikke minst Trauma som klubb. En rekke av spillerne er allerede engasjert i 
ulike verv i klubben, både i styrer og stell på ulike nivåer samt trenerverv. 
 
Vi har også hatt mål om å få flest mulig publikummere på hjemmekampene våre. Med et snitt 
på 65 publikummere gir våre motstandere tilbakemeldinger om at det er gøy å spille kamper 
med slike rammer. Vår godt besøkte Facebook-side har vært brukt for å skape blest om 
hjemmekamper og miljøet. En rullerende speaker- og DJ-duo, Johnny Sandåker og Rune 
Osmundsen, og kiosk har også vært viktig for at folk skal trives på kamp. Vi har også fått 
trykket opp et kampprogram med spillerpresentasjoner. Her fikk vi også inn noen 
annonsekroner slik at hver spiller kan møte korrekt antrukket med dress, shorts, drakt og 
diverse utstyr til trening og kamp. Vi har også fått inn ca. 20.000 kroner fra fire lagsponsorer; 
Nemus Arendal, Advania Norge, Jacobsen VVS og Gromstad Auto AS. Gromstad Auto har 
også stilt med biler til bortekamper. Takk til dere alle! 
 
Navnene 
Laget består av følgende spillere: 
Målvakter: Christian B. Andersen, Christian Knudsen, Dan R. Stensrud og Oddmund 
Saxlund. 
Utespillere: Marius Rasmussen, Marius Halvorsen, Espen S. Andersen, Atle Abrahamsen, 
Kristian Mouland, Martin B. Ommundsen, Jonathan Asdal, Bernt-Tore Lilleeng, Christian 
Stølefjell Hansen, Rune Bråten Pedersen, Tore Abrahamsen, Tom M. Fredriksen, Kai 
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Jacobsen, Thomas R. Jacobsen, Christoffer Jacobsen, Leif Chr. Mønnich, Thomas 
Svendsen, Lasse L. Svenssen, Peder Vetaas, Espen Stave Carlsen, Christian Knarvik, Erik 
J. L. Tellefsen, Asbjørn S. Berg-Hornnes, Andre Steinsholm.  
 
Christian Heimvik, Svein Tore Jacobsen, Trond Atle Skarning og Johnny Sandåker har også 
vært tilknyttet laget på ulike måter, men ikke vært aktive på fast basis. 
 
Støtteapparat 
Trenere høsten 2016 har vært Kristian Mouland (hovedtrener) og Tore Abrahamsen 
(assistent). Støtteapparatet har ellers bestått av Christian B. Andersen (oppmann), Thomas 
R. Jacobsen (sponsor), Christian Knarvik (sponsor), Andre Steinsholm (pr), Trond Atle 
Skarning (pr), Rune B. Pedersen (med. koordinator og ansvarlig for fysisk trening) og Atle 
Abrahamsen (kampansvarlig). 
 
Laget har stilt på dugnad på Hove Tri i sommer, samt vareopptelling på Coop Extra i 
romjulen. 
 
Ellers er det verd å merke seg at Asbjørn S. Berg-Hornnes (43) og Atle Abrahamsen (38) fikk 
tildelt lagets ærespris i november. Begge har spilt håndball for Trauma i nærmere 25 år (!), 
inkludert årene i barne- og juniorhåndball. 
 
Laget ønsker å takke styret i håndballgruppa for den varme velkomsten vi fikk i sommer. 
Trauma er en fin klubb å være en del av. 
 
Håndballhilsen fra Trauma Håndball Herrer 4.divisjon 
 
Årsrapport Herrer 3. divisjon 
Trener og oppmann: Lasse Bjørnsen. 
 
Spillerstall 17stk 
Lasse Bjørnsen, Waino Aanonsen, Thomas Harnes, Tor Ivar Harnes, Henrik Ask, Mats 
Støyl, Håvard Berg Vaule, Christoffer Næss, Stein Erik Tangstad, Kristian Lien Studsrød, 
Jostein Aaland, John Ove Gundersen, Joakim Boye, Kjetil Kalaoja, Mats Dahl Aanonsen, 
Christoffer Berg og Knut Martin Johnsen 
 
Trening 
Laget har trent to ganger i uken gjennom det meste av sesongen. 19 – 20.30 mandager og 
19.30 - 21.00 torsdager i Tromøyhallen. 
 
Kamper 
Pr. skrivende stund gjenstår 12 seriekamper, og så langt i sesongen har laget vist vinnervilje 
i serien, dette med 9 seiere av 12 mulige. De 3 tapene vi har, har alle vært i Stavanger. Det 
er ikke alltid det passer for alle å reise bort en hel helg pga jobb og barn.  
 
Utvikling 
Vi har en god blanding av unge og mer rutinerte spillere. Laget holder ett veldig høyt nivå når 
vi er fulltallig.  
 
Ambisjoner 
Vi hadde som mål før sesongen å ligge på øvre halvdel av tabellen. Vi mistet vår beste 
spiller Henrik Fauske til ØIF Arendal og Marius Rønningen brakk albuen rett før sesongstart. 
Vi ligger halvveis ut i sesongen på en fin 2. plass. Målet nå er å kjempe om en pall plass. 
Opprykk til 2. div er ikke aktuelt.  
 
 
Mvh 
Lasse Bjørnsen 
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Årsrapport Trauma fotball – 2016  

 
Fotballen har i 2016, i likhet med 2015, hatt et tungt økonomisk år. Egenkapitalen er nesten 
borte. Vi tok grep i forhold til utgiftssiden i 2016 budsjettet. Vi fikk ned utgiftene, men 
inntektene havnet dessverre under budsjett på postene treningsavgifter og sponsorinntekter. 
Treningsavgiften har vært for lav. Samtidig har mange unnlatt å betale. Som følge av dette har 
vi besluttet å øke treningsavgiften for 2017. I tillegg skal innfordringen skjerpes.  
 
Fotballen har hvert år betydelige utgifter til drift og vedlikehold av baner og garderober. For 
2016 er utgiftene på over kr. 240 tusen. Utgiftene til drift og vedlikehold fordeler seg på 
 

x Vask garderobe Hove 
x Strøm Hove 
x Slodding bane Hove 
x Brøyting Hove 
x Klipping Kjenna – godtgjørelser/reparasjoner/innkjøp av klipper/ drivstoff 
x Innkjøp av mål og reparasjoner av mål 

 
Styret har hatt 8 styremøter og 1 årsmøte gjennom året, samt flere møter med sportslig utvalg 
og andre trenere/ oppmenn gjennom sesongen. Fremover er det ett ønske fra styret å få 
Trauma fotballklubb til å bli en kvalitetsklubb i regi av NFF. Her har styret blant annet deltatt 
på forskjellige kurs samt opplæring i hva som kreves for å nå målet. Det kommer til å bli jobbet 
godt med det arbeidet i 2017 også. 
     
Sportslig utvalg har hatt sitt første år og dette har ikke vært problemfritt. Trenere ønsker å 
følge Trauma sportsplan og målet er det samme "flest mulig – lengst mulig – best 
mulig».  Hvordan vi kommer dit er det forskjellige meninger om. De har blant annet utarbeidet 
retningslinjer/grunnpilarer for fotballen i Trauma fotball.    
 
Trauma fotball arbeider etter NFF sin overordnede målsetting, "flest mulig – lengst mulig – 
best mulig».  Fotball skal bidra til utvikling av positive holdninger og verdier for alle involverte. 
Dette skal skje gjennom treninger, kamper og andre aktiviteter i regi av Trauma fotball. NFF 
sine retningslinjer legges til grunn og Trauma følger Fair Play reglene.   Traumas IF Fotball sin 
Sportslig plan skal være et styrende dokument som skal gi en felles plattform for alle som er 
involvert i Trauma sitt fotballarbeid. Sportsplanen skal revideres årlig av fotballstyret. Planen 
er basert på overordnede verdier, prinsipper i Norges Fotballforbund (NFF) 
 
Det skal legges til rette for et bredt og differensiert tilbud for alle, enten de har lyst til å spille 
mye og de som vil spille mindre. Trauma skal være en aktiv samarbeidspartner for krets og 
andre klubber for å gi et best mulig tilbud. Trauma Fotball skal legge til rette for et bredt tilbud 
gjennom: 
 
x Opprettholde gode spilleforhold på alle baner og ha gode treningsfasiliteter til alle  
x Gi et tilbud til alle, både jenter og gutter  
x Opprettholde lag som dekker alle alderstrinn for barn, ungdom og voksne 
x Legge til rette for fleksible trenings- og aktivitetstilbud avhengig av interesse og 

forutsetninger.  
x Arbeide for felles fotballtilbud på Tromøy uavhengig av bosted 
x Delta på felles samlinger og treninger i regi av krets og samarbeidende klubber 
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x Samarbeid med andre idretter i Trauma IF slik at spillerne kan utøve flere idretter 
x Arbeide for å følge NFF's kvalitetsklubb-prosess 

 
Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette bidrar 
til å skape spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne 
skal oppleve trygghet og mestring. Dette krever kvalifiserte trenere ihht NFF's 
trenerutdanning, og differensiering i trening og kamptilbud, og er nærmere beskrevet i 
fotballens Sportslig plan. 
 
 
Styret som består 
Leder:                Asbjørn Fossli 
Styremedlem:  John Sigurd Thomassen 
Styremedlem:  Vibeke Hasselø 
Styremedlem:  Øyvind Nilsen 
Styremedlem:  Carl Vidar Egeland 
 
 

Årsrapport for Trauma G 15 og G 16 , født 2001 og 2000. Sesongen 2016.  
 
00 og 01 slo sammen treningsgruppene for sesongen 2016. Det gjorde at vi var over 
20 stk i gruppen.  Vi stilte et G 16 lag og et G 15 lag i serien. G 16 prøvde å 
kvalifisere seg for 1 divisjon i Agder, men det holdt akkurat ikke. Uavgjort mot Grane 
og Jerv burde heller gitt en seier. G 15 var med i Adidas cup uten å avansere til 
videre runder.  Begge lagene kom på 2 plass i vårserien, og resultatsmessig var 
dette selvfølgelig helt greitt. I august reiste vi til Norway cup og var da påmeldt i 
15/16 årsklassen. Etter to seiere i innledende kom laget til A sluttspillet. Det ble 
imidlertid tap 3-2 for Charlottenlund etter å ha ledet 2-0. Men sånn er fotball – 
spennende var det ! Norway cup var et sosialt og  
På høsten var det kun nok spillere igjen til et G16 lag. Derimot spilte flere også på 
juniorlaget. Det ble mange jevne kamper, men få (ingen) poeng.  De fleste sto løpet 
ut.  
UTFORDRINGER 

1. Fire spillere gikk til Grane ETTER seriestart 
2. De som var med og påmeldt Norway cup skulle også fullføre høstsesongen. 3 

stykker holdt ikke ord ! 
3. Selv om laget taper, må guttene skjønne at de MÅ bidra. Det er store bøter for 

ikke å stille til kamp.  
 

Hovedtrener Reidar Sunde og oppmann John Sigurd Thomassen sluttet etter 
sesongen var ferdig. Guttene gikk inn i Junior og A-stall. Alle som fortsatt ønsker å 
spille fotball får et godt tilbud på Tromøya.  A-laget blir nok det yngste gjennom 
tidene !!  
 
Følgende spillere var med hele eller deler av sesongen: 
Erik, Erlend, Jonathan, Martin, Sigurd, Victor, William, Christian, Youseff, 
Sondre, Sartip, Henrik, Jonathan, Richard, Krølle, Markus, Alexander, Kristen, 
Sander, Zander, Toralf, Michael, Tobias, Fredrik 
 
 
Hilsen trenerteamet: Hovedtrener Reidar Sunde og assistent og oppmann John 
Sigurd Thomassen. 
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TRAUMA Gutter 14 født 2002 
 
Treningen for 2002 laget startet i januar 2016 og det har blitt trent 3 ganger i uken. 
Første turnering var Agdermesterskapet som ble arrangert rett over nyttår. Trauma G 
14 meldte seg på i 1 div for våren 2016.  Vårsesongen endte med at laget kvalifiserte 
seg til 1 div på høstsesongen også. Motstanden var meget god på høstsesongen og 
men alle kampene var tette og jevne. Så laget forsvarte absolutt en plass i 1 div 
høstsesongen. Trauma endte opp på 5 plass. Høstsesongen var spennende og 
guttene fikk møte meget gode motstandere.  
Sommerens turnering gikk til Dana cup. Det gikk bedre sosilat enn spillemessig   Det 
var en fin tur med Gokart, laser game, disko og mye sosialt.   
Trauma har hatt 8 spillere på sonelaget i 2016 og 1 spiller på kretslaget  
 Tom Christian Simonstø, Marcus Haavegaard, Christian Bie, Dennis Salvesen , 
Sander Bothne Bleika,  Tord Møgster Fossli, Tor Christian Rener-Hovland, Gustav 
Thorsteinsen Heltveit, Eivind Engeland, Magnus Liland, Michael Bothne Bleika, 
Mathias Bachmann Holm, Samuel Johnsen, Didrik Fosse Haug, William Gundersen, 
Tobias Olsen,   Andrê Engeland 
     
   
                                  Takk for i år til spillere og motstandere som vi har møtt. 
                                  Sportslig hilsen Øystein,Thor og Mariann. 
  

Årsrapport 2016 for Trauma fotball gutter 2003. 
 

Trauma g-13 år har hatt med 2 lag i serien i 2016. På våren hadde vi med et 9-er lag 
i 1 divisjon og et 7-er lag i 3 divisjon.  9-er laget ble nummer 6 etter bl.a. å ha spilt 
uavgjort 2-2 mot topplaget Fløy. 
I 3 divisjon ble 7-er laget nummer 3. De spilte 7 kamper og vant 5 og tapte 2. 
På høsten spilte 9-er laget i 2 divisjon, der laget ble nummer 2 etter 5 seiere, 1 
uavgjort og 1 tap. 
7-er laget i 3 divisjon tok en klar 2 plass etter 6 seiere og 1 tap. Bl.a. blei Øyestad 
slått 10-9 i en gyser av en kamp. 
Totalt: 29 kamper: 19-2-8 – 129-93 (målforskjell). 
Vi har vært en treningsgruppe med 19 spillere og har rotert slik at alle spillerne har 
spilt kamper både på 7-er og 9-er laget. Dette har fungert fint. Treningsoppmøtet har 
vært godt. 
Årets høydepunkt var nok Dana-cup. Alle 19 spillere var med og spilte 4 kamper i 
Danmark og selv om ikke resultatene ble så veldig bra 2 uavgjorte og 2 tap så var 
turen topp. Det sosiale var veldig bra med tur til sommerparken som høydepunktet. 
Litt flørting på kveldene hører jo også med.- 
Spillere: 
Fredrik Grunde, Adrian Van Weele Larsen, Vegar Wehus Hoxmark, Alexander Felipe 
Banda, Svein Tore Hermansen, Victor Kristensson, Mats Skaare, Sebastian 
Johannes Eriksen, Mikal Furnes, Andreas Gjerstad Sjuls, Aleksander Husum 
Hølleland, Markus Terjesen, Espen Nicolaisen, Henrik Nicolaisen, Lars Nicolaisen, 
Jørgen Jørgensen Molden, Tomas-Emil Steen Johnsen, Eirik Heggland og Mathias 
Hellbrecht Lyngmyr. 
 
Sportslig hilsen fra trenerne: 
Tore Furnes, Endre Lunden og Rune Hølleland 
 
 
 Resten av lagene i fotballgruppa har ikke levert årsrapport i tide. 
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små 
organisasjonsledd ti lknyttet NIF.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i  den periode de er
inntjent og utgifter er registrert i  den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt ti l  varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal ti lbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er ti lvsvarende kriterier lagt ti l  grunn.

Anleggsmidler er vurdert ti l  anksaffelseskost, men ikke ti l  høyere verdi enn gjelden knyttet ti l  anleggsmidlet. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning ti l  virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives l ineært over den økonomiske levetiden men
minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld ti lknyttet anlegget.
Omløpsmidler er vurdert ti l  laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert ti l  pålydende beløp.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i  balansen ti l  pålydende etter fradrag for avsetning ti l
forventet tap. Avsetning ti l  tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige ti lskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i  den perioden verdien mottas. Motsvarende 
kostnader blir kostnadsført i  samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i  samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 
inntektsavsetninger.

Note 2 Lønns- og personalkostnader 
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre. 2016 2015
Lønn og trenerhonorarer 65 500 58 000
Arbeidsgiveravgift 0 0
Dommerutgifter 91 821 91 588
Pensjonskostnader 0 0
Andre personalkostnader 23 197 12 298
Sum 180 518 161 886

Klubben har ingen faste ansatte eller honorarer ti l  ledende personer

Trauma IF

Noter til regnskapet 2016
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Note 3 Varige driftsmidler
Balanseposten består av: Kunstgress- 2016 2015

bane
Anskaffelseskost 01.01 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Tap avgang driftsmiddel 0 0
Anskaffelseskost 31.12 0 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Akk. Avskrivninger pr 31.12 867 725 867 725 758 747
Bokført verdi pr 31.12 0 432 275 432 275 541 253

Årets avskrivninger 108 978 108 978 103 168
Økonomisk levetid 12 år
Avskrives med årlige nedbetalinger på lånet.

Lånet er gjort opp i februar 2017 med overskuddslikviditet.

Note 4 Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av: 2016 2015
Forskuddsbetalte kostnader 0 0
Opptjente tippemidler hoppbakke 46 000 0
Til gode egenandel sykkelbekledning 45 050 0
Sum 91 050 0

Note 5 Bankinnskudd
Klubben har ingen bundne midler.

Note 6 Egenkapital Bundet Annen Sum
egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01 0 2 529 129 2 529 129

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat ti l  annen egenkapital 0 10 072 10 072
Egenkapital pr. 31.12 0 2 539 201 2 539 201

Note 7 Lån
Bokført gjeld: 2016 2015
Pantelån Sparebanken Sør 432 275 541 253
Sum 432 275 541 253

Lånet er i  sin helhet nedbetalt i  februar 2017.

Note 8 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Påløpte kostnader renovasjon 5 175 0
Påløpte kostnader fotballgruppa 143 802 28 768
Påløpte kostnader håndballgruppa 245 878
Dobbelbetalt tippemiddelti lskudd O-guppa 99 000 0
Påløpte kostnder sykkelgruppa 5 750 0
Øvrige påløpte kostnader 1 468 144
Sum 255 440 29 790
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Note 9 Antall medlemmer
2016 2015

Antall registrerte medlemmer 899 832

Hvorav ikke betalte kontingenter *) 269 243

*) ikke betalte medlemskontingenter for 2 år, skal ifølge reglene til Norges Idrettsforbund 
meldes ut av klubben. Disse medlemmene kan kun meldes inn igjen når tidligere års 
kontingenter er betalt.

Note 10 Treningskontingenter 2016 2015

Aktive utøvere fotball 181 207

Ikke betalte treningskontingenter fotball 78 25
Aktive utøvere håndball 157 133

Ikke betalte treningskontingenter håndball 20 2

Aktive utøvere orientering 52 48

Ikke betalte treningskontingenter orientering 22 18

De andre gruppene barneidrett, sykkel og trim har ikke treningsavgift.

Note 11 Prosjektregnskap tippemidler hoppbakken 2016 2015 Sum

Mottatte tippemidler 100 000         -                  100 000

Periodiserte tippemidler 46 000           -                  46 000

Sum inntekter 146 000         -                  146 000

Entreprenørkostnader Jon Gjerrestad 133 750         -                  133 750

Administrasjonshonorar Idrettens anleggservice -                  12 500           12 500

Sum kostnader 133 750         12 500           146 250

Prosjektresultat 12 250           -12 500          -250                  

Prosjektregnskap tippemidler nærmiljøkart O-gruppa 2016 2015 Sum

Mottatte tippemidler 99 000           -                  99 000

Gave gjensidigestiftelsen 143 000         -                  143 000

Sum inntekter 242 000         -                  242 000           

Rambøll 188 603         -                  188 603

Trykking Rambøll 5 000              -                  5 000

Sum kostnader 193 603         -                  193 603           

Prosjektresultat 48 397           -                  48 397              

Det har i  2017 blitt søkt om særskilt momskompensasjon på disse prosjektene.
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Årsmøtesaker 
 

Fastsette medlemskontingent 
 
Medlemskontingenten har i 2016 vært kr 300 for enkeltmedlemmer og kr 900 for familier. 
Med utgangspunkt i klubbens økonomi og aktivitetsnivå vurderes dette å være et riktig nivå 
for medlemskontingent også i det kommende året. Hovedstyret ønsker å fokusere på å få inn 
kontingent fra eksisterende medlemmer, samt skaffe nye medlemmer. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet beslutter å opprettholde medlemskontingenten på kr 300 for enkeltmedlemmer og 
kr 900 for familier. 
 
 

Hove Max  
Styret har jobbet med å få til et nytt arrangement for Trauma for å bedre inntektskildene i 
klubben. Nærmere beskrivelse finnes i hovedstyrets årsrapport. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet beslutter at styret skal sette i gang dette arrangementet og klubben står bak dette. 
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Budsjett for 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAUMA IF
RESULTAT 2 015              Budsjett 2016 2 016              Budsjett 2017

3120 - Dugnad Triathlon 86 700            100 000              106 400          -                       
3000 - Hove maks puls 249 500              
3010 - Salgsinntekter 50 000                
3124 - Tilskudd fra hovedstyret
3441 - Tilskudd til vedlikehold, hovedstyret
3000 - Sponsorinntekter Hove Maks Puls 120 000              
3125 - Sponsing TriLek - Hove 3 000              
3350 - Salg sykketøy Trimtex 45 050            -                       
3400 - Offentlige Tilskudd 68 551            65 000                51 578            50 000                
3403 - Norges Idrettsforbund- olympisk 139 769          140 000              188 900          180 000              
3410 - Tippemidler 146 000          -                       
3420 - Norsk Tipping Grasrotandel 229 718          200 000              217 222          220 000              
3450 - Bingo 45 339            30 000                78 292            50 000                
3460 - Momskompensasjon 78 422            70 000                91 826            120 000              
3920 - Medlemskontigent 114 630          150 000              158 775          160 000              
3931 - Fotballskolen
3950 - Leieinntekter klubbhus 31 000            20 000                6 500              6 000                   
3960 - Inntekter fra dugnadsarbeid
SUM DRIFTSINNTEKTER 797 129          825 000              1 090 543      1 155 500           

4114 - Påmeldingsavgifter turneringer
4000 - Hove maks Puls 245 000              
4125 - TriLek - Hove 3 027              -                       
SUM VAREKOSTNADER 3 027              -                       -                  245 000              

5040 - Lønninger 
5500 - Annen kostnadsgodtgjørelse 1 000              8 000              8 000                   
5900 - Dommerutgifter
5950 - Honorar trenere
5990 - Sosiale tiltak
5991 - Egenandel ved skade
SUM LØNNSKOSTNADER 1 000              8 000              8 000                   

6000 - Avskriving 103 168          110 000              108 978          18 163                
SUM AVSKRIVINGER 103 168          110 000              108 978          18 163                

Hovedstyret
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TRAUMA IF
RESULTAT 2 015              Budsjett 2016 2 016              Budsjett 2017

6320 - Renovasjon, vann, avløp mv. 13 616            15 000                19 897            20 000                
6340 - Lys og varme 28 015            25 000                57 771            30 000                
6350 - Barneidrett 11 855            15 000                3 946              10 000                
6355 - Sykkel 34 500            50 000                57 681            20 000                
6520 - Drift Klubbhus 98 301            75 000                16 265            6 000                   
6620 - Reperasjon og vedlikehodl utstyr
6700 - Revisjons/Regnskapshonorare 4 956              10 000                9 101              11 000                
6800 - Medlemskontigent kostnader 2 008              3 000                   
6810 - Drift Data/EDB Kostnader 1 547              2 000                   1 189              2 000                   
6860 - Møtekostnader
6861 - Treningstiltak
6870 - Avslutninger og tilstelninger
6870 - Årsmøte 3 923              3 000                   1 876              2 000                   
6900 - Telefon
6900 - Utgifter til fasttelefon kontor
6940 - Porto 61                    1 000                   1 367              1 500                   
7100 - Bilgodtgjørelse
7140 - Reisekostnader til kamper
7150 - Treningsleir
7160 - Overnatting og oppholdsutgifter
7320 - Annonse- og reklamekostnader
7400 - Cup og deltakeravgift
7410 - Lisenser og kontigenter
7411 - Overgang spillere
7420 - Gaver
7451 - Tilskudd Fotballgruppa 350 000          350 000              350 000          363 000              
7452 - Tilskudd Håndballgruppa 250 000          250 000              250 000          201 000              
7457 - Tilskudd O-Gruppa 50 000            50 000                50 000            44 000                
7500 - Forsikringspremie 32 239            30 000                33 794            29 000                
7740 - Andre kostnader turneringer/cuper
7750 - Bøter 
7760 - Lege, fysioterapi og førstehjelp
7770 - Gebyrer bank, kort mm 1 406              1 500                   1 324              1 500                   
7790 - Andre Kostnader 11 323            10 000                6 618              10 000                
7830 - Tap på fordringer

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 893 750          890 500              860 829          751 000              
SUM KOSTNADER 1 000 945      1 000 500           977 807          1 022 163           

DRIFTSRESULTAT -203 816        -175 500            112 736          133 337              

8020 - Annen renteinntekt
8040 - Renteinntekter 21 225            20 000                10 050            8 000                   
8051 - Renteinntekter bank
8155 - Rentekostnad
8160 - Purregebyr leverandører
8170 - Renter -32 864          -33 000               -27 054          5 000                   
SUM FINANS -11 639          -13 000               -17 004          13 000                
9010 - Hppbakke og akebakke (tippem.finansiert) -135 125        -30 000               
ÅRSRESULTAT -215 455        -188 500            -39 393          116 337              

Hovedstyret
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Valg 
 
Hele valgkommiteen på tre stykker har dessverre trukket seg. Det er derfor ikke noen 
kandidater til å erstatte leder og nestleder i hovedstyret. Terje Arneberg og Ingrid Aarak sine 
verv går ut.  
 
Det har vist seg å være vanskelig å få stablet på beina en ny valgkommite, så det er forslag 
om å få etablert denne på årsmøtet. Veien videre blir da å gi den nye valgkommiteen en frist 
frem til 30.5.2017 til å finne en ny kandidat til leder. Det vil da bli innkalt til ekstraordinært 
årsmøte hvor ny leder blir valgt og oppdatert valgliste blir presentert. 
 
Det har også vært ønskelig å få inn representanter fra undergruppene i hovedstyret for å få 
bedre samarbeid på tvers i gruppene. Det foreslås at Rune Hølleland som sitter i hovedstyret 
også trer inn i fotballstyret og blir en representant i hovedstyret for fotballen.  
 
Det foreslås også at en representant enten fast eller rullerende fra håndballen trer inn som 
representant fra håndballen i hovedstyret.  
 
Forslag 
Ny valgkomite blir etablert og styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når valgkomiteen har 
funnet kandidat til ny leder. Terje sitter som leder frem til 30.5.2017 og Ingrid trekker seg ut 
etter årsmøtet.  
 
Rune Hølleland trer inn i fotballstyret og blir representant fra fotballen i hovedstyret.  
 
Håndballen finner enten en fast kandidat som representant til hovedstyret eller har en 
rullerende kandidat som stiller på hovedstyrets møter.  
 
 


