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Årsrapporter fra hovedstyret og undergrupper
Årsrapport hovedstyret – 2017
Styret har bestått av
Terje Arneberg Christian Knudsen, Robert Skaare, Rune Hølleland, Siri Larsen og Odd Inge Hauge.

Det har vært avholdt 7 møter i hovedstyret 2017.
Trauma har hatt et år med stabilt med medlemmer. Enkelte grupper har noe frafall, mens andre igjen
har økt antall medlemmer.
Det ble under årsmøte i fjor diskutert alternativer til at man skulle få til arrangement som kan gi
klubben penger. Dette ble det fattet et vedtak på og en satt sammen en arbeidsgruppe, og Hove Max
ble dannet.
Vi hadde «Max» uttelling på været, samtidig som det kom nesten 300 hundre påmeldte. Til og være
første gang som vi arrangerte dette, så må man betegne dette som en suksess. Fantastisk
dugnadsinnsats fra våre medlemmer, og på det meste var det over 125 personer i i gang. Vi er
allerede i gang med å arrangere 15.9.2018. Det forventes at en dobling av antall deltakere , da mye
historikk rundt tilsvarende løp som har doblet seg. Meld dere på de av dere som kan og spre gjerne
dette på arbeidsplassen.
For inntekter /utgifter Hove Max se note 11 til regnskapet.
Strategiutvalg
Det ble satt sammen en gruppe med representanter fra håndballen, fotballen, barneidretten og
hovedstyret. Gruppa legger frem sitt forslag til strategidokument, se eget vedlegg.
Veien videre
Ny skole og utendørs baner vil være ferdig i 2019. Dette blir noe som kommer Trauma meget godt til
gode. Det vil gi et kjempeløft i område rundt Tromøyhallen. Vi forventer også en vekst i
medlemsmassene når man ser at Mariesberg blir bygd ut. Vi tenker at det kan bli en mer hyppig bruk
av klubbhuset i forbindelse med all aktivitet som vill tvinge seg frem i dette området. Dette kan være
alt i fra og drive kiosk virksomhet fra klubbhuset som alle undergrupper kan benytte seg av, til å ha
sosiale sammenkomster når det er aktivitet i og rundt stedet.
Hovedstyret har også hatt som fokus at vi skal være en breddeklubb som skal kunne gi våre
medlemmer et så godt og kvalitativt tilbud lengst mulig. Vi vil gjerne rette en stor takk til alle av dere
som har påtatt dere verv som trener, oppmenn g diverse oppgaver i alle avdelinger som utføres.
Vi ser at man også kan være en klubb hvor det blir levert meget gode prestasjoner. På fotball årskull
2002 ble det vunnet sølv i Dana cup, som er internasjonal og meget sterkt.
Håndball jenter 2002 får andreplass i Peter Wessel cup (uoffisielt NM) som er meget høy
imponerende.
Det man kan se av dette, er at det går å dyrke bredde og allikevel få frem lag som blir vinnere.
Hovedstyret jobber videre med at Hovebanen skal få et nytt kunstgress dekke. Det jobbes også for at
man lager tribuner og en kiosk der ute.
Dette er man i dialog med Hove leirsenter om.
Hovedstyret har også hatt en diskusjon rundt hva man eventuelt kan gjøre i område rundt kjenna.
Selge ut deler av område, utvikle etc.
Kom gjerne med innspill på årsmøte.
Valg
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Terje Arneberg fratrer som leder
Robert Skaare stemmes inn som ny leder
Christian Knudsen stemmes inn som nest leder
Rune Hølleland styremedlem
Siri Larsen fratrer som styremedlem og trer inn i valgkomiteen.
Marianne Kjølner og Sindre Kvammen trer inn som nye medlemmer i hovedstyret.
Hovedstyret ved
Terje Arneberg

Årsrapport huskomiteen – 2017
Ikke mottatt.

Årsrapport Traumas orienteringsgruppe – 2017
Styret har bestått av:
Per Olav Nærestad (leder), Bjørn Sætran (nestleder), Geir Henrik Hirsch (materialforvalter og
treningsansvarlig), Andreas Sælsbråten (teknisk leder) og Øyvind Bratland (kasserer).
Aktiviteter:
Det har vært en nedgang i antall løpere det siste året. I 2016 var totalt 45 personer med på
ett eller
flere løp, mens det var 33 i 2017, og nedgangen ser dessverre ut til å fortsette. Vi har imidlertid en
«hard kjerne» som er relativt aktive både fjernt og nær.
I april arrangerte vi karuselløp fra Kjenna med 150 deltakere fra Aust- og Vest-Agder, og i oktober
arrangerte vi KM natt ved Sandnes skole med 43 deltakere fra begge Agder-fylkene. Også i år ble det
holdt nybegynnerkurs, over 3 kvelder med både teori og praksis i mai/juni, men interessen var
dessverre lav. Gjennom deler av året har vi hatt ukentlige treninger i Kjenna-skogen.
Karusellen:
I årets karusell for Aust-Agder ble følgende Trauma-løpere topp tre i sin klasse:
 D2: Hanna Okkenhaug Bratland nr. 2
 D4: Tone Hirsch nr. 2 og Mia Hirsch nr. 3
 H2:Jonas Okkenhaug Bratland nr. 3
 H3: Isak Knutson nr. 2
 H5: Per Olav Nærestad nr. 2
Kretsmesterskap:





Mia Hirsch (D 15-16): Nr. 1 på langdistanse
Ada Helene Olsen (D 15-16): Nr. 2 på langdistanse
Per Olav Nærestad (H 21): Nr. 2 på sprint og natt, nr. 3 på langdistanse

Veteranmesterskapet:



Per Olav Nærestad (H 50): Nr. 3 på både sprint, mellom og langdistanse

Nytt kart:
Høsten 2017 påbegynte vi nytt kart som skal dekke området fra Hove leir og nord-østover mot
Gjerstadvannet og Bjellandstrand. Dette skal blant annet brukes til ett løp i Sørlandsgaloppen 2018 –
et arrangement med anslagsvis 1.000 deltakere over 4 dager som Trauma skal arrangere sammen
med IK Grane Arendal orientering og Hisøy OK.
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Følgende har deltatt på ett eller flere løp i 2017 (alfabetisk; etternavn, fornavn):
Bjørn Bratland, Elin Okkenhaug Bratland, Hanna Okkenhaug Bratland, Jonas Okkenhaug Bratland,
Simon Okkenhaug Bratland, Øyvind Bratland, Kjell Brevik, Erling Fredriksen, Are Hagerup, Geir
Henrik Hirsch, Henrik Hirsch, Mia Hirsch, Tone Hirsch, Finn Tysland Johnsen, Torjus Larsen Lægreid,
Halvor Knutsen, Isak M. Knutsen, Per Olav Nærestad, Ada Helene Olsen, Henriette Olsen, Tor Olsen,
Are Skindlo, Fanny Skindlo, Inge Skjævesland, Inger Skjævesland, Karin Steen, Bjørn Syvertsen,
Andreas Sælsbråten, Elias Vågsnes Sælsbråten, Liv Cathrine Sælsbråten, Thea Vågsnes Sælsbråten,
Bjørn Idar Sætran, Øystein Vågsnes.
O-gruppa
v/Per Olav Nærestad

Årsrapport Terrenggruppa sykkel – 2017
Christian Coll har også i år gitt juniorene utfordringer og mestringsfølelse. Mesteparten av treningene
har foregått i Tungvekteren. Etter ønske fra deltakerne. Dette har gitt treninger med høyt teknisk
nivå, og mange av deltakerne har virkelig fått flyttet grenser. Stiene rundt ved Kjenna har også vært
benyttet til treninger. Gruppa har i år bestått av en fast gjeng som har vært med alle årene, samt
noen nye fjes. Positivt at man har fått etablert et miljø blant de unge, samt at nye kommer til.
For de eldre terrengsyklistene har søndagsturene fra Saltrød vært et høydepunkt. Turene avtales
gjennom facebookgruppa. Her er det stikjennere og entusiaster fra Saltrød som stort sett har regien.
Fantastiske turer på sti, grus og asfalt. Dette er turer sammen med syklister fra ulike klubber og nivå.
24.2.2018
Eivind Øygarden

Årsrapport Trimgruppa – 2017
Gamlegutta i Trauma’s Trimgruppa holder fortsatt koken og trener hver mandag i gymsalen på
Sandnes Skole mellom kl. 21.00 – 22.00. Vi starter innendørstreningen i august/september og holder
på til mai/juni.
Vi er en ungdommelig gjeng i vår beste alder (45 til 70+).
Vanlig oppmøte varierer mellom 5 til 10 deltagere, så vi har plass til flere dersom noen har lyst til å
være med på ukentlig trim og sosialt samvær.
Vi begynner treningsøkten med oppvarming og diverse bøy-og-tøy øvelser og spiller fotball resten av
tiden.
Trimgruppa samarbeider også med Ø.Tromøy T. &I.K. om den årlige påsketrimmen (turmarsj
2.påskedag). I år er det vår tur til å arrangere og vi benytter anledningen til å takke Brekke Sport for
fine gavepremier.
Styret har også i 2017 bestått av:
Leder:
Otto Skår (T: 90574677)
Kasserer:
Magn-Bjørn Hornnes
Styremedlem: Trond Denstad

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

Tromøy, 20. februar 2018
For Trimgruppa
Trond Denstad
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Årsrapport Barneidretten Trauma 2017
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 hele 2017 har vi for det meste hatt èn samlet barnegruppe i alderen 3-6 år. Barneidretten
har fast tid hver tirsdag fra kl. 17-18. Mellom 20 og 35 barn er med på barneidretten. Vi har
egen facebookside hvor det informeres om program og eventuelle endringer.
Aktiviteter innendørs har variert fra hinderløyper med forskjellig fokus, mini-røris, bevegelse
til musikk, ringleker og ballaktiviteter. Vi har også hatt 2 ungdomsskoleelever som har hatt
eget opplegg for de største barna et par ganger. En frivillig har også bidratt med yoga for
barn. Utendørs har vi hatt natursti og refleksorientering/halloweentur til Vardåsen, akt og gått
på ski på Kjenna, sykla på sykkelbanen på Myra, klatra i klatreløypa bak hallen og gått tur på
Hove og i Pusnesskogen.
Begge barneidrettslederne har i løpet av 2017 deltatt på aktivitetslederkurs i barneidrett i regi
av Aust-Agder idrettskrets.
Foreldregruppa er aktivt med på de ulike aktivitetene sammen med barna.
Færvik 21/2 -18
Lisa Berg-Hornnes og Anne-Sofie Rønningen

Årsrapport Trauma håndball – 2017
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 14.februar 2017:
Tore Abrahamsen
Ketil Westergren
Kristin Bie Ommundsen
Kari Pedersen
Erik J.L Tellefsen
Sven Edvard Jensen
Jorun Vik
Ståle Simonsen

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Sportslig elder
Arrangementsleder
Styremedlem
Styremedlem

for 2 år
for 2 år
for 2 år
ikke på valg valgt for 2 år 16.2.2015
for 2 år
for 2 år
Ikke på valg – valgt for 2 år 16.2.2015
Ikke på valg – valgt for 2 år 16.2.2015

Jorun Vik og Ståle Simonsen har fungert som sponsoransvarlige, sistnevnte også som
dugnadskoordinator.
Det ble ikke valgt ny valgkomite på årsmøtet i februar. Styret har derfor tatt denne jobben.
Kjetil Kalaoja ba om avløsning som dommerkontakt våren 2017. Styret har gjennomført det
mest nødvendige av det rollen krever.
Kristin Bie Ommundsen er Ullmaxansvarlig. Salg av Ullmax-klær ble for øvrig bestemt
avviklet av styret høsten 2017.
Arrangementskomiteen har ansvar for det praktiske ved klubbens arrangementer
hovedsakelig i Tromøyhallen med sekretariat, kiosksalg og andre praktiske forhold. Sven
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Edvard Jensen har hatt med seg Dagfinn Knoll og Cato Moen i komiteen. Trioen fortjener en
stor honnør for at arrangementene våre har gjennomført på beste måte.
Se for øvrig egen rapport fra arrangementskomiteen.

Saker
Styret har hatt 5 styremøter i 2017 og behandlet 80 store og små saker. Det nye styret hadde
også et overgangsmøte med det gamle styret med erfaringsutveksling som mål.
Det ble arrangert et fellesmøte for oppmenn og foreldrekontakter i september. Det ble også
arrangert et eget trenermøte i september. Styret ønsket å dele møtene i to, for at møtene
skal være mest mulig rettet mot de ulike rollene.
Styret har vært representert i ett møte i hovedstyret høsten 2017.
Styret har vært representert på obligatorisk klubbmøte i regi av håndballregionen i
september.
Styret har vært representert på kommunens hallfordelingsmøte våren 2017.
Styret har også vært representert og styreleder har ledet strategiarbeidet for «Trauma i
2020».

Sportslig
Trauma Håndball hadde 13 påmeldt i 2016/2017-sesongen. Klubben hadde 13 lag påmeldt i
2017/2018-sesongen.
Styret har som hovedfokus å tilrettelegge for trenerne og lagene samt skape flere, felles
arrangementer for å utvikle samhold mellom lagene i klubben. Videre følger styret opp
håndballgruppa sin økonomi og administrative forpliktelser, inklusive å stille folk til Trauma
sin felles dugnad i Hove Max.
Påmelding til seriespill og minihåndballturneringer for sesongen 2017/18 er gjort av styret
våren 2017. 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. Klubben har treningstider hovedsakelig i Tromøyhallen og noe i gymsalen
på 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 trene etter
kl. 1830 på fredager, slik at vi sa ifra oss treningstiden fredag kveld etter det.
Styret vil i 2018 ta opp fordeling av treningstider på prinsipielt grunnlag med kommunen
gjennom Arendal Idrettsråd.
Det er for tiden 1 ung dommer på 18 år som dømmer for klubben. Vi har også en gruppe
dommere på J15-laget. Blant 14-åringene er det også stor interesse for å starte en
dommerkarriere. Våre dommere har blant annet dømt i egne turneringer. Å etablere en egen
dommergruppe står høyt på agendaen for 2018.
Styret så seg nødt til å trekke 3.divisjonslaget for herrer våren 2017. Miljøet hadde liten
tilknytning til øya og det har vært store utfordringer med å få inn medlemskontingenter og
treningskontingenter de siste årene. Styret var villig til å satse videre på laget under andre
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rammer enn foregående år. Dette ønsket ikke lagets representanter. Flere av spillerne
meldte overgang til ØIF Arendal og deres nyopprettede 3.divisjonslag. Noen av spillerne ble
med i klubbens andre herrelag i 4.divisjon.
Styret måtte også trekke J16-laget fra serien pga. spillermangel (mer om dette under
avsnittet om samarbeid med andre klubber). Vi måtte også trekke G13-laget vårt i høst.
Av sportslige høydepunkt i 2017 kan vi ikke unnlate å nevne J15 sin innsats i regionserien,
med lag fra Agder og Rogaland. I skrivende stund er laget ubeseiret. Det målrettede arbeidet
rundt laget har også resultert i at Karin Steen og Fanny Skindlo har vært innkalt til
landslagssamlinger for jenter født i 2002. Vi har også hatt flere andre jenter på regionale
samlinger.
Vi nevner også høstens nye miljø for 1.trinn kan danne modell for neste generasjoner i
Trauma. Tilbudet kalles ballek, for å signalisere at 6-åringene i praksis driver med aktiviteter
der ball inngår noe. Tilbudet har vært en suksess og opplegget danner grunnlag for hele
klubbens nye, sportslige plan som klubbens årsmøte skal ta stilling til i mars.
Styret re-engasjerte Vidar Paulsen i vår. Vidar skal støtte opp trenerne våre, som i all
hovedsak er engasjerte foreldre. Evalueringen etter forrige sesongs innleie av Vidar var udelt
positive. Vi gikk derfor inn på en ny kontrakt med samme formål som tidligere. Vidar skal
også lede to trenermøter i sesongen. Vidar er godkjent instruktør.
Håndballen har et langsiktig mål om å ha lag for begge kjønn i samtlige aldersklasser samt
herre og damelag. For å nå dette målet er rekrutteringsarbeidet viktig. Derfor har vi satset
ekstra på årets 1.trinn. Dette vil vi gjøre hvert år.
Vidar Paulsen har blant annet aktivisert barn i SFO-tiden hver torsdag siden 30. september
og ut høstsesongen. Vi ser at det blir resultater i form av mer aktivitet og flere medlemmer.
Det viktigste indikasjonen på sportslig suksess er antall barn og unge som driver med
håndballaktivitet hver uke. Vi kan vise til mye aktivitet og generelt gode resultater for våre
lag.
Sportslig samarbeid med andre klubber
Klubben har en gammel avtale med Østre Tromøy. Denne går kort ut på at lag fra og med
5.klasse samles i Trauma. I yngre årsklasser har begge klubber lag. Denne avtalen medfører
noen utfordringer, særlig når foreldre ønsker å samkjøre hele kull på begge skoler fra 1.trinn.
Avtalen bør tas opp til revidering for å sikre barn og unge best mulig vilkår uavhengig av
bosted på øya.
Styret inngikk våren 2017 et samarbeid med Grane Arendal og deres «Jenteløft». Avtalen
omhandler kun jenter- og kvinnehåndball.
Samarbeidet var ønskelig av flere årsaker. Den ene var at Trauma ønsker å signalisere at
Arendal som håndballby ikke har bredde nok til at flere klubber satser parallelt. Det andre var
at klubbens J15 hadde behov for bedre matching i treningshverdagen. Avtalen med Grane
gir våre J15-spillere mulighet for å trene med Granes ulike jentegrupper, med spill i Bringserien (landsserie for J16) og spillerutvikling som mål. Utover høsten ble samarbeidet
annerledes enn avtalt og skissert.
Samarbeidet begynte tidlig å slå sprekker. Trauma må i 2018 bestemme seg for et videre løp
om hva klubben vil med samarbeidet. Styret er p.t i dialog med Grane for å stake ut en vei for
videre samarbeid og omfang.
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Det foreligger ikke avtaler med andre klubber hva gutte- og herrehåndball angår. Styret ser
ikke på dette som aktuelt de kommende årene.
Styret hadde en god dialog med Sørfjell om felles lag for J16. Fremstøtet lyktes ikke. Våre
medlemmer i aldersgruppen valgte henholdsvis å melde overgang til Grane og ØIF Arendal
J16.

Administrasjon
Styret har oppdatert medlemslistene høsten 2017 og fakturert medlemmene for
håndballgruppa sin treningsavgift.
Styret har sørget for politiattester for de trenerne som ikke hadde dette høsten 2017.
Nestleder Ketil Westergen har gjort en god jobb med å systematisere dette viktige arbeidet.
Styret har sørget for at de lisenspålagte lagene har fått oppdaterte lisenser.
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.
Vi har også ryddet kontoret på klubbhuset og gjort dette til vår faste base når styret og
mindre grupper i klubben har møter.

Økonomi
Håndballgruppa har god økonomi. Vi har per 31.12 ca. 585.000 kroner i egenkapital, som i
praksis er penger på bok. Resultatet for 2017 ble et minus på rundt 100.000 kroner.
Årsaken er våre ekstraordinære satsinger som nevnt tidligere i rapporten, som:
Gjeninnføring av trener- og oppmannsfest









Innkjøp av 9 nye draktsett
Oppgradering av utstyrsrom til trenere
Innkjøp av Ipad og nytt mobilabonnement for Live-føring av kamper jfr. nye krav fra
NHF
Sponsing av buss til cupfinale for våre eldste jentelag (tidligere Trauma-spiller deltok i
finalen)
Kostnader som følge av at vi så oss nødt til å trekke tre lag etter påmeldingsfrist (H3,
J16 og G13)
Ekstraordinære kostnader til «prosjekt engasjement»
Fortsatt med raus tildeling av turneringsmidler og sosiale midler til lagene våre.
Mindre treningsavgifter for 2017 enn for 2016. En stor del av endringen skyldes
periodisering og inntektsføring av inntekter.

Styret ser muligheter for videre vekst i sponsormarkedet fremover (se punkt under).
Styret har i 2017 jobbet aktivt med en ny dommersatsing. Trauma får årlige bøter mellom
25.000-30.000 kroner på grunn av at vi stiller med for få dommere målt opp mot antall lag
over 12 år. Vi fikk på slutten av 2017 ny dommerkontakt. Han starter arbeidet i februar
måned.
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Styret ser på muligheter for å etablere fast håndballskole i vinterferie og høstferie, som etter
år 1 kan gi gode inntekter, fremfor å gå i balanse. Første håndballskole er tiltenkt vinterferien
2018.

Sponsorarbeid
Sponsorarbeidet er i trygge hender. Jorun Vik og Ståle Simonsen har reforhandlet flere av
hovedsponsoravtalene våre høsten 2017. De har også lagt ned en betydelig innsats for å få
plass en langsiktighet i arbeidet med skiltsponsorer i Tromøyhallen. Duoen har fått god hjelp
av Atac.
Trauma Håndball hadde følgende hovedsponsorer i 2017: Mira Mare AS, Norgeshus, Coop
Extra, og Tannlegespesialistene Bergman. Arendal & Omegn Sparekasse er sølvsponsor.
Alle avtaler er nå fornyet for 2018, noen lenger enn utgangen av dette året.
Rambøll, Tromøytunet, Arendal El-Team, Konsmohus, Olsen Handelsgartneri, Agderposten,
Atac, Trygve Jensen og Shell/Joker er skiltsponsorer.
Styret «eier» klubbdraktene og forbeholder seg retten til å selge inn sponsorer på disse.
Lagene selv kan selge sponsorplass på treningsdrakter, t-skjorter og annet materiell såfremt
dette ikke kolliderer med klubbens hovedsponsorer.
Styret forsøker å rekruttere flere personer til sponsorkomiteen. Midlene brukes i sin helhet på
å skape et bedre og om mulig billigere aktivitetstilbud for barn og unge.

Kommunikasjon
Styret har styrket den eksterne kommunikasjon, først og fremst ved bruk av Facebook og
aktiv bruk av nyhetsbrev 3-4 ganger i året.
Styret har også opprettet en intern trenerside, som skal forenkle den interne
kommunikasjonen blant trenerne.
Styret ga i tradisjonen tro ut en årsavis på nyåret. Avisen skal først og fremst vise frem
tilbudet vårt og ikke minst være et historisk dokument på aktiviteten håndballgruppa byr barn,
unge og voksne på.
Avisen koster ca. 25.000 å produsere og distribuere til hele øyas befolkning. Vi mener
investeringen er verd kronene –også i vår digitale tid.

Styrets postboksadresse Trauma Håndball, Postboks 75, 4818 Færvik og 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 2017.
Utstyrsrommet
Styret oppgraderte utstyrsrommet kraftig våren 2017. Samtlige lag har nå fått nødvendig
nøkler til utstyrsrommet.
Oppgraderingen av utstyr er hovedårsaken til at budsjettposten for utstyr er overskredet.
Styret har også kjøpt inn ca. 100 håndballer til bruk i treningsarbeidet.
NM i romjula og sponsing
I november ble det klart at tidligere Trauma-spiller Kari Anne Hansen og hennes nye klubb
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Stabæk. Styret vedtok å sponse buss for klubbens jentelag i ungdomsskolealder. Den ene
forklaringen er at en lokal Trauma-jente skal spille cupfinale, den andre er en gulrot for
jentene til å oppleve samhold i klubben – med noe av det gjeveste håndballspillere kan
oppleve i Norge, cupfinalen.
«Prosjekt engasjement»
Det nye styret hadde på våren klare tanker om hvordan håndballentusiasmen skulle spre seg
enda mer og nå enda flere barn og unge på øya.
Vi lanserte flere tiltak som innkjøp av maskoter til lagene i klubben, mer engasjement på
tribunen gjennom innkjøp av bjeller og mobile musikkanlegg. Vi har også vedtatt at all støtte
til turneringer i fremtiden kun skal skje når lagene drar på felles turneringer.
Styret hadde også konkrete planer om 2-3 håndballgallaer i sesongen. Dette viste seg å
være utfordrende, grunnet terminlistearbeidet. Arbeidet med egne håndballgallaer holdes
varmt inn mot 2018/2019-sesongen.
Alle tiltakene gjøres for å skape mer samhold på tvers av alle lagene våre.
Styret har arrangert to interne sosiale arrangementer for barne- og ungdomslagene i
klubben. Den ene var sommeravslutning i mai måned, den andre var nisseturnering i
desember. 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.
Styret har også gjeninnført den årlige «trener- og foreldrefesten». Det ble en suksess og 25
påmeldte storkoste seg i felles selskap.
Styret vedtok høsten 2017 at tidligere støtte til turneringer bortfaller. Vi har i stedet valgt å
kanalisere tilskuddet på 200 kr per spiller inn i en felles turnering.

Heder
Styret kan hvert år dele ut en hederspris, innsatspris og fairplay-pris.
Wenche Baas og Are Skindlo ble hedret med hver sin hederspris våren 2017. Begge har
vært sentrale i miljøet i en årrekke. Begge fikk tildelt en portrett-tegning og blomster som
synlig bevis på utmerkelsen.
Hedersprisene ble delt ut i forbindelse med gruppas årlige sommerfest, der samtlige lag og
trenere er til stede.
J15 ble tildelt årets innsatspris for resultatene laget har oppnådd i 2017. Laget fikk en sjekk
på 2000 kroner. Se for øvrig lagets egen årsrapport for mer utfyllende informasjon om
bragdene.
Styret takker alle de som stiller opp for håndballaktiviteten i Trauma for et godt håndballår i
2017.
Vi takker spesielt klubbens trenere, oppmenn og foreldrekontakter som utgjør selve Traumagrunn fjellet i hverdagen.

Håndballhilsen fra et samlet styre i Trauma Håndball, 31.12.2017.
Tore Abrahamsen (leder)
Ketil Westergren (nestleder)
Erik J.T. Lindøe (sportslig leder)
Jorun Vik (sponsor)
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Kristin Ommundsen (sekretær)
Ståle Simonsen (dugnad og sponsor)
Kari Pedersen (kasserer)
Sven Edvard Jensen (arrangement)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsrapport Arrangementskomiteen Trauma Håndball 2017
Arrangementskomiteen fungerer som en støtte for lagene og levere de forpliktelser som
Trauma er ansvarlig for under kamper og arrangement.
Arrangementskomiteen har bestått av følgende personer.
Leder - Sven-Edvard Jensen
Medlemmer - Dagfinn Knoll, Cato Moen og Rune Røilid (frem til sommeren ettersom G12
trakk sitt lag).
Medlemmene av arrangementskomiteen fungerer som helgevakt under kamper og
arrangement der deres lag spiller kamp. Dersom det er flere kamper som spiller samme dag
er det to helgevakter der den første har ansvar får åpning og tilrigging og den siste som har
ansvar for at det blir ryddet og låst.
Under arrangement med minihåndballturneringer er det stort sett leder som har stått for
helgevakt. Her vil leder få lagene til å utnevne sitt medlem til komiteen. Det finnes skriftlige
instrukser for til hver rolle som trengs i forhold til kamper og arrangement.
Herrelaget klarer seg stort sett alene med oppgavene under sine egne arrangement.
Disse vaktene er det lederen for komiteen som fordeler to ganger i året.
Avviklinger av arrangementer har fungert bra i år og alle medlemmer har løst tingene bra.
Kafe
Utsalg fra kafe fungerer slik at ved 1-3 kamper er det tribunesalg med begrenset utvalg.
Dette er typisk seriekamper. Dette er det også leder ved komiteen som setter opp, men
lagene står fritt til å ha oftere tribunesalg dersom det er ønskelig. Dette har blant annet
herrelaget og jenter 15 benyttet seg av dersom de vet det kommer en del publikum.
Under turneringer minihåndball eller mye aktivitet i hallen åpnes full drift i Kafeen. Vi selger
da alt av utvalg, inkludert eventuelle ønsker fra de lagene som har turneringen.
Leder av komiteen har ansvaret for innkjøp av alt som trengs i forkant av alle arrangement.
Vi har i år også fått Vipps tilgengelig for Trauma håndball. Dette kan brukes i kafeen og kan
også brukes i andre sammenhenger. Til eksempel så ble størstedelen av innbetalingene til
Cupfinalen i Oslo betalt på Vipps. Erfaringen er at mange bruker vipps under arrangement så
store deler av salget har gått fra kontant til Vipps. Vi har en økning av omsetningen i kafeen i
år i forhold til i fjor.
Markeringer
Leder av styret har skrevet om sommer og juleavslutningene. Her har vi bistått med kafedrift.
Det ble under sommeravslutningen delt ut gratis Pølser og brus til spillerne. Under
juleavslutningen ble det delt ut gratis julegrøt og saft til spillerne. Her var det masse god
stemning både i hallen og i kafeen.
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Vi ser frem til et nytt år med nye arrangementer med masse god håndball.
Med vennlig Hilsen
Sven-Edvard Jensen
Leder for Arrangementskomiteen
Trauma Håndball

Håndball/Ballek JG6 - født i 2011
Vi har trent hver mandag klokke 17-18.
Vi har hatt mellom 14 og 19 spillere på hver trening.
Trenere er Atle Abrahamsen, Kristian Mouland og Eirik Bruun Ingebretsen.
Hovedfokuset for høstens trening har vært motorikk, bevegelighet, ballfølelse og
grunnleggende håndballregler.
Vi har brukt de første 15-20 minuttene av treningene på generell oppvarming med forskjellige
drills/leker. Det har også vært tøying/mobilitet de siste 5 minuttene av øktene slik at dette blir
en vane.
Vi har ikke deltatt i cuper eller serier, da vi har jobbet med det grunnleggende i håndballen.
Vi delte opp 2 lag og var med på nissefesten/turneringen til Trauma. Dette falt veldig i smak.
1.trinn har også rundt 10 flere aktive spillere i håndball. Disse trener på SFO hver torsdag. Vi
savner enda flere spillere fra Sandnes skolekrets.
Håndballhilsen fra trenerteamet

Jenter 7- Trauma 2010
Laget er for gutter og jenter på hele Tromøya født i 2010, men vi har i 2017 kun hatt jenter på
laget. Vi har hatt et stabilt antall spillere på laget i høst, totalt 21 stykker.
Til og med oktober hadde vi trening i gymsalen på Sandnes skole hver mandag kl. 17-18.
Med så mange spillere, ble det uholdbart å holde på i den lille gymsalen, og takket være god
dialog med Tore Abrahamsen, fikk vi fra november disponere lillesalen i Tromøyhallen. Det
har vært utelukkende positivt å få komme hit!
Trenere er Karen Marie Saxlund, Lisa Nordheim Dønnestad og Hilde Trollnes.
Følgende spillere deltar: Johanne Årsbog , Emilie Holst Mønnich , Emilie Rønningen
Augunsen , Agate Christensen Olsen , Katinka Elvira Olsen , Thea Fone Frydenberg ,
Mathea Skogstrøm , Sofie Skaland , Ingrid Nordheim Dønnestad , Sigrid Saxlund Gundersen
, Emilie Vang Stiansen, Ingrid Holm Eskelund, Elise Melleby Hopstock, Gina Jones, Hedvig
Lieng, Johanne Lieng, Jesine Homestad Spetland, Maria Linnea Johnsen, Matilde Winge
Norberg , Mia Arctander Eriksen, Ragnhild Høilund.
Laget har deltatt på to cuper i Håndballring våren 2017 sammen med Vegårshei, Froland og
Øyestad. 15. januar spilte vi i Froland, og 11. Mars i nedeneshallen. Vi deltok med 2 lag på
hver cup.
For skoleåret 2017/2018, er vi sammen med Vegårdshei, Tvedestrand, Øyestad, Hisøy,
Risør og Sørfjell. Det er lagt opp til to turneringer hvert halvår. 12. november var i
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Nedeneshallen. Her stilte vi med to lag. 9. desember var vi i Risør, denne gangen med tre
lag. Det fungerte mye bedre siden alle fikk spille tre kamper hver.
Vi er heldige som er fire voksne på treningene. Det å ha flere voksne å samarbeide med,
gjør at planlegging og gjennomføring blir best mulig for både voksne og barn.
For Trauma 07
Elin Christensen
Oppmann

Jenter 8, født 2009
Laget består av spillere fra hele øya, og i høst har de vært 13 spillere.
Dette er Kaja Maria Mortensen Løvdal, Elisa Arneberg, Mia Mouland, Idun Månsson
Krabbesund, Lerke Jensine Simonsen Flakke, Inez Cecilie Thorbjørnsen, Oda AarakSporstøl, Aaliyah Alexandra Josephsen, Evelyn Mathea Nilsen, Ella Alstrup Furre, Amalie
Marianna Andersen, Marie Ramsdal og Alma Ramsdal.
Jentene har treningstid mandager kl. 18-19.15, sammen med G8. Kristian Mouland og
Christian Knudsen er trenere, og Mouland har hovedansvaret for jentene.
Laget har i løpet av året deltatt på flere minihåndballturneringer i distriktet. Håndballgleden er
stor hos spillerne, og vi ser at laget har et godt samhold både på og utenfor banen. Laget har
trenere som er flinke til å se den enkelte spiller, og de har fokus på at alle skal oppleve
mestring. På treningene har de øvd på å få ballen raskt frem i angrep og spille ballen videre,
og jentene viser en stor progresjon. De har et godt samspill, og ikke minst en stor utvikling i
forsvarsspillet.
Treningsåret ble avsluttet med en morsom nissefest i Tromøyhallen.
Tusen takk til trenere, spillere og foreldre for god innsats i 2017!
Sportslig hilsen Renate Alstrup Furre (foreldrekontakt)

Gutter 8, født 2009
Våren 2017 hadde vi fortsatt treninger i SFO-tid kl 15.30 på torsdager. Vi hadde da treninger
jenter og gutter sammen. Vi var med på to miniturneringer. Etter sommeren har vi hatt
treninger på mandager fra kl 18:00 – 19:15. Da sluttet en god del av guttene fra Roligheden,
men det begynte fire nye gutter fra Sandnes. Vi har nå åtte spillere, men ønsker enda flere.
Vi trener fortsatt samtidig med jenter 2009, men har trent hver for oss. Vi har arrangert en
miniturnering i Tromøyhallen. Dette var eneste miniturnering i høst.
Spillere: Eirik Rønningen Knudsen, Brian Knutsen, Nicolai Stoa Johnsen, David Anders
Mackrill, Jonas Michaelsen, Anders Hauland Parnemann, Wiliam Løyning Thorsen og
Asbjørn Pedersen
Hilsen Christian Knudsen
Trener

Gutter 9, født 2008
Trauma G9 består av ca. 12 gutter som trener en gang i uken. Gruppen har hatt flere
fellestreninger med G9 i Østre Tromøy. Laget har deltatt i de fleste aktivitetsturneringene i
regi av regionen i 2017.
Laget består av følgende spillere: Simon Knutsen, Matija Calic, Tobias Halvorsen, Tomas
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Dale Torjussen, Axel Lien Sivertsen, Nikolai Hem Johnsen, Adrian Kjølner, Martinius Melleby
Hopstock, Marius Sørensen, Olav Nicolaisen og William Westergren.
Laget trenes av Harald og Anette Johnsen.

Jenter 9, født 2008
Vi ser tilbake på et fint håndball år for jentene som er født i 2008. I vårsesongen var det 11
jenter og i høstsesongen 12 jenter.
Astrid Moen, Axel Bergman og Lars Peder Holm er trenere, Stig Mønnich har vært
foreldrekontakt.
Vi har trent tirsdager fra kl.16-17 gjennom hele året.
Jentene har deltatt på 3 minihåndballturneringer i vår og 3 i høst. Vi har og hatt treningskamp
mot jenter 09. Det var spennende å spille på stor bane og bli utfordret av de som var litt
større. Det vil vi gjerne gjøre igjen.
I løpet av våren gjennomførte vi et par vaffeldugnader og brukte pengene til felles mat på
dyrepark cup. I høst selger vi Torungen kaffe som dugnadsinnsats.
Årets høydepunkt var deltakelse på Dyrepark cup 25-27.august. Håndballkamper, konsert,
tur i dyreparken og overnatting på skole var stor stas!
Vårt mål er at barna skal oppleve et godt og inkluderende fellesskap der det er lov å lykkes,
gjøre feil og der det er rom for lek, smil og medbestemmelse.
Vi opplever å se barn som øker sine ferdigheter og har det fint sammen, og at vi fortsatt må
tydeliggjøre at det er viktig å følge med, høre på trenerne og være vennlige mot hverandre.
Spillere:
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 (sluttet i vår), Elle-Charlotte Tan
Almås, Nerges Abbas Al-Moussawi, Emilie Myklebust van Weele (begynte i høst) og
Christine Vintermyr Abrahamsen (begynte i høst).
På vegne av trenerteamet
Lars Peder Holm

Jenter 10, født 2007
Antall spillere:13
Hvor mange ganger laget trener: hver onsdag og annenhver tirsdag (delt hall med j11)
Trenere: Nina Thorsen Aasen og Marcel Bekkering
Spillere: Ida Thorsen Aasen, Emma Pedersen Berge, Celina Kruse, Hannah Løvås, Astrid
Andersen Knoll, Astrid Elise Zapart, Caroline Arentz, Elin Mette Bekkering, Helene Kaldal,
Silvia M Håvarstad, Sunniva Nylen Hansen, Thea Forsdal, Veslemøy Melum.
Hvilke serier laget har deltatt i: aktivitetsserien.
Hvilke cuper laget har deltatt på: Dyreparken Cup (august)
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Ble målet for laget oppnådd i sesongen? Ja, ha det gøy og vinne med rent spill 😊 Men to
spillere sluttet i begynnelsen av sesongen.
Marcel Bekkering slutter som trener, men hjelper til hvis det skulle være nødvendig på
kamper og evt. treninger.
Hilsen Nina Thorsen Aasen
Trener

Jenter 11, født 2006
Vi er 19 spillere og består av spillere fra begge skoler.
Laget trener 2 dager i uken. Mandager: styrke, utholdenhet og balanse. Tirsdager: håndball.
Laget trenes av Guri Monserud og Liv Cathrine Sælsbråthen, med god hjelp av Vidar
Paulsen.
Spillere: Nora Amalie Haslund, Solveig Olianna Jonassen Drageset, Ingrid Arneberg, Helene
Hauland Parnemann, Tilde Thorheim, Sofie Olsen Haslund, Julie Saudland, Mina MonserudSandberg, Emma Lohne, Tomine Debora Aasbø, Live Anvedsen Bording, Sofie Nærestad,
Josefine Tveit, Hannah Tjentland Fluør, Sandra Halvorsen, Nora Hansen, Ann-Helen Reppe,
Sara Begovic og Thea Vågsnes Sælsbråten.
Laget har deltatt i både øvet og bredde serien. Målet for laget er å ha det gøy med ball og at
alle skal få lik spilletid. De målene mener vi å ha nådd. For at alle skal få mest mulig tid
valgte vi melde på to lag.
Trenerne synes laget består av 19 flotte jenter, som det er fint å være sammen med. Til tross
for at jentene kommer fra flere skoler har de et godt samhold. Vi har fått god hjelp fra Vidar
Paulsen i oktober, november og desember. Dette har inspirert jentene og vi ser at de har en
positiv sportslig utvikling. Og vi som trenere blir jo litt stolte av at Vidar også synes jentene
våre er så positive og lærevillige.
På vegne av trenerteamet,
Guri Monserud-Sandberg

Jenter 13, født 2004
Trenere/oppmann: Per-Ivar Pedersen (sluttet etter vårsesongen), Øyvind Nilsen og Ole-Kjell
Brekkemoen.
Foreldrekontakt: Helen Mauren Kristiansen
Dugnadsansvarlig for laget: Linda Ellefsen
J13 har i 2017 bestått av følgende spillere:
Shane Johanna Sarion Brekkemoen
Thea Kristine Omdal
Emilie Fjeldberg
Lisa Kristiansen
Dina Osmundsen Nilsen
Ada Elise Terjesen
Tine Ellefsen
Stine Hansen
Albertine Ellefsen Tveit
Eline Mørland (sluttet etter vårsesongen)
Kaisa Christensen Olsen
Kamilla Sofie Pedersen (sluttet etter vårsesongen)
Hanna Iren Post Jensen
Thea Flaten Slotta (sluttet etter vårsesongen)
Bertine Johnsen
Ingrid (Sluttet etter vårsesongen)
Thea Voldsund
Vi har hatt 17 spillere på laget i 2017. Fire sluttet etter vårsesongen. Det har vært
gjennomført to treninger i uka, 2,5 timer på våren og 3 til 3,5 timer på høsten. Oppmøte på
treningene har stort sett vært bra.
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Laget ligger på niende plass av 12 lag etter halvspilt sesong. Vi har scoret like mange mål
som lag nr. 4 på tabellen, men har sluppet inn for mange mål på kontringer imot. Vi ønsker å
få løpskapasiteten opp! Vi ligger litt under forventet målsetting. Topp 5 er målet.
Vi håper enkelte spillere vil blomstre å ta mer ansvar i angrep i andre halvdel av sesongen. I
etablert forsvar fungerer det bra, men returløp og kontringer kan forbedres.
Laget har deltatt på Svanecup og Bø Cup våren 2017. På Svanecup gikk vi seirende ut av Bsluttspillet. Det var en flott opplevelse for spillere og trenere. Bø Cup var også en fin
opplevelse med badeland som høydepunkt.
Takk til:
Per Ivar Pedersen for god trenergjerning fra høsten 2016 til våren 2017
Linda Ellefsen for å organisere dugnader for laget
Foreldrekontakt Helen Mauren Kristiansen for organisering av dugnad mm.
Vidar Paulsen for god bistand og gjennomføring av treninger
Spillere for god innsats
Trauma Håndball for god tilrettelegging

Øyvind Nilsen, oppmann/trener

Jenter 14, født 2003
Spillere: Andrea Moen, Hanna Saudland, Ewelina Cecot, Hanne Celine Bekkvik, Ingrid
Johnsen, Maria Linnea Helgesen, Tara Marlene Halvorsen, Synne Thomassen, Kristina
Skjævestad, Vilde Stubberud og Maja Trommestad
Trenere: Harald Johnsen og Veronica Skjævestad
Foreldrekontakt; Ruth Stubberud
Våren 2017 spilte jentene i A-serie med lag fra Aust- og Vest-Agder. Jentene trente to
ganger i uka, med bra oppmøte og god innsats. Det var mange gode lag i serien og jentene
sleit med å vinne de jevne kampene. Det ble noen seiere, bl.a. mot Flekkefjord, Sørfjell og
Grane. Laget hadde flere kamper langt vest i Vest-Agder (Farsund, Mandal og Flekkefjord)
og til disse kampene leide vi minibuss. Dette var veldig hyggelig, bortsett fra kampen mot
Flekkefjord hvor vi stod 4 timer bom stille på E39 pga en trafikkulykke. Heldigvis hadde
jentene vunnet kampen og det var god stemning i bussen. Det ble dessverre for mange tap
ellers og jentene endte opp i nedre del av tabellen og rykket derfor ned i B-serie høsten
2017.
Laget deltok i Svane-cup i Danmark i april sammen med flere andre Trauma-lag. Dette var
en kjempeflott tur. Siden aldersklassene i Danmark er annerledes enn i Norge måtte jentene
stille i 14-årsklassen (dvs en årsklasse opp). Vi visste at det ble brukt klister i Danmark i
denne årsklassen og hadde derfor øvd litt på dette, men jentene var ikke forberedt på at de
dynket ballen i klisteret! I første kamp fikk jentene derfor store problemer med både kast og
mottak og tapte for et erfarent 14- årslag. Det gikk bedre med klisteret etter hvert og jentene
gikk etter innledende kamper til C-sluttspillet. Her vant de flere kamper, men tapte tilslutt
semifinalen. Jentene var veldig fornøyd med turen både sportslig og sosialt. Vi bodde på
hotell i Ålborg og det ble tid til både shopping og gode middager i tillegg til håndball.
Laget deltok i Dyrepark-cup i Kristiansand i august. Jentene spilte veldig bra kamper og kom
til semifinalen i B-sluttspillet. I Nidelv-cup i september kom de også til B-sluttspillet, men ble
her slått tidlig ut av Hisøy.
I serien har det blitt 4 seiere og 3 tap og laget ligger på 3. plass av 8 lag midtveis i sesongen.
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Spillet har blitt bedre og bedre utover sesongen og jentene får virkelig igjen for innsatsen på
treningene. Fra denne høsten har vi trent 3 ganger pr uke. Jentene har virkelig hevet seg
både individuelt og som lag.
Laget har deltatt på nisseturnering i hallen og hatt koselig juleavslutning med foreldre i
klubbhuset.
På vegne av laget,
Veronica Skjævestad

Jenter 15, født 2002
Laget består i desember 2017 av 21 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, Vilde
G. Nilsen, Thea H. Homstøl, Ida Tveit, Marie Bjelland, Mathea Olsen. Vendla Johnsen og
Thea E. Lyse.
Vi har fått med 6 nye spillere i løpet av 2017 (1 fra Froland, 1 ØIF, 3 fra Sørfjell og 1 fra
Grane).
Trenere:
Are Skindlo og Fredrik Walderhaug
Hjelpetrenere – Bente Andersen, Geir Henrik Hirsch (basis treninger) og Lauritz Rannekleiv
(noen treninger).
Støtteapparat - Lene Ramse (oppmann) og Anne-Liv Olsen (foreldrekontakt).
Treningene og kampene:
Jentene viser som tidligere sesonger at de liker å spille håndball, de er med på treninger og
er samtlige i god utvikling. Jentene har denne sesongen fortsatt med å videreutvikle system
spillet sitt. De bygger stadig på med nye bevegelser/trekk i sitt spill, noe som gir resultater.
Jentene har også denne sesongen hatt 1 fast treningsdag med basistrening, og dette har
hjulpet til å gi laget bedre utholdenhet og styrke.
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 2017:
Vi deltok med 2 lag i Jenter 14 og 1 lag i Jenter 15.
I Jenter 14 deltok vi 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 har vi
rullert på resten av spillerne til hver kamp slik at vi har hatt 10-12 spillere per kamp hvis
mulig. Alle har fått spilletid på J14-A. Ved sesong slutt havnet vi på en 4 plass i J14 Bredde,
på en 2 plass i J14-A.
For å gi noen av spillerne litt ekstra utfordring, hadde vi også 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. Ved sesongslutt ble vi
SERIEMESTERE i Jenter 01 serien.
Våren 2017 ble avsluttet med en sosial happening på bowlingen.
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Vi har deltatt på 2 cuper denne sesongen. Petter Wessel (i April, uoffisielt NM) hvor vi kom
på 2 plass og Fjordcup (i Mai) hvor vi kom til semifinalen. Det syntes jentene var veldig stas
og en god avslutning på våren 2017.
Høsten 2017:
Vi har for sesongen 2017/2018 meldt på 2 lag i Jenter 15. Et lag i Bredde serien og et lag i
Regionsserien (som består av de beste lagene fra Aust Agder, vest Agder og Rogaland).
Vi har i år fordelt lagene inn slik at vi har 2 stammer på hvert lag, pluss at et par spillere
spiller på begge lag. Per nyttår så ligger begge lag på en flott 1 plass.
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 vant. Det å vinne den cupen har vært en fin motivasjonsfaktor
gjennom første del av sesongen.
Vi har i slutten av denne sesongen hatt med 10 spillere på sonelagstreninger i regionen. I
tillegg til det så har 4 av spillerne blitt tatt ut på Regionale landslagsmiljø samlinger i
Kristiansand og Stavanger.
Og i slutten av november ble også 2 av spillerne tatt ut videre til landslagssamling for
Jentelandslaget (LK02) i Larvik.
Trenerne vil 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 2018.
Sportslig hilsen
Trenerteamet til Jenter 15 (født 2002)

Herrelaget
Gjelder for perioden 1.1 2017 – 31.12.2017
Våren 2017
Høsten 2016 gjorde herrelaget comeback på håndballbanen. Nær 30 spillere fant igjen
sammen til håndballen med stor glede og innsats. Comebacksesongen endte i 4.plass av 9
lag i 4.divisjon, med lag fra hele Agder. Sesongen ble avsluttet med tre kamper på en helg.
Det ble ikke trening uken etter…
Nivået var høyere enn spillergruppa hadde sett for seg. Vi gikk likevel på med godt mot og
hadde en fin formstigning utover i sesongen.
Formstigningen skyldes nok flere årsaker. Den ene var at spillerne måtte ha en halv sesong
for å komme i gang igjen etter flere år i sofaen. En annen årsak er at det stadig kom til flere
spillere som ble lyste på håndball utover i sesongen. Ved sesongslutt hadde 25 spillere løst
lisens, enda flere deltatt på trening.
Under avslutningshelgen, der vi blant annet spilte uavgjort mot hardt satsende Farsund, ble
spillerne enige om å gå løs på en ny sesong.
Høsten 2017
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Høsten 2017 ble det noen endringer i spillermaterialet. Den nye treningstiden passet ikke
flere av spillerne- og familiefedrene som trener yngre lag i andre klubber. Vi håper disse
vender tilbake igjen neste sesong. Spillertroppen har for øvrig sterk tilknytning til øya. Flere
av spillerne er trenere for yngre lag i Trauma – i rollen som fedre. Dette lover også godt for
videre rekruttering av guttespillere på Tromøy.
Høsten 2017 fikk en tilsvarende flying start som i 2016. Tre strake seire gjorde håp om at vi
skulle ligge helt i toppen av tabellen. Opprykksfavoritt Farsund, som trener langt mer enn
oss, ble beseiret 22-18 i seriepremieren. Deretter ble AK28 og ØIF Arendal banket. Seier
over lokalrivalen er som alltid moro. Seieren over ØIF Arendal i høst resulterte i at 2017
endte i full Trauma-pott. Vi er ikke eldre enn at det er dette som betyr noe. Vi har deretter
hatt flere tap på rad, noe som er uvant for oss. Til jul ligger vi midt på tabellen, i en serie som
holder høyere nivå enn forrige sesong.
Velkommen hjem
Sent i 2016 i fikk Atle Abrahamsen (39) og Asbjørn Berg-Hornnes (44) tildelt herrelagets
æresmedlemsskap for lang og tro tjeneste. Høsten 2017 kom også John Ove Gundersen
(41) tilbake i miljøet. Han ble tildelt herrelagets æresmedlemskap i 2007. Velkommen,
Gundersen!
Laget har også fått litt internasjonal svung over seg. Islandske Ingolfur Palmasson skrev
under overgangspapirene i desember 2017 og ventes klar til første kamp i 2018.
Treningsfremmøte
Gjennom 2016/2017-sesongen var vi 18,5 i snitt på treningene. Høsten 2017 har snittet dalt
til 13,8 på trening. Vi er likevel fornøyd. Mange av spillerne er som skrevet trenere for yngre
lag og flere er engasjerte i klubbdriften. Flere av de mest stabile har også vært ute med
skader høsten 2017.
Utmerkelser
I forbindelse med avslutningshelgen i Farsund i mars ble følgende spillere tildelt disse
utmerkelsene:
Årets spiller: Christian B. Andersen
Årets nykommer: Martin Bie Johansen
Årets comeback: Christian Knutsen (comeback etter 16 år)
Årets straffekastskytter: Tore Abrahamsen
Årets toppscorer: Marius Halvorsen
Årets lagspiller: Christoffer Jacobsen
Årets treningsforbilde: Christian S. Hansen (100% fremmøte)

Øvrig
Vår godt besøkte Facebook-side har vært brukt for å skape blest om hjemmekamper og
miljøet.
Støttespillere
Nemus Arendal, Gromstad Auto og hovedsponsor Advania Norge bidrar med midler til
lagskassa. Alle som spiller på herrelaget skal se like ut i dress og farger.

Laget består av følgende spillere:
Målvakter: Christian B. Andersen, Christian Knudsen, Dan R. Stensrud, Robin Fjørstad.
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Oddmund Saxlund har bidratt på enkelte treninger. Johnny Sandåker har også bidratt ved
mannefall.
Utespillere: Marius Rasmussen, Marius Halvorsen, Espen S. Andersen, Atle Abrahamsen,
Kristian Mouland, Martin B. Johansen, Jonathan Asdal (ikke høsten 2017), Bernt-Tore
Lilleeng, Christian Stølefjell Hansen, Rune Bråten Pedersen (skadet høsten 2017), Tore
Abrahamsen, Tom M. Fredriksen (la opp høsten 2017), Kai Jacobsen (la opp høsten 2017),
Thomas R. Jacobsen (skadet høsten 2017), Christoffer Jacobsen, Thomas Svendsen, Lasse
L. Svenssen, Peder Vetaas (skadet høsten 2017), Espen Stave Carlsen, Christian Knarvik
(pausesesong), Erik J. L. Tellefsen, Asbjørn S. Berg-Hornnes, Andre Steinsholm (skadet
høsten 2017), Slobodan Calic og Ingolfur Palmason har alle bidratt på trening og/eller kamp
gjennom 2017.
Støtteapparat
Trener høsten 2017 har vært Kristian Mouland.
Støtteapparatet har ellers bestått av Christian B. Andersen (oppmann), Christian Knarvik
(sponsor), Andre Steinsholm (pr), Rune B. Pedersen (med. koordinator og ansvarlig for
fysisk trening) og Atle Abrahamsen (kampansvarlig).
Laget stilte mannsterke på dugnad på HoveMax. En ekstra honnør til Christian Knudsen,
som både var arrangør og deltaker. Han var også høstens beste målvakt.
Trauma er en fin klubb å være en del av.
Håndballhilsen fra Trauma Håndball Herrer 4.divisjon
************************

Årsrapport Trauma Fotball 2017
Trauma fotball har i 2017 sesongen hatt med 18 lag i serie spill.
2 lag menn senior.
1 junior lag
3 ungdoms lag
12 barnelag herav 2 jentelag

Fotballen har i 2017 levert et pluss resultat regnskapsmessig.
På den sportslige siden har det gått generelt ganske bra. Spesielt er det verdt nevne 2002 årgangen sin
plass i A-finalen i Dana cup. Dette er en prestasjon som intet guttelag i Trauma har oppnådd tidligere.
Sportslig utvalg har vært i virksomhet i 2 år. Og vil fortsette sitt arbeide med å øke kompetansen blant
trenere.

Trauma har i 2017 hatt 1 krets dommer John Sigurd Thomassen. Det har i tillegg vært benyttet
klubbdommer for lag i barnefotballen.
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.
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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:









Opprettholde gode spilleforhold på alle baner og ha gode treningsfasiliteter til alle
Gi et tilbud til alle, både jenter og gutter
Opprettholde lag som dekker alle alderstrinn for barn, ungdom og voksne
Legge til rette for fleksible trenings- og aktivitetstilbud avhengig av interesse og forutsetninger.
Arbeide for felles fotballtilbud på Tromøy uavhengig av bosted
Delta på felles samlinger og treninger i regi av krets og samarbeidende klubber
Samarbeid med andre idretter i Trauma IF slik at spillerne kan utøve flere idretter
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.
I 2017 har vi jobbet sammen med hovedstyret og de andre undergruppene i Trauma for å se på felles
strategiske områder som vil legges frem på årsmøtet i Trauma i 2018. Vi ser at det er viktig at vi i
felleskap legger gode rammer for hvordan idretten i Trauma skal legges til rette for å skape gode vilkår
for barn og unge på Tromøya. Dette vil legge et godt grunnlag for kvalitetsklubbsøknaden som det det
vil jobbes videre med i 2018.

Det er inngått samarbeidsavtale med ØTTIK ang barnefotballen og overgangen til ungdomsfotballen.
Dette er gjort for å sikre at det er nok spillere på Tromøya til å ha spillere til å stille lag i
ungdomsfotballen

Styret
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

-

-

Asbjørn Fossli
John Sigurd Thomassen
Vibeke Hasselø
Øyvind Nilsen
Carl Vidar Egeland

I 2017 har vi jobbet sammen med hovedstyret og de andre undergruppene i Trauma for å se
på felles strategiske områder som vil legges frem på årsmøtet i Trauma i 2018. Vi ser at det er
viktig at vi i felleskap legger gode rammer for hvordan idretten i Trauma skal legges til rette
for å skape gode vilkår for barn og unge på Tromøya. Dette vil legge et godt grunnlag for
kvalitetsklubbsøknaden som det det vil jobbes videre med i 2018.
Det skader heller ikke å repetere det som stod i årsrapporten om sportslig plan for 2016., og
viktigheten av legge til rette et bredt og differensiert tilbud til alle.
Samarbeidsavtalen med Østre Trømøy Trim & Idrettsklubb (ØTTIK)?
Samarbeid med Arendal fotball og andre ?

Årsrapport Fotball gutter 2010.
Vi har hatt en innholdsrik sesong. Fokuset har vært spillglede, sosialisering, enkel ferdighetstrening
og treningsglede. Laget har bestått av Trauma og ØTIK- spillere. Treningene har foregått på Hove og
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Sandnes. Antall spillere har variert, men vi fikk mobilisert 3 lag. Til tider har det vært litt tynt på
kampene grunnet frafall. Spillerne har hatt gleden av å delta på ulike turneringer. De har deltatt i
Blåveiscup, Sørfjell sommerturnering og Umbro cup. Alle turneringene har vært vellykket, og gode
arenaer for å jobbe med det sosiale aspektet.
Hovedansvar for treningene har Reidar Sunde, Frode Haugenes og Svein Åge Thorsen hatt ansvar
for.
Laget har bestått av: Adrian, Ali, Angelica, Ask, Augustin, Emilie, Erlend, Herman, Leander, Marius,
Norunn, Ruben, Sebastian K, Sebastian S, Tobias, Vegard, Vetle og William August.

Hilsen trenerteamet.

Årsrapport Fotball gutter 2009.
Ikke mottatt.

Årsrapport Fotball gutter 2008.
Gutter 2008 har blitt en fin gjeng! Vi er 17 spillere som har vært med i sesongen 2017. Vi hadde
vinterpause frem til påske denne sesongen og alle møtte spillesugne opp når våren begynte å
komme. Vi har denne sesongen hatt to lag og hele tiden rotert på hvem som spiller på hvilket lag slik
at alle får vært sammen. Oppmøte på treninger og kamper har vært veldig bra gjennom sesongen og
alle foreldre er flinke til å møte opp både på hjemme og bortekamper som ivrig heiagjeng! På
forsommeren var vi med på Sørfjell-cup som alle synes at var supert. Vi har for det meste spilt mot
lokale lag og de lengste turene våre har vært til Tvedestrand og Lillesand. Det har blitt en god
blanding av seire, uavgjort og tap. Hjemmekampene på våren ble spilt på Hove mens høstkampene
gikk på Kjenna. Vi har også kommet i god kontakt og trent med Østre Tromøy guttene og ser frem til
videre samarbeid her! Vi hadde avslutning på Peppes med Pizza og Cola. Alle guttene vil være med
videre og vi gleder oss til sesongen 2018 da vi for første gang skal prøve oss på 7’er fortball.
Disse har vært med på kamper/treninger i 2017:
Tobias Balaam Halvorsen
Martinius Melleby Hopstock
Magnus Høilund
Lasse Telle Kallestad
Adrian Kjølner
Simon Marceliussen Knutsen
Alexander Larsen
Thomas Ven Weele Larsen
Nichlas Knutsen Løvås
Olav Gjervold Nicolaisen
Sondre Jeremias Stulen
Marius Christensen Sørensen
Tomas Dale Torjussen
Juno Tunsberg-Gundersen
Sjur Nordhus
Jonas Hervik
Jens Terjesen Skjeggedal
Trenere har vært: Fredrik Halvorsen, Carsten Hopstock og Merete Sørensen
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Årsrapport Fotball gutter 2007.
Gutter 2007 stilte med 1 lag i serien 2017. Vi var litt for få spillere til å kunne stille med 2 lag. Vi tok
derfor med 8-9 spillere til hver kamp, fordi vi ønsket mye spilletid på de som ble med. Alle spillerne
måtte stå over ca 3 kamper hver gjennom sesongen. Dette fungerte veldig bra.
Laget har gjennom sesongen deltatt på flere turneringer i nærområdet.
På høstsesongen fikk laget 2 nye trenere i Erik Rottschild og Chrisoffer Jacobsen noe guttene satt stor
pris på. Det har gjennom hele sesongen vært mye spilleglede, entusiasme, innsats og godt humør.
Takk til spillerne våre for en flott sesong med bra oppmøte på trening, og takk til foreldre for god
oppfølging både som sjåfører og tilskuere for barna våre.
Følgende spillere var med denne sesongen:
Emil P. Berge
Erlend Heggland
Sondre Aaserud
Vegard Blokken
Simon O. Bratland
Magnus Kvammen
Jostein Egeland
Erlend Ø. Henriksen
Jacob L. Jomaas
Hilsen trenerteamet
Veslemøy Melum
Carl Vidar Egeland og Anders Hall Jomaas
Adam Rognli
Henrik A. Sporstøl

Årsrapport Fotball gutter 2006.
Trauma G-2006 består av en treningsvillig og fin gruppe med fotballspillere fra hele øya. Frode
Haugenes er hovedtrener, hvor også Magne Johansen og Bjørnar Henriksen inngår i trenerteamet. Vi
har hatt tilbud om 3 faste treninger i uken, med veldig godt oppmøte. I tillegg har mange vært med
på Trauma Extra (de felles lørdagstreningene). Ved inngangen til en ny sesong består gruppen av
følgende spillere:
Brian N. Haugenes, Torjus Åsheim, Nicolai Torskeberg, Noah Arff, Frede Svendsen, Johannes Torsvik,
Jacob Johnsen, Jonas Johnsen, Adrian Trosterud, Joakim Johansen, Vegard Olsen, Vegard Hovland,
Kristian Johnsen, Bendik Grunde. I tillegg hospiterer spillere fra G-2007 i denne gruppa
I serien stilte vi med 2 lag i nivå 1. Begge lagene klarte seg fint med omtrent like mange seire som
tap, med den læringen som ligger i det.

Fra Sandarcupen 2017

Spillerne er supportere for hverandres

lag
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Fornøyde gutter etter Sandarcupen 2017

Mange trener også i Trauma Extra

G-2006 har vært med på en rekke lokale turneringer, men spesielt overnattingsturneringen
"Sandarcupen" gav flotte opplevelser for guttene, både sportslig og sosialt.
Vi har en fin og sosial gjeng med gutter og har hatt flere sosiale kvelder, f.eks FIFA-turnering og en
kveld der vi tok første trinn i NFF "Fair's play- skole".

Årsrapport Fotball gutter 2005.
Trauma 2005 besto i 2017 av 27 spillere født i 2005, inkludert tre spillere som tidligere hadde spilt på
Sørfjell IL. Det var ikke noe stort frafall fra 2016 sesongen.
Laget trente fast 2 ganger i uken gjennom året, og noe sporadisk gjennom sommeren 2017. På noen
treninger har også tre jentespillere født i 2005 deltatt.
Trenergruppen frem til sesongslutt vært; hovedtrener Svein-Erik Wilhelmsen, trener Terje Arentz,
hjelpetrener Kai Jakobsen og hjelpetrener Fredrik W. Knudsen. Alle er forelder til en spiller på laget.
Trauma 2005 har gjennom 2017 deltatt i serien med to lag; ett på nivå 1 og ett på nivå 2.
Fordelingen på to nivåer har gitt god mestringsfølelse for den enkelte spiller. I fordelingen av spillere
mellom lagene har oppmøte på treninger, innsats, antatt mestringsfølelse og sosiale forhold vært
tillagt vekt.
Trauma 2005 deltok i 2017 på DanaCup med to lag. Ett lag kom til 1/8delsfinalen i A-sluttspillet og
ett lag endte sin opptreden i DanaCup i 1/32delsfinalen i B-sluttspillet. Dette var den første
utenlandscupen laget har deltatt på og ga mange læringspunkter for enkelt spillere, laget og
trenergruppen. Alt i alt var deltakelsen en meget gøy og spennende opplevelse for alle som deltok.
Trauma 2005 har også deltatt i følgende cup’er gjennom året; Sørfjell-cupen, Adidas-cup og Umbro
Cup.
Sesongen sett under ett oppleves som en god sesong, med gode resultater, god spillemessig
utvikling, både for enkelt spillere og for laget og enda bedre sosial miljø innad i laget.
Høsten 2017 ble fem spillere nominert til sonelagsuttak, hvorav Trauma 2005 fikk med en spiller på
Sonelag-Øst.
Gjennom sesongen har det vært avholdt to foreldremøter (februar og august), og etter sesongen har
det vært avholdt ett foreldremøte. Kommunikasjonen ut mot foreldre og spillere utenfor treninger,
kamper og foreldremøter har skjedd via lagets Facebook side. Dette vurderes til å ha fungert
tilfredsstillende.
Sesongen 2017 var siste sesong i barnefotballen. Etter sesongslutt trakk Svein-Erik Wilhelmsen seg
som hovedtrener for laget, og det har vært jobbet med finne en ny hovedtrener som ikke også er
forelder til en av spillerne. Denne prosessen var ikke lukket for sesongen 2018 innen utløpet av
2017, men Larry Rothschild har i ettertid kommet inn i trenerteamet og vil bistå med sportslige valg
og prioriteringer. .
Spillergruppen i 2017 er inntatt som vedlegg.
For Trauma 2005
Terje Arentz Kai Jacobsen og Fredrik W. Knudsen
Spillergruppen Trauma 2005 - 2017
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Fornavn
Adam
Adrian
Adrian
Anton William
August
Eirik
Eivind
Emil Homdrom
Jan Henrik
Kristoffer
Lucas
Magnus
Marius
Markus
Markus
Michael
Mikael
Odin
Ole
Sebastian
Thomas M
Tobias. S.
William
William Myklebust
van
Nickolay
Kevin Texas
Robin

Etternavn
Anker Johansson
Sunde
Andersen
Fladmark
Nicolaisen
Arentz
Rønningen
Augesen
Hansen
Rener-Hovland
Løvås
Valland
Robstad Jørgensen
Kjelle Roppen
Abusland
Kjelle Roppen
Slotta
Skoghei Hagen
Berntsen Skjærvik
Byklum Bjerke
Wilhelmsen
Gundersen
Jacobsen
Rosvold Quick
Weele
Sundberg
phuoc Tri Nguyen

Årsrapport Fotball gutter 2004.
Etter at laget ble nedlagt i oktober 2016, tok undertegnede initiativ til en videre drift nokså
umiddelbart etter nedleggelsen. Alle guttene som hadde hatt berøring med laget en del år tilbake og
frem mot nedleggelsen, ble kontaktet og tilbudt å være med videre. Det medførte at vi i november
2017 var 16 spillere på første trening ifm ny oppstart. Ved nyttår, og videre ut sesongen 2017, var vi
13 spillere (riktignok 11 faste før sommeren). Vi har trent 1 gang pr uke på Hove. I tillegg har alle fått
tilbud om hospitering på 2003-laget, noe 3 spillere benyttet seg i ulik grad av. Noen spillere har også
benyttet seg av ekstratreninger som Trauma har drevet på tvers av årsklassene.
Laget har vært trent og administrert av undertegnede. Richard Larsen har i tillegg bidratt mye på
treningsfeltet og under kamp. Ifm kamper har det vært en positiv foreldregruppe tilstede. Fokuset
har vært like mye på det miljømessige og sosiale som det sportslige.
Laget har spilt 9er-fotball. Første halvdel av sesongen spilte vi i 3. divisjon. Dette ga gode sportslige
resultater, og for mange en god mestringsopplevelse. Pga den gode vårsesongen, ble vi flyttet til 2.
divisjon, hvor motstanden ble betydelig tøffere. Det medførte nok færre gode opplevelser rent
sportslig, og det ble noe krevende å motivere alle spillerne. Samlet sett håper vi likevel guttene har
hatt glede av seriespillet.
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Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å delta på cuper, og har dessverre heller ikke fått reist på
turer/turneringer.
Spillere:
Andreas Werner Larsen
John Emil Terjesen (fast fra høsten)
Sigurd Vågsnes
Kristian Byholt Gundersen
Christian Larsen
Mathias Andersen
Erlend Gunnarson
Vetle Ramse
Lars Røilid
Magnus Johnsen
Daniel Agder-Wick
Elias Sælsbråten
Johannes Thorstensen Heltveit (fast fra høsten)
Etter sesongen ble det foretatt en evaluering med foreldrene. Konklusjonen ble at 10 av disse 13
spillerne ønsket å være med videre. De fleste av disse ønsket å spille sammen med sin egen årsklasse,
og gav uttrykk for at kameratskapet med jevnaldrende gutter var hovedårsaken til dette. Etter en
helhetsvurdering ble laget dessverre nedlagt på nytt. En av hovedårsakene var at vi ønsket å spille
11er-fotball, og at både spiller- og voksenressursen ble for tynn for å få til dette.
Håpet er at guttene har hatt gode fotballopplevelser denne sesongen. Ønsket hadde vært å holde
laget samlet i årene fremover, og det er å beklage at det ikke har latt seg gjøre.

Arendal, 6. mars 2018
Kolbjørn Gunnarson

Årsrapport Fotball gutter 2003.
Gutter 14 år har i år spilt i 2 divisjon. I vår blei det 4 plass og i høst 3 plass. Vi har lagt vekt på at
guttene skal spille fin fotball langs bakken – uten å legge for mye vekt på resultat. Guttene har gjort
store framskritt i løpet av sesongen og på høsten spilte de feiende flott angrepsfotball, noe som
resulterte i 70 scorede mål på 10 kamper.
Guttene tapte et par jevne kamper selv om de spillemessig var best, så vi har noe å rette på til neste
sesong – bli enda tøffere i duellene og mer kliniske foran motstanderens mål.
Treningsoppmøtet har vært bra og vi satser på at utviklingen fortsetter som gutter 15 år.
Årets sosiale høydepunkt var Dana-cup, selv om det ikke blei noen seirer så spilte guttene jevne
kamper mot gode lag og fikk endelig scoret noen mål i utlandet. Bading, bowling, fornøyelsespark,
tivoli, discotek og litt flørting på kveldene er jo viktige ingredienser på cup.
Følgende har vært med i 2017:
Adrian van Weele Larsen, Aleksander Felipe Banda, Aleksander Husum Hølleland, Eirik Heggland,
Espen Emil Nicolaisen, Fredrik Grunde, Henrik Nicolaisen, Lars Nicolaisen, Markus Johan Terjesen,
Mats Svenningsen Skaare, Mikal Furnes, Svein Tore Hermansen, Victor Kristensson,
Sebastian Johannes Eriksen, Tomas-Emil Johnsen, Vegar Wehus Hoxmark og kaptein
Jørgen Anton Leonard Jørgensen Molden.
Sportslig hilsen fra trenerene
Tore, Endre og Rune
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Årsrapport Fotball gutter 2002.
Trauma G15 2002 besto i 2017 av 16 spillere, i tillegg har vi hatt inne hospitanter fra Trauma G14.
Høstsesongen ble litt vanskeligere siden vi bare er 14 spillere men vi klarer oss med mye spilletid til
alle. Laget trente fast 4 ganger i uken eller 3 ganger når det var kamp, også i juli trente vi godt før
Dana Cup. I tillegg har ca 10 spillere hospitert med junior eller a-laget, både i kamp og treninger. På
mange treninger har vi hatt mange gjestespillere fra andre klubber hvor Michael Bleika og Lisbeth
Rothschild har vært de ivrigste.
Trenergruppen har bestått av Thor Bleika, Larry Rothschild og Øystein Hovland. I tillegg har foreldre
vært meget behjelpelig med utstyr og Mariann Bleika har jobbet med informasjonsflyt og Asbjørn
Fossli vært oppmann.
Trauma 2002 har gjennom 2017 deltatt vårsesongen i 1.div G15 og høstsesongen i 2.div. Vårsesongen
endte med en 7 plass av 12 lag og dessverre rykket vi ned i 2.div. Høstens 2.div vinner vi suverent
med 5 poeng ned til Grane Trauma 2002 starter sesongen med å være med i Agdermesterskapet i 5 a
side. Vi er den eneste klubben som får med begge laga i kvartfinalene men med kun 12 spillere så ble
det tøft.
Etter serieslutt så deltar vi på Gimletroll Trollcup som er Norges største turnering i vinterhalvåret.
Det ender i finale tap mot Vindbjart på straffer etter en jevnspilt finale som ender 1-1 etter mål av
Tor Kristian Hovland. På vei til finalen så slår vi 3 1.div fra Rogaland etter flott spill. Vi låner Michael
Bleika og Tengel Moland og takker de ekstra for flott innsats.
Sesongen totalt hadde en nedtur med nedrykket til 2.div men mange flere oppturer. Laget har
utviklet et meget godt defensivt kollektiv og alle har hatt individuelle fremganger, i tillegg har Thor og
Øystein stått på i snø og regn året rundt. Men det er det sterke kollektive som er hovedgrunnen til at
dette laget har fått resultater som ingen guttelag har hatt tidligere i Trauma. Trauma har også hatt
Tobias Berg Olsen på sonelaget og Ole Brekke på sone/kretslag.
Dana Cup 2017 starter i slutten av juli hvor vi får med oss Henrik Nærestad, Kristian Olsen, Christian
Heimvik fra Trauma G16 og Michael Bleika fra Arendal. Så etablerer vi gode treninger fra St.Hans og
frem til avreise med målsetting om a-sluttspill og vinne en kamp i sluttspillet. G15 klassen har 135 lag
fra 15 nasjoner og er verdens tredje største turnering. I innledende pulje møter vi først Nymark og
vinner greit 4-0 og solid spill. I den 2.kampen møter vi puljefavoritt Bærum som stiller med 3 lag i
1.div i hjemlig serie og Krølle blir matchvinner i en jevn og meget god kamp. Vi er litt uheldige og må
spille 4 innledende kamper men de 2 siste kampene kampene i pulja vinner vi lett, 8-0 mot Bagsterp
og 8-2 mot Cop fra Columbia. Til siste kamp er Thom Simonstø og Tord Fossli friske og kampklare.
Pulja er vunnet og 22-3 i målforskjell. I 1/32 del så er vi favoritter og avgjør kampen tidlig mot Ørsta
5-0. I 1/16 del møter vi Skudenes og vet det blir jevnt men vi var det beste defensivt organiserte laget
av alle og vinner 2-0 hvor motstander skaper lite. Neste dag venter G15 favoritt Pieta Hotspurs fra
Malta, det å våkne 15 åringer kl 05 er ikke lett men vi klarer å bli klare til en kamp som vi vet
motstander vil ha ballen mest og skape mest. Vi er nok litt heldige som klarer 1-1 etter at Michael
Bleika utligner på slutten og i straffekonken er det ikke tvil, vi skåre lett på alle og er videre. I
kvartfinalen møter vi Hjørring og spiller en kjempekamp, vi skaper minst 10 sjanser og spesielt 3-0
målet blir husker, hvor vi rundspiller de og Didrik Haug setter ballen i åpent mål. I semien venter tøff
tysk motstand Stadtlohn og kampen ender 1-1 men Tor Kristian Hovland er uheldig som ikke skårer i
ekstra omgangene. I straffekonken så redder Christian Heimvik de 3 første straffene og vi er i finalen.
Tysk motstander, Rhein Hunsruck i finalen og dessverre så er vi hardt rammet av skader etter semien.
Tobias Olsen og Dennis Salvesen må tidlig ut og Markus Havegaard klarer ikke mer enn 10 min. I
tillegg er Kristian Olsen såvidt spilleklar, uansett så gir guttene alt og greit at vi taper 2-1 etter mål av
Michael Bleika. Fantastisk minne for alle sammen og spesielt Ole Brekke som blir kåret til finalens
beste spiller.
Disse har deltatt for 2002 i 2017 Michael Bleika, Sander Bleika, Ole Brekke, Didrik Haug, Willian
Gundersen, Gustav Thorstensen, Dennis Salvesen, Eivind Engeland, Andre Engeland, Kristian Bie,
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Marcus Havegaard, Thor Kristian Hovland, Samuel Systad, Tord Fossli, Eirik Heggland, Mathias Holm,
Thom Simonstø, Tobias Olsen, Tengel Moland, Henrik Nærestad, Christian Heimvik og Kristian Olsen.
For Trauma 2002 Øyestein Hovland, Thor Bleika og Larry Rothschild

Årsrapport for Junior – 16 – 19 år sesongen 2017.
I Sesongen 2017, har junior laget holdt til i 2 divisjon i Agder fotbalkrets.
Vi har hatt en positiv trenings hverdag med 16 – 18 stk på treningene jevnt over.
Vi har i år både fått hospitering fra alderstrinn under og selv hospitert spillere opp på A laget. Dette
har vært positivt både for klubben og spillerne.
Målsettingen for sesongen 2017 har vært å kjempe i toppen av 2 divisjon.
Vi endte på 3 plass, så målsettingen er nådd
Vi har blant annet hatt 2 av juniorene spillende fast på A laget gjennom hele sesongen. Samtidig har
6 av juniorene blitt brukt med jevne mellomrom på A laget. Det er mange sesonger siden dette var
en realitet.
Mange av de eldste juniorene har dessuten bidratt på 6.divisjons laget vårt.
God læring og bra spillerutvikling!!
Hilsen Per-Ivar Sanden
Disse spillerne har vært innom juniorlaget i sesongen 2017:

Bekkvik Thomas Emil
Sigurd Hylen Thomassen
Andersen Markus
Stave Tobias
Nærestad Henrik
Olsen Mads Olaf
Ryther William
Fagervik Heine
Furnes Toralf

Heimvik Christian
Asdal Jonathan
Skjævestad Markus
Trohjell Markus
Olsen Kristian
Lassesen Erik
Havegaard Marcus
Nilsen Max

Furnes Viktor
Gundersen Stian N
Stave Markus
Nicolaissen Erlend
Einarsen Tommy
Hofman Sindre
Rener-Hovland Tor Kristian
Omdal Salvesen Dennis

Årsrapport A-laget 5 -div
Traumas A-lag i 5 div startet opp treningene tidlig i januar 2017 med tre treninger i uken. Etter
nedrykket i 2016 valgte trener og de etablerte spillerne og forlate skuta. De nye trenerne Per Ivar
Sanden og Rolf Haugenes overtok da en ung og treniningsvillig gruppe spillere. Målet var rett og slett
å forsøke å unngå nedrykk. Det klarte vi med god margin og det viser samtidig at det drives bra i
Traumas ungdomsavdeling. Utover i sesongen bidrar også noen av de etablerte spillerne i en del
kamper men grunnstammen av spillere bestod av unge spillere fra 15/16 år til spillere på 22/23 år.
Vi kom på 7 plass av 12 lag med 11 seiere, 2 uavgjorte, 9 tap og 35 poeng. Vi lå helt oppe på 4 plass
tre runder før slutt men tre tap gjorde at vi falt litt ned på slutten. Likevel er vi godt fornøyd med
sesongen 2017 og vi er optimistiske foran 2018 sesongen. Følgende spillere har bidratt på Trauma 5
div i 2017.
Jim Andre Johnsen, Vidar Sirevåg, Stian Gundersen, Kristian Olsen, Jonathan Asdal, Morten Olsen
Aanonsen, Markus Skjævestad, Heine Fagervik, Aleksander Joten, Thomas Emil Bekkvik, Aron Lezeu,
Christoffer Jacobsen, Thomas Mortensen, Erik Rothschild, Joakim Christensen, Henrik Nærestad,
Mads Olaf Olsen, Joakim W. Svendsen, Viktor Furnes,Joakim Johansen, Vebjørn Johansen, Stian
Arneberg, Thomas Torgersen, Jørgen Torgersen, Glenn Madsen, Simen Hølleland, Henrik Arnesen,
Markus Andersen, Marius Veland og Tobias Skjævestad.
Sportslig hilsen Per Ivar Sanden og Rolf Haugenes
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Årsrapport A-laget 6 -div
Trauma har også hatt et lag i 6 div. Dette er et lag for de som vil spille fotball men har ikke tid til å
trene flere ganger i uken. Det er også et tilbud til spillere som ikke får så mye spilletid på 5 div laget.
Pluss at flere junior/ guttespillere får smake litt på voksen fotball. Det har stort sett vært en
fellestrening i uken. I 2017 ble laget NR 7 av 10 lag med 7 seiere, 2 uavgjort og 9 tap. Laget er ledet
av Per Ivar Sanden.
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Note

Varekjøp Ullmax
Utgifter egne løp
Beholdningsendrig
Varekjøp kiosk
Kostnader ved. O-Kart
Påmelding serie
Påmeldingsavgifter turneringer
TriLek - Hove
Overganger/lisenser
kontorutstyr/ rekvisita
Speaker musikk, kamper
Kjøp av drakter/utstyr
SUM VAREKOSTNADER

201 000

44 000 250 000

32
3 500

59 552 49 570
86 943 225 042

6 566

14 765
67 042

6 180

17 613 120 983
20 430

35 811

21 944

6 278

9 900

94 282
228 635

1 645

82 617
19 590

31 374

-873

436 402

103 480 550 938
5 935

66 964

3 843
10 224 131 864

37 613

119 000
49 438

10 277

Håndball
2 016
2 017

115 600
43 197

7 200
600

Orientering
2 016
2 017

Salgsinntekter, høy sats
Inntekter egne løp
21 900
Drakter og utstyr
3 200
Sponsorinntekter
50 000
Kiosksalg
Dugnad
Tilskudd fra hovedstyret
50 000
Tilskudd til vedlikehold, hovedstyret
Sponsing TriLek - Hove
Salg sykketøy Trimtex
Offentlige Tilskudd
Norges Idrettsforbund- olympisk
Tippemidler
11 99 000
Norsk Tipping Grasrotandel
Bingo
Momskompensasjon
Utleie Hovebanen
Andre Inntekter
11 168 000
Medlemskontigent
9,10
15 283
Fotballskolen
Leieinntekter klubbhus
Inntekter fra dugnadsarbeid
Diverse inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
407 383

RESULTAT

1 533

1 533

579 780

29 600
2 000
65 430
9 750

300 000
50 000

123 000

129

129

17 000
497
658 174

90 674

18 003

20 000

313 000
50 000

149 000

Fotball
2 016
2 017

-

-

-

-

Trim
2 016 2 017

11 250

6 500

10 000

176 000

57 000
158 000
220 000
60 000
85 000

330 000

-

224 916

224 916

250 000

250 000

1 090 543 1 042 760 1 096 000

146 692

57 409
158 469
29 250
204 804
68 679
82 035

284 172

Hovedstyret
2 017 Budsjett
2018

158 775

45 050
51 578
188 900
146 000
217 222
78 292
91 826

106 400

2 016

-

-

5 935
9 900
21 944
156 794
20 430
12 746
1 533
64 335
293 617

-873
231 194
31 374
100 230
19 590
5 145
129
153 834
540 623

7 200
600
268 000
49 438
284 172
-600 000 -558 000
-50 000 -50 000
77 409
158 469
66 863
204 804
68 679
82 035
18 003
3 843
314 554
11 250
17 000
497
-650 000 -608 000 1 978 644 1 632 816

10 277
21 900
3 200
288 600
43 197
106 400
45 050
51 578
188 900
245 000
217 222
78 292
91 826
29 600
170 000
371 352
9 750
6 500
-

Elimineringer
Sum
Sum
2 016
2 017
2 016
2 017

Revidert regnskap
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3

Avskriving
SUM AVSKRIVINGER

Renovasjon, vann, avløp mv.
Lys og varme
Barneidrett
Kostnad eiendom, vedlikehold
Brøyting Hove/Sandnes
Sykkel
Materiell
Annen kostnad lokaler
Tilskudd treningsdresser
Leie Lagringsplass
Annen leiekostnad
Drift Klubbhus
Reperasjon og vedlikehodl utstyr
Revisjons/Regnskapshonorare
Medlemskontigent kostnader
Drift Data/EDB Kostnader
Møtekostnader
Treningstiltak
Avslutninger og tilstelninger
Årsmøte
Telefon
Utgifter til fasttelefon kontor
Porto
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader til kamper

2

Note

Lønninger
Annen kostnadsgodtgjørelse
Dommerutgifter
Honorar trenere
Sosiale tiltak
Egenandel ved skade
SUM LØNNSKOSTNADER

RESULTAT

-

-

Orientering
2 016
2 017

55 007

21 102

18 440

6 983
910
7 608
24 111

9 659

5 984
25 879

1 100

39 820
3 219

18 300
4 740

1 764

143 426

14 432

3 750

15 676
1 157

9 184

160 772
83 532

-

102 206

2 095

75 111

25 000

1 123
32 088

3 978

339

120 093

73 302
53 750

-

89 708

-

67 708

22 000

Fotball
2 016
2 017

3 603

104 407

9 450

16 710

70 312

39 950

32 500

Håndball
2 016
2 017

Trim
2 016 2 017

1 367

1 093

5 906

1 013

1 189

1 876

9 816

4 026

1 750

17 233
42 043
1 691

17 000
17 000

8 000

8 000

1 500

2 000

2 000

11 000

10 000

20 000

20 000
42 000
10 000

-

-

Hovedstyret
2 017 Budsjett
2018

9 101

16 265

57 681

19 897
57 771
3 946
1 375

108 978
108 978

8 000

8 000

2 016

-

-

-

-

19 897
57 771
3 946
162 147
83 532
57 681
143 426
9 184
16 265
1 764
24 777
1 157
1 189
3 750
18 300
4 740
1 876
9 659
1 367
45 804
29 098

108 978
108 978

23 197
180 518

65 500
91 821

17 233
42 043
1 691
76 905
53 750
1 750
134 525
1 100
4 026
339
9 816
1 013
18 440
3 978
5 906
6 983
3 126
39 696
24 111

17 000
17 000

69 950
77 158
55 007
202 115

Elimineringer
Sum
Sum
2 016
2 017
2 016
2 017
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Annen renteinntekt
Renteinntekter
Renteinntekter bank
Rentekostnad
Purregebyr leverandører
Renter
SUM FINANS
Hoppbakke og akebakke
Nærmiljøkart O-gruppa
ÅRSRESULTAT

16 102

70 424

284

315
-31

70 140

644 522
748 261

729

28 500
28 833
34 453
2 308

65 842
15 884
5 400
7 000

-1 024
747

-96 348 -167 734

314

314

1 771

161 356

-887
-187

700

161 543

406 794
496 631

-22 338

25 875
50 807
6 028

1 020
4 900
429

55 400

Fotball
2 016
2 017

-96 662 -168 481

200 022
533 064

1 182
75
-16 907

30 780

2 067
52 699

1 314
19 267

5 980

59 518

10 500
31 707

12 548

560
25 700

Håndball
2 016
2 017

435 185 444
87 378 480 798

435

65
11
11 -193 063 -220 900
146 774 -204 798

65

339 772

DRIFTSRESULTAT

569

569
67 611

Note

Orientering
2 016
2 017

Treningsleir
Overnatting og oppholdsutgifter
Annonse- og reklamekostnader
Cup og deltakeravgift
Lisenser og kontigenter
Faglig bistand
Overgang spillere
Gaver
Tilskudd Fotballgruppa
Tilskudd Håndballgruppa
Tilskudd O-Gruppa
Forsikringspremie
Andre kostnader turneringer/cuper
Bøter
Lege, fysioterapi og førstehjelp
Gebyrer bank, kort mm
Andre Kostnader
Forholdsmessig fradrag moms
Tap på fordringer
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
SUM KOSTNADER

RESULTAT

34

-

-

2

2

2

-919

1

1

-920

920
920

920

Trim
2 016 2 017

-39 393

-27 054
-17 004
-133 750

10 050

111 361

862 204
979 182

1 324
6 618

350 000
250 000
50 000
33 794

6 500
40 000

304 000 -350 000 -363 000
258 000 -250 000 -201 000
77 000 -50 000 -44 000
25 000

31 470

-4 554
-1 919
-29 000

2 635

62 389

19 000

2 000

2 000

17 000

-

-

-

-

-

-

2
11 886
315
-31
-28 078
-15 907
-133 750
-193 063
10 072

352 792

1
3 335
314
-5 441
-1 791
-29 000
-220 900
-109 239

142 452

560
10 500
25 700
32 627
65 842
55 400
15 884
59 518
5 400
1 020
7 000
4 900
12 548
6 409
64 361
54 815
81 532
81 587
34 453
6 028
2 308
3 207
7 838
26 614
2 798
-39 245
1 042 739 730 626
1 625 852 1 490 364

Elimineringer
Sum
Sum
2 016
2 017
2 016
2 017

730 455 829 000 -650 000 -608 000
980 371 1 079 000 -650 000 -608 000

6 221
2 723

363 000
201 000
44 000
28 940

Hovedstyret
2 016
2 017 Budsjett
2018

Trauma IF
Noter til regnskapet 2017
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små
organisasjonsledd tilknyttet 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 til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til anleggsmidlet.
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden men
minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld tilknyttet anlegget.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til 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 tilskudd 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.
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Note 2

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
Lønn og trenerhonorarer
Arbeidsgiveravgift
Dommerutgifter
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Sum

2017

2016

69 950

65 500

0

0

77 158

91 821

0

0

55 007

23 197

202 115

180 518

Klubben har ingen faste ansatte eller honorarer til ledende personer

Note 3

Varige driftsmidler
Balanseposten består av:
Anskaffelseskost 01.01
Tilgang
Avgang
Tap avgang driftsmiddel
Anskaffelseskost 31.12
Innfridd langsikti gjeld
Akk. Avskrivninger pr 31.12
Bokført verdi pr 31.12
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrives med årlige nedbetalinger på lånet.

Kunstgressbane
1 300 000
0
0

2017

2016

1 300 000
415 275
884 725

1 300 000
0
0
0
1 300 000
415 275
884 725

1 300 000
0
0
0
1 300 000

0

0

432 275

17 000
12 år

17 000

108 978

867 725

Lånet er gjort opp i februar 2017 med overskuddslikviditet og dermed er bokført verdi nedjustert til kr 0.

Note 4

Note 5

Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
T-skjorter hove max
Opptjente tippemidler hoppbakke
Til gode egenandel sykkelbekledning
Sum

2017
0
37 625
0
0
37 625

2016
0
0
46 000
45 050
91 050

Bankinnskudd
Klubben har ingen bundne midler.
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Note 6

Egenkapital

Bundet
egenkapital

Egenkapital pr 01.01

0

Annen

Sum

egenkapital

egenkapital

2 539 201

2 539 201

Årets endring i egenkapital:
Egenkapitalendring som følge av innfridd langsiktig gjeld

Note 7

-415 275

-415 275

Årets resultat til annen egenkapital

0

-109 239

-109 239

Egenkapital pr. 31.12

0

2 014 688

2 014 688

2017
0
0

2016
432 275
432 275

2017

2016

Lån
Bokført gjeld:
Pantelån Sparebanken Sør
Sum
Lånet er i sin helhet nedbetalt i februar 2017.

Note 8

Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Påløpte kostnader renovasjon
Påløpte kostnader fotballgruppa
Påløpte kostnader håndballgruppa
Dobbelbetalt tippemiddeltilskudd O-guppa
Påløpte kostnder sykkelgruppa
Mottatt påmeldinger Hove Max 2018
Øvrige påløpte kostnader
Sum

Note 9

0

5 175

147 299

143 802

16 713

245

0

99 000

0

5 750

917
699
165 628

0
1 468
255 440

2017

2016

Antall medlemmer
Antall registrerte medlemmer
Hvorav ikke betalte kontingenter *)

735

899

150

269

Aktive medlemmer 3-19 år

444

330

*) 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.
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Note 10 Treningskontingenter
Aktive utøvere fotball
Ikke betalte treningskontingenter fotball
Aktive utøvere håndball
Ikke betalte treningskontingenter håndball
Aktive utøvere orientering
Ikke betalte treningskontingenter orientering

2017

2016

178

181

87

78

147

157

14

20

42

52

2

22

De andre gruppene barneidrett, sykkel og trim har ikke treningsavgift.
Note 11 Prosjektregnskap tippemidler hoppbakken
Mottatte tippemidler
Periodiserte tippemidler
Sum inntekter
Entreprenørkostnader Jon Gjerrestad
Administrasjonshonorar Idrettens anleggservice
Sum kostnader

2017

2016

29 250

100 000

129 250

-

46 000

46 000

29 250

146 000

175 250

29 000

133 750

162 750

-

-

0

29 000

133 750

162 750

250

12 250

12 500

2017

2016

Prosjektresultat
Prosjektregnskap tippemidler nærmiljøkart O-gruppa
Mottatte tippemidler
Gave gjensidigestiftelsen
Sum inntekter

Sum

Sum

37 613

99 000

136 613

-

143 000

143 000

37 613

242 000

279 613

Rambøll
Trykking Rambøll
Sum kostnader

220 900

188 603

409 503

5 000

5 000

220 900

193 603

414 503

Prosjektresultat

-183 287

48 397

-134 890

-

Mottatte tippemidler i 2017 er refusjon moms for disse to prosjektene.
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Prosjektregnskap Hove Max 2017
Sponsorinntekter
Barteravtaler
Påmeldinger
Kioskinntekter
Sum inntekter

Kioskkjøp
Profilering
Internettside/facebook
Fotografering/filming Batfish
Hinderutgifter
Beachflag

Tidtaking
lydanlegg
Premier

Røde Kors
Leie hove
Diverse
Gebyrer
Mvareduksjon
Sum kostnader
Resultat Hove Max

2017
90 000
40 000
137 772
16 400
284 172

24 202
5 475
43 750
18 750
45 877
19 513
32 612
2 500
44 075
4 000
4 720
3 512
5 077
-24 070
229 993
54 179

Hove Max ble første gang arrangert i 2017. Halvparten av t-skjortepremiene er kostnadsført og den andre
halvparten er ført under andre fordringer. Disse t-skjortene blir benyttet til premier i 2018.
Arrangementkomteen har bestått av Terje Arneberg, Robert Skaare, Christian Knudsen, Geir Einersen,
Ove Løfstrand, Bente Olsen, Kathrine Mørland og Fred Arthur Asdal.
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Revisjonsberetning

Til årsmøtet i IF Trauma

Valgt revisors beretning for 2017
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Trauma IF inkludert undergrupper i henhold til NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2017 viser et underskudd på kr 109 239
Vi har utført følgende revisjonshandlinger:
Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar
med bestemmelsene.
Konklusjon
Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.
Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2017 kan fastsettes som Trauma IFs
årsregnskap for 2017.
Tromøya den 15. mars 2018
_________________

__________________

Carl Vidar Egeland

Ragnar Parnemann
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Årsmøtesaker
Fastsette medlemskontingent
Medlemskontingenten har i 2017 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.

Strategidokument Trauma
Hovedstyret satt våren 2017 ned et strategiutvalg for å se på klubbens organisering, fremme
felles identitet og finne frem til felles retningslinjer for idrettstilbudet som gis.
Utvalget har i prosessen hatt 9 møter, med en planlagt, variert deltakelse fra klubbens
grupper.
Strategiutvalget har arbeidet etter visjonen "flest mulig, lengst mulig" og "IF Trauma - én
klubb, flere muligheter!"
Forslaget omhandler følgende dokumenter:
1. Ny organisasjonsplan m/organisasjonskart
2. Sportsplan
3. Standard verdikontrakt til klubbens trenere
4. Delmålsplan/arbeidsplan for HS i perioden 2018-2020
Nåværende hovedstyret, fotballstyre og håndballstyre stiller seg bak strategigruppas forslag.

Se eget vedlegg.

Budsjett for 2018
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TRAUMA IF
RESULTAT
Dugnad
Salg sykketøy Trimtex
Offentlige Tilskudd
Norges Idrettsforbund- olympisk
Tippemidler
Norsk Tipping Grasrotandel
Bingo
Momskompensasjon
Medlemskontigent
Leieinntekter klubbhus
Inntekter fra dugnadsarbeid
Diverse inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Hovedstyret
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018
106 400
45 050
51 578
188 900
146 000
217 222
78 292
91 826
158 775
6 500

369 500

284 172

330 000

50 000
180 000
220 000
50 000
120 000
160 000
6 000

57 409
158 469
29 250
204 804
68 679
82 035
146 692
11 250

57 000
158 000
220 000
60 000
85 000
176 000
10 000

1 090 543

1 155 500

1 042 760

1 096 000

245 000
245 000

224 916
224 916

250 000
250 000

8 000
8 000

8 000
8 000

8 000
8 000

-

Avskriving
SUM AVSKRIVINGER

108 978
108 978

18 163
18 163

17 000
17 000

-

Renovasjon, vann, avløp mv.
Lys og varme
Barneidrett
Kostnad eiendom, vedlikehold
Sykkel
Drift Klubbhus
Revisjons/Regnskapshonorare
Drift Data/EDB Kostnader
Årsmøte
Porto
Tilskudd Fotballgruppa
Tilskudd Håndballgruppa
Tilskudd O-Gruppa
Forsikringspremie
Gebyrer bank, kort mm
Andre Kostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
SUM KOSTNADER

19 897
57 771
3 946
1 375
57 681
16 265
9 101
1 189
1 876
1 367
350 000
250 000
50 000
33 794
1 324
6 618
862 204
979 182

20 000
30 000
10 000

17 233
42 043
1 691

20 000
42 000
10 000

20 000
6 000
11 000
2 000
2 000
1 500
363 000
201 000
44 000
29 000
1 500
10 000
751 000
1 022 163

1 750
4 026
9 816
1 013
5 906
1 093
363 000
201 000
44 000
28 940
6 221
2 723
730 455
980 371

20 000
10 000
11 000
2 000
2 000
1 500
304 000
258 000
77 000
25 000
6 500
40 000
829 000
1 079 000

DRIFTSRESULTAT

111 361

133 337

62 389

17 000

10 050
-27 054
-17 004
-133 750

8 000
5 000
13 000
-30 000

2 635
-4 554
-1 919
-29 000

2 000
2 000

Utgifter egne løp
SUM VAREKOSTNADER
Lønninger
SUM LØNNSKOSTNADER

Renteinntekter
Renter
SUM FINANS
Hoppbakke og akebakke
Nærmiljøkart O-gruppa
ÅRSRESULTAT

-

42
-39 393

116 337

31 470

19 000

Valg
Valgkomiteen 2017/18.
Valgkomiteen har ikke fungert optimalt de siste 2 årene, da de 2 som var blitt valgt, trakk seg
ut. Det ble derfor ikke noe valg ved forrige årsmøte.
Siri Olsen gikk frivillig inn i valgkomiteen i september-17 og har ikke klart å få med en til i
selve valgkomiteen, men har klart å verve 2 nye medlemmer til hovedstyret.
De nye medlemmene til Hovedstyret er følgende:
Marianne Kjølner
Sindre Kvammen
Mvh
Siri Olsen

VALGKOMITEENS INSTILLINGER:
HOVEDSTYRET: SITTENDE
PERSNONER I
STYRET:

NYTT STYRET:

PERIODE:

Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Terje Arneberg
Christian Knudsen
Rune Hølleland
Odd Inge Hauge
Siri Olsen
Robert Skaare

Robert Skaare
Christian Knudsen
Rune Hølleland
Sindre Kvammen
Marianne Kjølner

Sitter til 2022
Sitter til 2022
Sitter til 2022
Sitter til 2020
Sitter til 2020

Kjell Brevik
Jan Sandberg
Arild Ramsdal

Kjell Brevik
Jan Sandberg
Arild Ramsdal

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Carl V. Egeland

Carl V. Egeland
Ragnar Parneman

Sitter til 2020
Sitter til 2020

Ole Vidar Nilsen
Olav Myklebust
Steinar Pedersen

Siri Olsen

Sitter til 2020

Dagfinn Knoll
Oscar Gundersen
Inger H. Hølleland
Johannes Sandberg

Dagfinn Knoll
Oscar Gundersen
Inger H. Hølleland
Johannes
Sandberg

Sitter til 2020
Sitter til 2020
Sitter til 2019
Sitter til 2020

Løypekomite:

Revisorer:

Valgkomite:

Huskomite:
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