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Årsrapporter fra hovedstyret og undergrupper
Årsrapport hovedstyret – 2018
Kjære medlem,
På vegne av Hovedstyret så vil jeg først og fremst takke alle dere som har påtatt dere verv som
trenere, oppmenn og andre frivillige som utfører mange viktige oppgaver i alle avdelinger og
undergrupper, uten dere hadde ikke Trauma vært der vi er i dag. Så mange tusen takk for dette.
Vi gjør alle vårt beste for å følge vår nye strategi og sportsplan og vi er en klubb som ønsker alle
velkomne, uansett alder, kjønn og nivå.
Trauma har hatt et stabilt medlemstall, vi håper at økte aktiviteter rundt den nye skolen vil hjelpe til
med en økning i medlemstallet.
2018 har vært et spennende og innholdsrikt år som har bydd på mange flotte aktiviteter.
Fotball
Her har det igjennom året vært mange flotte opplevelser, vi har selvsagt hatt våre utfordringer, men
de er underveis blitt håndtert på best mulig måte og vi ser fremover mot et flott 2019. Som de aller
fleste vil ha fått med seg så er det veldig stor aktivitet rundt A-laget, fotball styret vil gå nærmere inn
i detalj på dette under årsmøtet.
Håndball
Håndballen er stabile og gode og de leverer varene og vi er alle ekstra stolt over det fantastiske J2002
laget, som nå over mange år har levert fantastiske resultater som reflekterer den treningsinnsats,
jobb og dugnad som er lagt ned – vi er utrolig stolte over dere, kronen på verket ble satt i
Desember?? Da de kjempet seg til en utrolig 3 plass i uoffisielt Nordisk mesterskap. Håndball styret
vil komme med mere informasjon rundt håndballen på årsmøtet
Hove Max
For et arrangement vi gjennomførte, første gang arranger i 2017 så var det ca 300 deltakere, i 2018
så var det hele 597 påmeldte – helt fantastisk. Vi hadde eget barneløp dette ble en kjempesuksess. Vi
er allerede godt i gang med planleggingen av Hove Max 2019 som vil gå av stabelen 7 september.
Hove Max er en meget viktig inntektskilde for Trauma, det er derfor meget viktig at alle stiller opp på
denne dugnaden.
For inntekter /utgifter Hove Max se note 9 til regnskapet.
Anlegg og infrastruktur
Hove banen, her er det stort behov for nytt kunstgress – det vil bli tatt stilling til dette på årsmøtet.
Det jobbes også for at man lager tribuner og en kiosk der ute.
Kjenna og Langhaven, dette er områder som dessverre ikke er veldig mye i bruk og vi må ta stilling til
om vi ønsker å selge / utvikle disse for å kunne skaffe oss midler til videre utvikling av klubben / nye
anlegg / infrastruktur, her tenker vi spesielt på den nye hallen vi kunne tenke oss å bygge på Hove.
Fotballstyret vil informere mere om denne hallen
Tromøyhallen, klubbhus, ref punkt under veien videre.
Veien videre
Snart står den nye skolen ferdig og det ser vi alle frem til. Trauma ønsker å være en aktiv bevist
samfunnsaktør og bidragsyter i lokal samfunnet. Trauma startet opp høsten 2018 et tilbud om gratis
basistrening for alle elever ved Tromøy ungdomsskole, samt at vi tilbød dem et lite måltid før trening,
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dette var til å begynne med et meget populært tilbud, vi håper interessen øker og etter hvert (sen
sommer / tidlig høst 2019 – avhengig av ledig halltid) så skal vi tilby det samme for voksne (Trauma
medlemmer).
Vardåsen opp – vi jobber med et enkelt lavterskel tilbud som alle kan være med på og det er
motbakkeløpet Vardåsen opp, planlagt start vil være nede ved Norsafe, det vil bli inndelt i forskjellige
startgrupper / klasser og så er det bare å gi gass og komme seg opp så rakt som mulig til toppen,
etter at man har kommet i mål så samles man i klubbhuset, det kommer mere informasjon om dette
snart. I denne sammenheng så håper vi at så fort snøen har gått at man klarer å få etablert et trim
miljø rundt klubbhuset, enkelt og greit så finner vi en fast dag i uken hvor klubbhuset vil være åpent.
Håper mange som f.eks vil ut å løpe / gå seg en tur i nærområdet rundt Tromøyhallen / Vardåsen så
vil klubbhuset være et ypperlig møte punkt for start og målgang, siden klubbhuset er åpent vil det
være muligheter for å få kjøpe seg litt å drikke og eller spise, blir spennende å se hva vi kan få til.
Det er med stor glede å meddele at Mødreforeningen igjen er aktiv, vi har veldig stor tro på dette og
mødreforeningen kommer til å informere oss alle om sine tanker, planer for fremtiden og hva
Trauma ønsker å få til rundt den nye skolen.

Hovedstyret ved
Robert Skaare
Hovedstyret har bestått av
Robert Skaare, Christian Knudsen, Rune Hølleland, Marianne Kjølner og Sindre Kvammen
Støtt Trauma IF med Grasrotandelen! SMS: GRASROTANDELEN 971328827 til 60000 (tjenesten er gratis)!

Årsrapport huskomiteen – 2018
Ikke mottatt.
Årsrapport Traumas orienteringsgruppe – 2018
Styret har bestått av:
Per Olav Nærestad (leder), Bjørn Sætran (nestleder), Geir Henrik Hirsch (materialforvalter)
Øyvind Bratland (kasserer).

og

Aktiviteter:
Det har dessverre vært en nedgang i antall løpere det siste året. I 2018 var totalt 24 personer med på
ett eller flere løp, mot 33 i 2017. Vi har imidlertid fortsatt en «hard kjerne» som er relativt aktive både
lokalt og andre steder i landet.
Arrangementer i egen regi:
• Karusell-løp ved Sandnes 11.04., 110 deltakere.
• Veteranmesterskapet (Aust-Agder) ved Kjennheim 15.06., 30 deltakere.
• Nattløp på østenden av øya 22.11., 20 deltakere.
• Sørlandsgaloppen 28.06. – 01.07.; 4 løp med ca. 1.000 deltakere på hvert.
2 løp på Hove og 2 løp i Myra. Ble arrangert i samarbeid med Grane og Hisøy.
Det var et krevende arrangement både tidsmessig, teknisk m.m., men vi fikk meget gode
tilbakemeldinger i etterkant. Vi i Trauma brukte ca. 900 dugnadstimer av totalt
ca. 4.600 for hele arrangementet.
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Resultater kretsmesterskap:
• Mia Hirsch (D 15-16) nr. 1 på sprint
• Fanny Skindlo (D15-16) nr. 2 på sprint
• Ada Helene Olsen (D 15-16) nr. 3 på sprint
• Per Olav Nærestad (H 21) nr. 2 på mellom
Nytt kart:
Våren 2018 ble vi ferdige med nytt kart som dekker området fra Hove leir og nord-østover mot
Gjerstadvannet og Bjellandstrand. Dette grenser til kartet over Hoveodden.
Følgende har deltatt på løp i år (alfabetisk; etternavn, fornavn):
Bjørn Bratland, Jonas Okkenhaug Bratland, Øyvind Bratland, Kjell Brevik, Erling Fredriksen, Gustav
Hagerup, Johan Hagerup, Geir Henrik Hirsch, Mia Hirsch, Tone Hirsch, Finn Tysland Johnsen, Torjus
Larsen Lægreid, Torbjørn Løddesøl, Per Olav Nærestad, Ada Helene Olsen, Henriette Olsen, Are
Skindlo, Fanny Skindlo, Inge Skjævesland, Inger Skjævesland, Karin Steen, Bjørn Idar Sætran, Arne
Thorstensen, Øystein Vågsnes.
14.01.2019
Per Olav Nærestad
Årsrapport Terrenggruppa sykkel – 2018
Ingen aktivitet i 2018
Årsrapport Trimgruppa – 2018
Trimgruppa trener nå hver mandag i gymsalen på Sandnes Skole mellom kl. 20.00 – 21.00. Vi håpet at
tidligere treningstid skulle hjelpe på rekruteringen, men så langt er vi fortsatt kun «den harde kjerne»
på 8 – 10 stykker. Innendørstreningen vår starter i august og holder på til juni (vi følger skoleåret).
Vi er en ungdommelig gjeng mannfolk 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.
Treningsøkten begynner med oppvarming og diverse bøy-og-tøy øvelser før vi spiller fotball resten av
tiden.
Trimgruppa samarbeider også med Ø.Tromøy T. &I.K. om den årlige påsketrimmen (turmarsj
2.påskedag). I år blir turmarsjen lagt til Tromøy Øst.
Vi benytter anledningen til å takke Brekke Sport og Gard for fine gavepremier.
Styret har også i 2018 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, 11. januar 2019
For Trimgruppa
Trond Denstad
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Årsrapport Barneidretten Trauma 2018
Målet for barneidretten er at alle barn få mulighet til fysisk aktivitet, mestring, trygghet og
idrettsglede. Allsidighet med lek og variert tilbud. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og
inkluderende.
I vinter 2018 har vi mest vært samlet, men også delt opp i forhold til alder. Vi har barn fra 3-6 år, hver
tirsdag fra 17-18. Er fra 20-30 barn hver gang. V i oppdaterer på Facebook, hvor termin liste ligger.
Her blir det også opplyst om endringer. Vi er 4 trenere som deler ansvaret. Er 2 om gangen som
legger opplegg sammen. Det er Christian Pritchard-Davies, Trine, Torunn Strand Nygård og Cathrine
Nylen Slåttekjær
Vi har hatt hindreløype, med fokus på balanse, mesting, balleker, dans til musikk, stafetter, fisken i
det røde hav osv. Vi har vært ute i hinderbane, refleksløype. Skulle vært på Vardåsen, men dårlig
vær.
Til våren skal vi ha variert aktivitet med både ute og inne. Kommer noen ungdommer å viser litt
håndball. Prøver å få noen fra Bølgen dansestudio til å komme. Vi skal ha natursti, sykkelbanen,
terrengkarusell.
Jeg(Cathrine) var påmeldt trener kurs, men ble avlyst pga lite påmeldte. Håper det kommer igjen
snart.
Cathrine Nylen Slåttekjær
Tromøy 14.01.2019

Årsrapporter Trauma håndball – 2018

Årsrapport fra håndballstyret for 2018
Roller i 2018
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 14.februar 2018:
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 leder
Arrangementsleder
Styremedlem
Styremedlem

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

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 inn mot årsmøtet for året 2018. Styret presiserer at valgkomite er en meget viktig
funksjon for å ivareta gruppens oppgaver ved endringer i styret.
Arrangementskomiteen er utvidet gjennom 2018 og består nå av Sven Edvar Jensen (leder), Cato
Moen, Dagfinn Knoll, Jannicke Jonassen, Cathrine Slåttekjær og Marianne Mackrill. Komiteen
fungerer svært godt. Siden håndballgruppa vokser i antall lag har også arrangementskomiteen fått
flere kamper og turneringer å stå ansvarlig for.
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Sportslig utvalg har bestått av Erik J. L. Tellefsen (leder), Kristian Mouland, Atle Abrahamsen og
Martin Birkeland (dommerkontakt).
Kristin Bie Ommundsen er Ullmax-ansvarlig. Salg av Ullmax-klær ble for øvrig bestemt avviklet av
styret høsten 2017, men lageret er likevel ikke tomt. Derfor har det vært solgt ut tøy også i 2018.
Saker
Styret har hatt 5 styremøter i 2018 og behandlet 65 store og små saker. Styret i sesongene
2017/2018 og 2018/2019 er identiske og arbeidet har vært preget av gode rutiner og avklarte
ansvarsområder.
Det ble arrangert et fellesmøte for oppmenn og foreldrekontakter i september. Det ble også
arrangert et eget trenermøte i september med ØIF Arendals assistenttrener Luka Panza.
Styret har vært representert i to hovedstyremøter i 2018. Leder har representert håndballgruppa.
Styret har vært representert på obligatorisk klubbmøte i regi av håndballregionen i september.
Styret har vært representert på kommunens hallfordelingsmøte våren 2018. Dette møtet er sentralt
og særdeles viktig med tanke på fordeling av treningstider i de kommunale hallene.
Sportslig
Klubben hadde 13 lag påmeldt i 2017/2018-sesongen. Klubben har i sesongen 2018/2019 påmeldt 15
lag.
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 2018/19 er gjort av styret våren
2018. Vi måtte dessverre trekke J14 fra seriespillet like før sesongstart, men samtlige spillere som
ønsket å fortsette har fått tilbud – og benyttet seg av – om videre spill, enten hos J15 eller i andre
klubber.
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.
Styret vil også i 2019 ta opp fordeling av treningstider på prinsipielt grunnlag med kommunen
gjennom Arendal Idrettsråd. Det er på høy tid å gå gjennom fordelingsnøkkelen som ligger til grunn
til fordelingen.
Klubbens dommersituasjon er kraftig forbedret gjennom 2018. Vi fikk på plass en ny dommerkontakt
(Martin Birkeland) våren 2018. Han har tatt grundig tak i situasjonen og Trauma har 2018/2019 fire
kretsdommere. Klubben har også en større gruppe dommere som har gått gjennom veiledningskurs.
Klubben har de siste årene fått større bøter av regionen for manglende dommere. Effekten av denne
snuoperasjonen vil delvis bli synlig i 2018 og i 2019 gjennom at klubben i stedet for bøter for
tilbakebetalt penger fra regionen.
Av sportslige høydepunkt i 2018 kan vi ikke unnlate å nevne J16 sin innsats i regionserien, med lag fra
Agder og Rogaland. Jenter 2002 og 2003 er slått sammen og utgjør nå to gode treningsgrupper. Den
ene gruppa ledes av Fredrik Walderhaug, Are Skindlo og Josip Vidovic og spiller også i den
landsomfattende Bring-serien. Gruppa har et eget budsjett. Se regnskap for prosjektregnskap for
satsingen. Klubben arrangerte egen Bring-runde i november til 20 i stil.
Den andre treningsgruppa ledes av Harald Johnsen og Veronika Skjævestad, der gruppa spiller både
J15 og J16. Trauma har med denne satsingen lyktes med å tilby både spillere som ønsker å satse
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kraftig på idretten samt et breddetilbud i egen klubb. Det er verd å trekke frem foreldregruppene
rundt disse to lagene. Uten deres innsats ville miljøene neppe blitt slik de er i dag.
Miljøet er for øvrig tungt representert i ulike utviklingsmiljøer. Vi trekker også frem Fanny Skindlo,
som i 2018 er blitt en sentral brikke på 02-landslaget.
I romjula 2018 spilte 2002-jentene uoffisielt nordisk mesterskap i Gøteborg. Jentene vant
gruppespillet med full pott, før det ble seier i kvartfinale og stopp i semifinalen. I bronsefinalen spilte
jentene «tidenes 2.omgang» og beseiret Våg. Dermed sørget jentene for at tidendes Traumaprestasjon var et faktum. Trauma er stolt av innsatsen og utviklingen som legges ned hver uke av
jentene og støttespillerne rundt.
Styret re-engasjerte Vidar Paulsen i vår. Vidar skal støtte opp trenerne våre som har behov for
innspill og inspirasjon. Evalueringen etter forrige sesongs innleie av Vidar var udelt positive. Vi gikk
derfor inn på en ny kontrakt med samme formål som tidligere. 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. Trauma vedtok en ny modell for
barneidrett på årsmøtet i 2018. Dette betyr at 1.klassingene inviteres til ballek, med definerte
sesonger for håndball og fotball. Resultatet er mer aktivitet. Dette gleder styret i håndballgruppa.
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. Denne avtalen ble delvis videreført for 2018/2019-sesongen, med
formål om å sikre største talenter en treningsarena vi ikke kan tilby. Flere av J16-spillerne er fast
inventar på Granes 2.divisjonslag og 3.divisjonslag.
ØIF Arendal gjorde i sommer et fremstøt for å samle samtlige klubber i distriktet til en felles avtale.
Avtalen med Trauma er p.t ikke skrevet under, men Trauma har vedtatt å samarbeide med ØIF
Arendal. Det ligger en rekke elementer i en slik avtale som blant annet berører spillerutvikling, økt
engasjement for håndball som idrett, guttehåndball og trenerutvikling.
Administrasjon
Styret har oppdatert medlemslistene høsten 2018 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 og vedlikeholde 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.
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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. 600.000 kroner i egenkapital, som i praksis er
penger på bok.
Sponsorarbeid
Sponsorarbeidet er i trygge hender. Jorun Vik og Ståle Simonsen har reforhandlet flere av
hovedsponsoravtalene høsten 2017 som videre strekker seg fremover til 2020. De har også lagt ned
en betydelig innsats for å få plass en langsiktighet i arbeidet med skiltsponsorer i Tromøyhallen.
Trauma Håndball hadde følgende hovedsponsorer i 2018:
Mira Mare AS (utviklingssponsor)
Norgeshus, Tromøy Bygg
Coop Extra Tybakken
Tannlegespesialistene Tyholmen
Arendal & Omegn Sparekasse er sølvsponsor.
Umbro
Gruppa har inntekter fra følgende skiltsponsorer:
Rambøll
Tromøytunet
Arendal El-Team
Trygve Jensen
Konsmohus
Olsen Handelsgartneri
Agderposten
Atac
Shell/Joker
ABP Elektro
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 egen side på Facebook.
Styret benytter seg også av en egen trenerside på FB, 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 2018.
«Prosjekt engasjement»
Styret har arrangert to interne sosiale arrangementer for barne- og ungdomslagene i klubben. Den
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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 avholdt den årlige festen for trenere, oppmenn og foreldrekontakter Det ble en
suksess og 25 påmeldte storkoste seg i felles selskap.
Ideen om å få til en samling av flest mulig lag til felles turnering er i ferd med å sette seg som en ide i
gruppa. En rekke lag reiser sammen til Svanecup om få måneder.
Heder
Styret kan hvert år dele ut en hederspris, innsatspris og fairplay-pris.
Elin Christensen ble vinteren 2018 gitt gruppas hederspris for hennes langvarige arbeid og innsats for
barn og unge i klubben. Elin døde senere samme vår. Elins tanker om hvorfor vi legger til rette for
meningsfull aktivitet for barn og unge blir med i det videre i håndballgruppa. Et portrett av Svein
Magne Myhre ble delt ut som synlig bevis for innsatsen.
Fanny Skindlo og Karin Steen fikk innsatsprisen i 2018. Skindlo har i 2018 blitt en sentral brikke på 02landslaget, mens Steen har deltatt på landslagssamlinger.
Styret takker alle de som stiller opp for håndballaktiviteten i Trauma for et godt håndballår i 2018.
Vi takker spesielt klubbens trenere, oppmenn og foreldrekontakter som utgjør selve Traumagrunnfjellet i hverdagen.
Håndballhilsen fra et samlet styre i Trauma Håndball, 31.12.2018.
Tore Abrahamsen (leder)
Ketil Westergren (nestleder)
Erik J.T. Lindøe (sportslig leder)
Jorun Vik (sponsor)
Kristin Ommundsen (sekretær)
Ståle Simonsen (dugnad og sponsor)
Kari Pedersen (kasserer)
Sven Edvard Jensen (arrangement)

Årsrapport Arrangementskomiteen Trauma Håndball 2018
Generell Tilstand
Arrangementskomiteen fungerer som en støtte for lagene og levere de forpliktelser som Trauma er
ansvarlig for under kamper og arrangement. Arrangementskomiteen har i denne sesongen bestått av
følgende:
Leder - Sven-Edvard Jensen
Medlemmer - Dagfinn Knoll og Cato Moen, begge har vært med i flere år. Nye medlemmer av året er
Jannicke Jonassen, Cathrine N Slåttekjær og Marianne Mackrill. Disse ser ut til å trives med oppgaven
og gjør en god innsats under sine arrangementer.
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 Minihåndball er det stort sett leder som har stått for helgevakt, men
trenerne har her også gjort en strålende innsats. 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.
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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.
Nytt i år er at alle lag fra og med 12 år skal sende sine kamper LIVE. Medlemmene av komiteen har
lært seg dette og instruert foreldre videre på dette. LIVE sendinger har fungert veldig greit så utfylling
av manuelle kamprapporter har avtatt veldig.
Kafe
Utsalg fra kafe fungerer slik at ved 1-3 kamper er det tribunesalg med begrenset utvalg. Dette er
typisk seriekamper. Jenter 16 har hatt tribunesalg på alle sine hjemmekamper. Dette er det også
leder ved komiteen som setter opp, men lagene står fritt til å ha oftere tribunesalg dersom det er
ønskelig.
Under turneringer minihåndball og aktivitetsserier 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 også Vipps tilgengelig for Trauma håndball. Dette kan brukes i kafeen og kan også brukes i
andre sammenhenger. Erfaringen er at mange bruker vipps under arrangement så store deler av
salget har gått fra kontant til Vipps. Vi har god omsetning i kafeen under aktivitetsserie og
minihåndballturneringer.
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. Dette er en god tradisjon som spillerne virkelig setter pris
på, her var det masse god stemning både i hallen og i kafeen.
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 2012
20 gutter og jenter født i 2012 har kost seg med all-idrett og håndball i høst. Laget startet opp i
august og har trening hver torsdag fra 16-17. Trenere er Adeleide Flakke, Lisa Berg-Hornnes og Knut
Martin Johnsen. Laget fikk spilt sin første kamp på
juleavslutningen i Tromøyhallen i desember. Målet for laget har vært å bli kjent med hverandre,
skape samhold i gruppa, og ha det gøy på trening.
Vi gleder oss til å starte opp igjen i 2019.
Håndball Gutter7 - født i 2011
Laget har 17 spillere, og trener sammen med J7 tirsdager kl 18.00. Trenere i 2018 har vært Atle
Abrahamsen, Kristian Mouland, Eirik Bruun Ingebretsen og Renate Alstrup Furre.
Spillere er Liam Elmenhorst, Albert Halvorsen, Alexander Halvorsen, Andreas B. Pedersen, Aron
Holand Salgado, Edvard Anthony Mackrill, Emil Veland – Mortensen, Fredrik Halvorsen Selander
Landsverk, Henrik L. Jørgensen, Jonas Lund Abrahamsen, Lars Kristian Tan Almås, Liam Bruun
Lindstrøm, Liam Peter Bringsverd, Magnus Svinøy, Matias Olsen, Peter Bergman og Tage Månsson
Krabbesund
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Guttene og jentene arrangerte turnering i Tromøyhallen for gutter og jenter 6 28. januar og deltok på
turnering i Frolandshallen 17. mars. I høst har guttene deltatt på turnering i ringen for G7 og 8
søndag 11. november i Nedeneshallen, og søndag 2. desember på Vegårshei.
Margrete Svinøy
Oppkvinne og foreldrekontakt
Jenter 7- Trauma 2011
Trauma J7 trener sammen med Trauma G7, med trenerne Kristian Mouland, Eirik B . Ingebretsen,
Kristian Mouland og Renate A. Furre.
Laget har deltatt i flere turneringer som eget lag.
Jenter 8- Trauma 2010
Laget er for jenter på hele Tromøya født i 2010. Vi har hatt et stabilt antall spillere på laget i høst,
totalt 22 stykker.
Vi trener i Tromøyhallen hver onsdag fra 17-18. Tidlig i høst, hadde vi åpen hall sammen med jenter
09. I november bestemte vi oss for å ha skilleveggen nede, og bytte på å ha liten og stor sal. Dette var
et lurt grep, og begge lag får meg ro og kontroll på treningene.
Trenere er Karen Marie Saxlund, Lisa Nordheim Dønnestad og Hilde Trollnes.
Spillerne i 2018 har vært: Johanne Årsbog, Emilie Rønningen Augenessen, Katinka Elvira Olsen,
Mathea Skogstrøm, Sigrid Saxlund Gundersen, Gina Jones, Johanne Lieng, Maria Linnea Johnsen, Mia
Arctander Erikssen, Angelica Sunde, Mathilde Laren, Emilie Holst Mønnich, Agate Christensen Olen,
Thea Fone Frydenberg, Ingrid Nordheim Dønnestad, Ingrid Holm Eskelund, Hedvig Lieng, Jesine
Homestad Spetland, Mathilde Winge Norberg, Ragnhild Høilund, Marie Østerhus Lyngvi og Mille
Myrvangg Friis.
Laget har deltatt på to cuper i Håndballring våren 2018 sammen med Vegårshei, Froland, Risør,
Sørfjell, Tvedestrand og Øyestad. 21. januar spilte vi på Vegårshei, og 17. Mars i Tvedestrand. Vi
deltok med 3 lag på hver cup.
For skoleåret 2018/2019, er vi sammen med Vegårdshei, Tvedestrand, Øyestad, Hisøy, Tvedestrand,
Risør og Sørfjell. Det er lagt opp til to turneringer hvert halvår.
3. november var på Vegårshei. 9. desember var vi i Tvedestrand. Begge gangen med tre lag.
I år deltok vi også på Nisseturneringen til Trauma.
Vi hadde dugnad med salg av kakebokser i høst. 30. desember skal vi delta på varetelling på Extra
Tromøytunet. Pengene går til Dyreparkcup 2019.
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 08
Elin Christensen, oppmann
Jenter 9, født 2009
Laget består av spillere fra hele øya, og i høst har de vært 13 spillere.
Dette er Kaja Maria Mortensen Løvdal, Mia Mouland, Idun Månsson Krabbesund, Lerke Jensine
Simonsen Flakke, Inez Cecilie Thorbjørnsen, Oda Aarak-Sporstøl, Aaliyah Alexandra Josephsen, Evelyn
Mathea Nilsen, Charlotte Kjølner, Ella Alstrup Furre, Amalie Marianna Andersen, Marie Ramsdal og
Alma Ramsdal.
Jentene har treningstid onsdager kl. 17-18. Kristian Mouland er hovedtrener, og Renate Alstrup Furre
er hjelpetrener.
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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. Det har vært arrangert
sosiale sammenkomster utenom treningstid, og laget har spilt bowling og hatt tacokveld. På
treningene er det fokus på at alle skal oppleve mestring, 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 2018!
Sportslig hilsen foreldrekontaktene Stine Husum Mortensen og Renate Alstrup Furre
Gutter 9, født 2009
Våren 2018 hadde vi treninger på mandager kl 18 og hadde 8-9 spillere, 7-8 fra Sandnes og 1 fra
Roligheden. Vi spilte 3 miniturneringer. Vi trente ut mai og hadde en fin avslutning i klubbhuset med
pizza og aktiviteter. En av spillerne sluttet etter sommeren. Vi hadde derfor kun et lag på turnering i
Dyreparken Cup. Turneringen var veldig gøy for guttene og noe vi ønsker å gjenta neste år. Når
treningene startet opp igjen fikk vi 4 nye spillere. Vi har også fått med en trener til (Hilde Michaelsen)
og en oppkvinne (Marianne Mackrill).
Vi er nå en fin gjeng på 11 spillere som har hatt kjempegod utvikling utover høsten. Treningene har
vært torsdager kl 16.15-17.30. Vi har vært med på 4 miniturneringer hvorav den ene som vi
arrangerte selv i Tromøyhallen. Vi har også vært på ØIF Arendal-kamp med guttene.
Spillere: Eirik Rønningen Knudsen, Nicolai Stoa Johnsen, David Anders Mackrill, Jonas Michaelsen,
Anders Hauland Parnemann, Wiliam Løyning Thorsen, Haakon Monrad Grandås-Rokstad, Marius
Ramsdal Simonsen, Markus-Emil Mihaila Hansen, Niklas Sandåker og Philip Berglund Karlsen
Hilsen
Christian Knudsen
Trener

Hilde Michaelsen
Trener

Gutter 10, født 2008
Trenere: Harald Johnsen og Anette Hem Johnsen.
Traumas gutter 10 (2008) består av: Finn Fabres, Jonatan Oland Gullhav, Olav Nicolaisen, Henrik
Hegerlund, Tomas Dale Torjussen, Jonas Hervik, Nikolai Hem Johnsen, Tobias Balaam
Halvorsen,Simon Marceliussen Knutsen, Tor Øyvind Ellefsen- Lie, Matija Calic, Adrian Kjølner,
Andreas Njåstad Bråten, Martinius Melleby Hopstock, Marius Christensen Sørensen, Benjamin
Stiansen og Aleksander Larsen
Guttene har en trening i uken og gjennomført 8 minihåndballturneringer i løpet av 2018. Trauma har
stilt med tre lag under disse turneringene. I august var vi med på Dyreparken cup, overnattet på
skole og hadde en topp turnering sammen med jenter 10. Vi hadde 2 Traumalag i aksjon under
turneringen. Vi har også hatt dugnad der vi i november solgte juleblomster og i tillegg har vi hatt
loddsalg på turneringene vi selv har arrangert.
I januar 2019 skal guttene starte med spill på stor bane, der er meldt på 2 lag i gutter 10 klassen.
Hilsen trenerteamet
Harald Johnsen og Anette Hem Johnsen.
Jenter 10, født 2008
Vi ser tilbake på et veldig flott håndballår for jentene som er født i 2008.
I vårsesongen var det 12 jenter og i høstsesongen 16 jenter da vi slo oss sammen med ØTTIK. Det har
vært en veldig god opplevelse å få flere spillere og sveise gruppa sammen på nytt.
Vi har trent mandager fra kl.16-17 gjennom vårsemesteret og mandager 16.30-17.30
høstsemesteret.
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Jentene har deltatt på 4 minihåndballturneringer i vår og 4 i høst. 7.april arrangerte vi selv turnering i
Tromøyhallen med både kiosk og lotteri med gevinster ordnet av foreldrene. En flott opplevelse med
gode tilbakemeldinger!
I høst solgte vi kort og Torungen kaffe som dugnadsinnsats.
Årets høydepunkt var ny deltakelse på Dyrepark cup 22-24.august. Håndballkamper, konsert, tur i
dyreparken og overnatting på skole var stor stas!
18.august gjennomførte vi «kick off» for høstsemesteret, der jentene og foreldrene lekte sammen i
hallen og ble bedre kjent.
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, Elle-Charlotte Tan Almås, Nerges
Abbas Al-Moussawi, Emilie Myklebust van Weele, Christine Vintermyr Abrahamsen. Fra
høstsemesteret kom disse fra ØTTIK: Selma Haugland Haugenes, Oda Voldsund, Mari Forså Lien og
Selma Kjelle Roppen.
Astrid Moen, Axel Bergman og Lars Peder Holm er trenere, Stig Mønnich har vært foreldrekontakt
vårsemesteret. Siri Olsen har overtatt fra høstsemesteret.

Jenter 11, født 2007
Jenter 11 har ca. 12-14 spillere og deltar i ordinært seriespill. Laget trenes av Nina Thorsen Aasen,
med noe hjelp av Vidar Paulsen.
Jenter 12, født 2006
Laget har 14 spillere og trener 2 ganger i uken. Mandag kl 20-21og tirsdag kl 19-20 (hadde egentlig
fått tid fra 18.30, men plutselig ble vi fratatt første halvtime etter høstferien. Dessverre er
hallkapasiteten så dårlig, at styret ikke klarte å legge til rette for treningstider der Vidar kunne
benyttes maksimalt, så etter jul håper vi å finne nytt tidspunkt, slik at Vidar kan bidra mer enn en dag
(tirsdag). Laget trenes av Vidar Paulsen, Liv Cathrine Sælsbråten og Guri Monserud.
Nora Amalie Haslund, Solveig Olianna Jonassen Drageset, Helene Hauland Parnemann, Julie
Saudland,,Mina Monserud-Sandberg, Emma Lohne, Tomine Debora Aasbø, Live Anvedsen Bording,
Sofie Nærestad, Josefine Tveit, Hannah Tjentland Fluør, Nora Hansen, Thea Vågsnes Sælsbråten, Lilli
Nikolaysen
Vi deltar i øvet serien for 12 åringer, og møter der mange lag fra Kristiansandsområdet og noen
lokale. I august deltok laget på Dyreparkencup. Vi vant det sosiale og hadde en super helg i
Kardemommeby, hvor vi også hadde nattvandring i Nordisk villmark. På håndballbanen fikk vi en god
avklaring på hva vi kan trene på dette året.
Samlet sett har laget hevet seg mye fra august til jul, tempo har økt, pasningene sitter bedre og vi har
så smått begynt å øve inn trekk. Jentene har forstått at en jobber i forsvar, det nytter ikke lenger å
bare "stå" i forsvar. Det har blitt mer konkret fokus på hva keeper skal gjøre i ulike situasjoner, det
ser lovende ut.
J12 består av utrolig positive og fine jenter, som det er en fryd å være sammen med. Det er godt
oppmøte på treningene og innsatsen er upåklagelig. Det er stort potensial i laget.
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Gutter 12 – 15, født 2003-2006
Et eget treningsmiljø for gutter, primært ungdomskolealder ble opprettet høsten 2018. Tilbudet er
positivt ettersom stadig flere gutter finner veien til treningene og miljøet. Miljøet kom for sent i gang
til å delta i ordinært seriespill.
Trenere for laget er Anne Lene Tønnessen og Liv C. Sælsbråten.
Jenter 14, født 2004
Trenere/oppmann: Ole-Kjell Brekkemoen og Øyvind Nilsen
Foreldrekontakt: Helen Mauren Kristiansen
Dugnadsansvarlig for laget: Linda Ellefsen
J14 har våren 2018 bestått av følgende spillere:
Shane Johanna Sarion Brekkemoen
Lisa Kristiansen
Emilie Fjeldberg
Ada Elise Terjesen
Dina Osmundsen Nilsen
Stine Hansen
Tine Ellefsen
Albertine Ellefsen Tveit
Kaisa Christensen Olsen
Hanna Iren Post Jensen
Bertine Johnsen
Thea Voldsund
Vi har hatt 12 spillere på laget fram til sommeren 2018. Vi trente to ganger i uka på til sammen 3,5
timer. En 3. trening med kondisjon og styrke var jentene ikke interessert i.
Etter vårsesongen hadde vi møte om lagets framtid. Vi hadde merket sviktende oppmøte på
treningene gjennom våren, og unnskyldningene for ikke å komme på trening ble stadig dårligere. Vi
måtte høre om det var dette jentene egentlig ville drive med.
Alle, med unntak av en, var klar for å ta fatt på en ny sesong. Vi satt krav om at jentene måtte
komme på trening og ha god innsats, for at vi ville fortsette som trenere.
Da treningene startet opp i august ble det klart at ytterliggere 3 spillere sluttet. Da hadde vi kun 8
spillere igjen, og grunnlaget for å stille lag ble dessverre for tynt. Det positive i dette, er at de 8 som
var igjen tilslutt, alle har fortsatt å spille håndball. Tine, Lisa og Thea gikk til Sørfjell. Kaisa, Hanna Iren
og Bertine gikk til Trauma J15. Shane gikk til Grane og Dina til Øyestad.
Laget deltok på Svanecup våren 2018. Det var en spennende og sosial tur, hvor vi i tillegg til det
sportslige, fikk besøkt Ålborg sentrum, Bilka og Løkken strand.
Takk til:
Ole-Kjell for god trenergjerning
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 (stort sett)
Trauma Håndball for god tilrettelegging med unntak av treningstidene vi ble tildelt høsten 2018
Øyvind Nilsen, oppmann/trener
Jenter 15, født 2003
J 15 har 11 spillere; Ewelina Cecot, Andrea Moen, Vilde Stubberud, Maria Linnea Omdal Helgesen,
Hanna Saudland, Kristina Skjævestad, Hanne Celinge Bekkvik, Synne Hylen Thomassen, Ingrid Hem
Johnsen, Maja Trommestad og Bertine Johnsen (2004). Høsten 2018 har også Kajsa Christensen
Olsen og Hanna Iren Post Jensen fra J 2004 trent med laget.
J15 trener sammen med J16 bredde 3 ganger i uka; mandag kl. 17.15-19.00, torsdag kl. 17.30 – 19.00
og fredag kl 16.00 – 17.30.
16

Laget trenes av Harald Johnsen. Veronica Skjævestad er hjelpetrener.
Laget har deltatt i breddeserie våren 2018 (J14) og breddeserie høsten 2018 (J15).
15. – 17. juni deltok laget i Bø Sommarland cup. Jentene vant de 3 innledende kampene og vent
dermed sin pulje. De gikk da direkte til semifinalen og vant denne 6-4 mot Holeværingen IL. Finalen
ble spilt mot Skarpehedin. Her ble det et knepent tap 9-8. Dette var en veldig bra turnering av
jentene og vi var veldig godt fornøyde med innsatsen. Det ble også tid til å teste ut vannskliene i Bø
Sommarland selv om været ikke var det beste.
Årets høydepunkt av sosiale begivenheter var turen til håndball EM i Paris for damer 17-21. des.
Dette var en fantastisk tur! Vi reiste med 29 spillere, trenere, foreldre og søsken. Her fikk vi med oss
2 seminfinaler, bronsefinale og finalen. Med et nødskrik fikk vi skaffet billetter til kampen om 5.
plassen mellom Norge og Sverige. Det var veldig gøy å se Norge i aksjon, og gøy at de slo Sverige. Vi
syntes jo at det var litt dumt at ikke Norge kom så langt i turneringen, men når Frankrike kom til
finalen ble det en fantastisk stemning i hallen med over 20 000 tilskuere! Det ble også tid til litt
shopping for jentene, litt sightseeing og masse god mat! Tusen takk til arrangementskomiteen som
arrangerte en kjempeflott tur!
Spillere som har deltatt på sonesamlinger; Ingrid Hem Johnsen, Andrea Moen, Maja Trommestad,
Hanne Celine Bekkvik, Maria Linnea Omdal Helgesen og Kristina Skjævestad. Spillere på
regionssamling i Stavanger; Hanne Celine Bekkvik og Ingrid Hem Johnsen. Uttatte spillere til
bylagsturnering; Ingrid Hem Johnsen, Hanne Celine Johnsen, Maja Trommestad og Andrea Moen.
Sesongen 2017/2018 kom laget på 3 plass i serien. Ved årsskiftet 2018/2019 ligger laget på andre
plass i serien, bak Sørfjell. Det er 7 lag fra Aust-Agder med i serien og det spilles trippel serie.
Høsten 2018 har laget hatt god fremgang og har tydelig hatt god nytte av å trene sammen med J02.
Jentene har blitt mye tøffere, fått mer tempo i spillet og har hevet både forsvarsspillet og
angrepsspillet.
Jenter 16, født 2002
Laget består i desember 2018 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, Mia Hirsch,
Nikoline Monserud-Sandberg, Vilde G. Nilsen, Thea H. Homstøl, Ida Tveit, Marie Bjelland, Erikka
Bjellerås, helene Boswarva, Alexandra Boswarva, Alexandra Nerdalen og Thea E. Lyse.
Vi har fått med 4 nye spillere i løpet av 2017 (1 fra Froland og 3 fra Øyestad
Trenere:
Fredrik Walderhaug og Josip Vidovic
Støtteapparat – Are Skindlo (lagleder), 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.
Våren 2018:
Vi deltok med et lag i Regionserien og et lag i Breddeserien.
Regionslaget vant regionserien og ble dermed Regionmestere. Breddelaget ble nr. 3 i en meget jevn
serie hvor de fort kunne tatt en enda bedre plassering
Vi deltok i PW Cup og kom til 1/8 delsfinalen.
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Vi deltok også i Granollers Cup i Spania hvor vi kombinerte turneringen med fantastisk flott
familieferie. Totalt deltok 54 personer på turen. Vi deltok med to jevne lag i turneringen hvor det ene
laget kom til ¼ finalen mens det andre laget kom til 1/8 delsfinalen
Høsten 2018:
Laget har spilt med et lag i regionserien og et lag i breddeserien. I tillegg har vi et lag i den nasjonale
Bringserien hvor målsetningen er å komme til sluttspillet hvor vi planlegger å gjøre en meget god
figur. I høst har regionlaget hatt fokus på Bringserien og ikke stilt med fult lag i alle regionkampene.
Så langt ligger vi på 3. plass i regionserien. I Bringserien har vi så langt vunnet fire kamper og tapt en.
Breddelagt ligger på 3. plass i sin avdeling med kun et tap så langt.
Laget deltok i romjulen på Norden Cup i Gøteborg. Dette er et uoffisielt nordisk mesterskap for
alderbestemte lag og det er kun inviterte lag som deltar på turneringen. Laget gjorde en meget god
turnering og fikk bronsjemedalje etter å ha vunnet 6 kamper og kun tapt semifinalen mot Kärra fra
Gøteborg.
Trauma jenter 2002 har hatt 3 spiller på regionalt landslagsmiljø; Karin Steen, Nikoline Monserud
Sandberg og Fanny Skindlo.
Fanny Skindlo har i 2018 også vært på 6 landslagssamlinger for Ungdomslandslaget og har så langt
spilt 11 landskamper for Norge.
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.
Sportslig hilsen
Trenerteamet til Jenter 16 (født 2002)
Herrelaget
Gjelder for perioden 1.1 2018 – 31.12.2018
Våren 2018
Etter en forrykende start på høstsesongen 2017 ble det en noe tregere utvikling for herrelaget utover
vinteren og våren forrige sesong. Laget klarte likevel å samle nok poeng til å havne på 7.plass i
avdelingen. Laget bar preg av at vi sjeldent maktet å stille til kamp med fullt mannskap. Å toppe
mannskapet er heller ikke lagets rolle. Alle som er med skal spille, gjerne tilnærmet likt. Dette er
regelen, med unntak av kampene mot Øyestad. Der beholdt vi for øvrig den gode statistikken vår i
hele 2018.
Årets spiller 2017/2018: Marius Halvorsen (118 mål)
Årets straffeskytter: Tore Abrahamsen (100% uttelling for andre sesongen på rad)
Årets målvakt: Christian Knudsen
Årets fair play-pris: Martin B. Johansen
Årets lagspiller: Christian Knarvik

Høsten 2018
Høsten 2018 ble det noen endringer i spillermaterialet. Noen ga seg på grunn av skader og flytting og
nye kom til. Vår folkekjære islending Ingolfur Palmasson flyttet hjem til sagaøya, men er ventet
tilbake på nyåret 2019. Espen Stave Carlsen har også lagt opp, etter nær 20 år på håndballbanen. Det
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samme har Slobodan Calic og Bernt Tore Lilleng gjort. I høst kom Christoffer Berg, Svein Erik Olsen og
Martin Sætersmoen inn. Trioen har satt sitt preg på laget.
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.
Laget trener fortsatt hver onsdagskveld og det er plass til enda flere i et uhøytidelig miljø.
Laget avsluttet for øvrig høstsesongen 2018 med å spille uavgjort mot Søgne, noe vi ikke har klart
etter comebacket i 2016. Den siste kampen vil antakelig også gå i de moderne historiebøker; vi tapte
42-38 mot Strømmen/Glimt. 80 mål på 60 minutter.
Treningsfremmøte
Gjennom 2017/2018-sesongen var vi 14,5 i snitt på treningene. Høsten 2018 har snittet dalt til 13,5
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 2018.
Laget består av følgende spillere:
Christian Knudsen, Dan R. Stensrud, Robin Fjørstad og Svein Erik Olsen (målvakter), Marius
Halvorsen, Espen S. Andersen, Atle Abrahamsen, Kristian Mouland, Martin B. Johansen, , Christian
Stølefjell Hansen, Rune Bråten Pedersen (skadet høsten 2017), Tore Abrahamsen, Christoffer
Jacobsen, Thomas Svendsen, Lasse L. Svenssen, Christian Knarvik (pausesesong), Erik J. L. Tellefsen,
Asbjørn S. Berg-Hornnes, Slobodan Calic og Ingolfur Palmason, Martin Sætersmoen og Christoffer
Berg har alle bidratt på trening og/eller kamp gjennom 2018.
Støtteapparat
Trener for laget er Kristian Mouland og Atle Abrahamsen
Støtteapparatet har ellers bestått av Christian Knarvik (sponsor), Andre Steinsholm (pr), Rune B.
Pedersen (med. koordinator og ansvarlig for fysisk trening) og Christian S. Hansen (sportslig leder).
Laget stilte mannsterke på dugnad på HoveMax.
Trauma er en fin klubb å være en del av.
Håndballhilsen fra Trauma Håndball Herrer 4.divisjon
Årsrapporter Trauma Fotball 2018
Trauma fotball har i 2018 sesongen hatt med 18 lag i serie spill.
3 lag menn senior.
1 junior lag
5 ungdoms lag herav 1 jentelag
8 barnelag herav 1 jentelag
Fotballen gikk med 28 tusen i overskudd for 2018. Egenkapitalen er på 230 tusen. Økonomien er god,
men vi har ikke fått ut potensialet på inntektssiden. Det bør selges flere skilt på Hove. Når det gjelder
innkreving av treningsavgift, så kan den blir bedre. Det virker som det sitter langt inne å betale denne
avgiften for mange, enda det er rimelig å spille fotball i Trauma.
På den sportslige siden har gått bra i ungdomsfotballen. Junior og senior fotballen har hatt noe
problemer med for få spillere.
Trauma har i 2018 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
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fotballarbeid. Sportsplanen skal revideres årlig av fotballstyret. Planen er basert på overordnede
verdier, prinsipper i Norges Fotballforbund (NFF)
Trauma ved fotballstyret har i 2018 undersøkt muligheten for å bygge en fotballhall med
garderobebygg på Hove. Dersom Årsmøte i Trauma bevilger penger til reguleringsarbeidet, vil
stipulert fremdrift være at Trauma i samarbeid med Hove drift (tomeareal) kan få en hall med
byggestart høsten 2020/vinter 2021.
I 2018 presenterte Trauma IF sin sportsplan og Trauma fotball har implementert denne i Trauma
fotball.
Styret
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

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

Årsrapport fra Fotballstyret for 2018
Ikke mottatt
Årsrapport Fotball gutter 2010.
Nok en morsom og innholdsrik sesong for 2010 kullet er unnagjort. Laget har vist flott fremgang på
banen, og det har blitt en solid gjeng på treningen. Som i de tidligere årene har trenerne lagt vekt på
samhold, treningsglede og lek med ball. Det har vært godt treningsoppmøte. Det har kommet nye
spillere til, og det er positivt. Spillerne har hatt gleden av å delta på ulike turneringer. De har deltatt i
Blåveiscup, Sørfjell sommerturnering,3V3 i Birkenes og Umbro cup. Spillerne storkoser seg på
turneringer, og det er sosialt og morsomt. Dette er også en fin anledning for foreldre til å bli bedre
kjent.
Hovedansvar for treningene har Reidar Sunde og Frode Haugenes.
Laget har bestått av: Adrian, Ali, Angelica, Ask, Augustin, Emilie, Erlend, Herman, Leander, Marius, ,
Ruben, Sebastian K, Sebastian S, Tobias, Vegard, Tor-Lodin, William, Vetle og William August.
Hilsen trenerteamet
Årsrapport Fotball gutter 2009.
Høsten 2017 ble det gjort et forsøk på å slå sammen ØTTIK og Trauma, men flere spillere mistrivdes
og det ble et dårlig treningsmiljø. Lagene ble derfor delt opp igjen på nyåret 2018. Vi har hatt
treninger på tirsdager kl 17 og har hatt 7 spillere fra Roligheden. Guttekullet på Roligheden er
unormalt lavt, kun 9 gutter, så andelen som spiller fotball har vært veldig bra. Vi har spilt serie og
spillerne har hatt en utrolig bra utvikling. Fra å tape de fleste kampene og måtte sette innpå flere
spillere, har nå guttene spilt jevnt med de fleste lag. Etter sesongavslutning ble det igjen samtaler om
å slå sammen ØTTIK og Trauma. Guttene skal spille 7-fotball neste sesong og har vært avhengig av
flere spillere for å kunne ha et lag. Sammenslåingen ble derfor startet med et vellykket sosialt
arrangement med pizza, «lagbygging» og konkurranser. Etter dette har treningene vært samlet med
en innendørs mandagstrening på Sandnes og en utetrening på Hove. Det har vært god stemning på
disse treningene. Og neste sesong blir det meldt på et Trauma-lag hvor Trauma får noen faste spillere
med fra ØTTIK og et eget ØTTIK-lag.
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Spillere fra Trauma: Eirik Rønningen Knudsen, Haakon Monrad Grandås-Rokstad, Brian Halmøy
Knutsen, Jokubas Valuckas, Martin Belland, Rasmus Weerts og Silas Johan Haverkamp. Trenere har
vært Morten Knutsen, Tommy Monrad og Fredrik Belland.
Hilsen
Morten Knutsen
Trener

Tommy Monrad
Trener

Fredrik Belland
Trener

Christian Knudsen
Oppmann

Årsrapport Fotball gutter 2008.
Vi var i år påmeldt med 2 lag i serien. Lagene inneholdt gutter fra Sandnes og Roligheten skole og ble
mikset for hver kamp. Vi fikk en fin miks av seire, uavgjorte og noen få tap.
Sørfjell sommerturnering ble en suksess både sportslig og sosialt. Dette er en fin arena der guttene
spilte flott fotball til stor applaus for tilreisende tilskuere.
Laget har i 2018 blitt et jevnere og mer robust der alle tar ansvar for sin plass til det beste for laget.
Spillerne er veldig flinke til å hjelpe hverandre, spille for hverandre og se verdien av laget og ikke
fokusere på enkelt prestasjoner.
Denne samhandlingen har stor betydning for både fotballferdigheter og sosial trivsel i laget og det er
kjempebra.
Vi har trent mye på å løpe med og uten ball, bevegelsesmønster og grunnleggende ferdigheter som
har gitt meget godt spill og gode resultater.
Vi som trenere håper og tror alle involverte er av samme oppfatning og at alle spillere, foreldre og
frivillige følger laget og guttene videre.
Årets sportslige høydepunkt er vanskelig å skille ut da sesongen inneholder mange gode opplevelser.
En seier i seg selv er at laget inneholdt flere spillere på slutten av sesongen enn i begynnelsen, det ser
vi trenere på som et sunnhetstegn.
Følgende spillere var med denne sesongen:
Henrik Hegerlund
Andreas Bråten
Olav Nicolaisen
Marius C. Sørensen
Tobias Halvorsen
Sjur Nordhus
Jonathan Gullhav
Scott Heimtun
Benjamin Stiansen
Simon M. Knutsen
Nichlas Knudsen Løvås

Thor Øyvind Lie
Patrick Johannessen
Aleksander Larsen
Sondre Stulen
Jens Terjesen
Martinius Hopstock
Theodor Lien
Finn Fabres
Thomas Larsen
Magnus Høilund
Adrian Kjølner

Ønsket for neste sesong er at alle fortsetter med fotball i Trauma med samme utvikling, da blir det
gøy for alle å følge laget og guttene videre.
En takk må rettes til Fredrik Halvorsen for flott innsats for guttene gjennom mange år. Fredrik tar nå
en pause og trekker seg litt ut av laget, dette er svært synd da Fredrik vil bli savnet. Vi ønsker og
håper at Fredrik kommer tilbake en dag.
Med hilsen trenerne Fredrik Halvorsen og Richard Larsen.
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Årsrapport Fotball gutter 2007.
Det begynte veldig positivt på nyåret når Østre Tromøy spillerne meldte overgang til Trauma og
styrket antallet i vår gruppe betraktelig. G11 var denne sesongen 21 spillere og vi kunne dermed
melde på 2 lag. Vi spilte 7`er fotball i vår aldersgruppe nivå 1, samt 9`er fotball i div 2 nivået over.
Dette har fungert veldig bra. Alle har fått mye spilletid på begge nivå/lag, samt utviklingskurven har
vært stabil og god.
Laget har gjennom sesongen deltatt på flere turneringer i nærområdet.
Ny drakter og treningsdresser er handlet inn via sponsor/dugnad.
På vårparten sluttet dessverre begge guttene som hadde trent laget ett års tid pga skole/jobb og vi
«gamle» måtte igjen ta fatt på treneroppgavene.
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:
Adam Rognli
Elias Manneråk Aase
Emil P. Berge
Erlend Heggland
Erlend Terkelsen
Erlend Ø. Henriksen
Haakon Saxlund Gundersen
Jacob L. Jomaas
Jostein Egeland
Kristoffer Steen Johnsen
Leander Svalastog Johnsen
Leif Anders Mortensen Larsen
Loke Flaten Slotta

Magnus Kvammen
Mathias Vang Stiansen
Noah Manneråk Aase
Simon O. Bratland
Sindre Abusland
Sondre Aaserud
Vegard Blokken
Veslemøy Melum
Hilsen trenerteamet
Carl Vidar Egeland, Anders Hall Jomaas og
Bjørnar Henriksen

Årsrapport Fotball jenter 2005/2006
Antall spillere: 9 stk (Adele Moland Andersen, Amalie Hegerlund, Emma Cornebo Gundersen, Julie
Maria Johnsen, Leah Engen Anderson, Maria Vågsnes, Victoria Hem-Johnsen, Mona Melhus
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Gundersen (med på sonelaget, sluttet høsten 2018) og hedda Terkelsen (med på sonelaget, sluttet
høsten 2018))
Laget trener fast hver mandag og onsdag på Sandnes kl.18-19.30.
Trener: Laget har ikke hatt noen hovedtrener i 2018, etter at Gunn Gundersen sluttet i februar.
Foreldrene har delt på ansvaret etter beste evne.
De har deltatt i serien J-13 ( 5`er fotball pga få jenter på laget) og de vant serien, selv om de var uten
både trener og flere ganger også uten innbytter. Antall lag i serien var 7-8 lag.
Jentene har ikke deltatt i noen cuper, men har hatt arrangert egen tur til Danmark med daværende
trener Gunn Gundersen), hvor de møtte et dansk lag i en vennskapskamp.
På slutten av året begynte arbeidet med å slå sammen laget med Sørfjell jeter 04-05-06, hvilket nå er
gjennomført.
Vi håper på et bedre og mer stabilt fotballår i 2019. Vi har nå et lag som heter Trauma/Sørfjell.
Hovedtrener Jerome Dennis, hjelpetrener Emily Hertzberg. Antall spiller er nå oppe i 17 stk. Vi skal
øke til 3 treninger i uka og har planer om å delta på Danacup.
Mvh Camilla Cornebo, avtroppende oppmann
Årsrapport Fotball gutter 2006.
Laget:
Lagleder: Frode Haugenes
Assisterende trenere: Magne Johansen og Rolf Haugenes
Laget besto per 31.12.2018 av: Bendik Grunde, Brian N Haugenes, Joakim Johansen, Noah Arff, Frede
Svendsen, Fredrik Lorentzen, Johannes Torsvik, Nicolai Torskeberg, Vegard Hovland, Vegard Olsen,
Markus Hope og Torjus Åsheim. Det har vært noe frafall, men også rekruttering inn til laget i 2018.
Treningstider:
Gutter 2006 har treningsdager på mandag 17.30 – 19.00, tirsdag 19.00 – 20.30, torsdag 19.00 – 20.30
og lørdag 10.00 – 11.30. I tillegg har de fått tilbud om litt felles trening med 2005 laget ved lavt
oppmøte/mye sykdom på begge sider og samarbeid med Sørfjell på noen treningsdager.
Det benyttes appen Spond til treningsoversikt, kampoversikt og turnering, samt til sosiale aktiviteter
og dugnad for laget.
Det blir årlig (noen ganger to) kalt inn til foreldremøte hvor trenerteamet tar opp teamene de vil
jobbe med, ønsker barna og foreldrene har til ulike turneringer/cuper/sosiale tema/utfordringer/ris
og ros.
Kamper og turneringer 2018:
Under nevnes noe av det guttene har vært med på:
Året startet med innendørs turnering i Tromøyhallen hvor vi var verter. Egen dugnadsgjeng ble
opprettet og flere lag møtte.
Seriespill 2018.
Traumas sommertilbud «Sommerfjes» 03.06.18 – flere gutter fra laget påmeldt og med oppmøte.
Sørfjells sommerturnering.
Keeperkurs arrangert i oktober av Sørfjell – 2 deltaker fra 2006.
Sandardcup 2018 10. – 12. august.
5 a side – 4 lørdager med innendørs fotball med lokale lag.
6 gutter fra 2006 laget ble tatt ut til vurdering for Sonelag, hvor 4 gikk videre og skal følge treningene
med oppstart januar 2019.
I tillegg har laget deltatt på en rekke turneringer og cuper med 2005 laget og andre, spilt flere
kamper som reserve/spiller for 2005 laget ved sykdom/annet fravær. Her har 2006 laget stilt mye
opp slik at kampene har blitt gjennomført. Det har også vært flere treningskamper hvor andre lag har
fått testet seg og møtt sterk motstand.
Sosialt og annet:
Laget har en ansvarlig som styrer bankkontoen for lagets dugnadspenger og det er opprettet egne
dugnadsansvarlige blant foreldregruppen. I 2018 hadde foreldre dugnad hvor man plantet blomster
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hos et lokalt gartneri. De innsamlede pengene er blitt brukt til sosiale aktiviteter som pizzakveld, tur i
badeland og intern FIFA turnering på klubbhuset med mat/drikke. Man har også brukt en del penger
på turneringer ut over de som man har fått sponset fra klubben. Her har alle fått betalt minst 50% av
beløpet slik at alle har kunnet være med. Det sosiale har barna bestemt gjennom avstemninger.
Oppsummering:
Trauma gutter 2006 er en unik gjeng gutter og trenere som har det mye moro sammen og som
opplever lagspill og utvikling på en veldig god måte. Trenernes fokus på lagspill, samhold og
engasjement rundt eget lag har gjort spillergruppa sterk og oppfordrer til stor egeninnsats fra hver
enkelt. Foreldregruppen har rettet en stor takk til trenere for deres enorme innsats i 2018.

Årsrapport Fotball gutter 2005.
Ikke mottatt
Årsrapport Fotball gutter 2004.
Ikke mottatt
Årsrapport Fotball gutter 2003.
Året 2018 har vært et utfordrende år for gutter 15 år. Noen gutter sluttet før og i løpet av sesongen.
Vi har fått litt hjelp av Michael Slotta fra 2005 og Tobias fra 2002, i høst ble også John Emil Terjesen
med. Vi har vært fra 11-14 gutter på kampene. Det positive er jo at alle får spille nesten hele kamper.
I vår spilte vi i 2 divisjon og ble nummer 3. I høst spilte vi i 3. divisjon og vant suverent. Mange jevne
fine kamper med god innsats og guttene avgjorde gjerne på slutten. Det er en god egenskap at de
aldri gir opp og kjemper til siste minutt.
Etter en sesong med få spillere og litt dårlig treningsfremmøte har vi nå fått med noen av de «gamle»
spillerne slik at vi nok blir 15-16 spillere i 2 div. gutter 16.
Det er en ny giv og god stemning på treningene. Fortsetter innsatsen så blir det Dana cup til
sommeren.
Følgende spillere har spilt kamper i 2018:
Fredrik Grunde, Jørgen Jørgensen Molden, Victor Kristensson, Svein Tore Hermansen,
Adrian van Weele Larsen, Mats Svenningsen Skaare, John Emil Terjesen, Markus Johan Terjesen,
Henrik Nicolaisen, Espen Nicolaisen, Lars Nicolaisen, Kristian Byholt Gundersen, Michael Slotta,
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Mikal Furnes, Aleksander Husum Hølleland, Aleksander Banda, Tomas-Emil Steen Johnsen,
Tobias Berg Olsen og Sebastian Eriksen.
Med sportslig hilsen
Tore og Rune (trenere)
Årsrapport Fotball gutter 2002.
Trauma G16 2002 besto i 2018 av 15 spillere, i tillegg har vi hatt inne en rekke hospitanter og gjester
på treningene våre. Høstsesongen ble tøff med litt skader men vi fullfører med stil. Laget trente fast
4 ganger i uken eller 3 ganger pluss kamp i sesongen, også i sommerferien holdt vi gode økter. I løpet
av sesongen så har 9 gutter spilt kamper for A laget i 5.divisjon og flere har spilte både 6.divisjon og
junior kamper. På mange treninger har vi hatt mange gjestespillere fra andre klubber hvor Michael
Bleika og Lisbeth Rothschild har vært de ivrigste. Larry Rothschild og Øystein Hovland har delt på
ansvaret som hovedtrenere. Trauma 2002 har gjennom 2018 deltatt i 1.div G16 og vi havnet midt på
tabellen med positiv målforskjell. Jeg vil spesielt trekke frem kampene mot Start 2-2 og Randesund 01 som høydepunkter. Etter serieslutt så deltar vi på Gimletroll Trollcup som er Norges største
turnering i vinterhalvåret og det der blir det tap mot turneringsvinner Egersund i semifinalen. Laget
har utviklet et meget godt defensivt kollektiv og alle har hatt individuelle fremganger også i år. Men
det er det sterke kollektive som er hovedgrunnen til at dette laget er blandt de beste i kretsen. I
begynnelsen av mai var vi med på Nørhalne Cup i Danmark og der var vi uheldige med målforskjellen
og gikk glipp av finale spill. 2018 siste spark på ballen var en treningskamp mot a-laget som endte 22, hvor a laget utlignet med kampen siste spark. En fantastisk kamp som blir husket lenge.
Disse har deltatt for G16 i 2018 Michael Bleika, Sander Bleika, William Gundersen, Gustav
Thorstensen, Dennis Salvesen, Eivind Engeland, Andre Engeland, Marcus Havegaard, Thor Kristian
Hovland, Samuel Systad, Tord Fossli, Mathias Holm, Thom Simonstø, Tobias Olsen, Tengel Moland,
Thor Hott Johansen, Fredrik Grunde, Anton Fladmark, Henrik Altenborg, Adrian Sunde, Aslak
Ludvigsen og Kai Øiestad.
For Trauma 2002 Øyestein Hovland og Larry Rothschild
Årsrapport for Junior – 16 – 19 år sesongen 2018.
Ikke mottatt
Årsrapport A-laget 5 -div
Ikke mottatt
Årsrapport A-laget 6 -div
Ikke mottatt

Revidert regnskap 2018
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Varekjøp Ullmax
Utgifter egne løp
Varekjøp kiosk
Påmelding serie
Påmeldingsavgifter turneringer
Overganger/lisenser
kontorutstyr/ rekvisita
Kjøp av drakter/utstyr
SUM VAREKOSTNADER

Inntekter egne løp
Drakter og utstyr
Sponsorinntekter
Kiosksalg
Dugnad
Tilskudd fra hovedstyret
Tilskudd til vedlikehold, hovedstyret
Offentlige Tilskudd
Norges Idrettsforbund- olympisk
Tippemidler
Norsk Tipping Grasrotandel
Bingo
Momskompensasjon
Utleie Hovebanen
Andre Inntekter
Medlemskontigent
Fotballskolen/håndballkolen
Leieinntekter klubbhus
Inntekter fra dugnadsarbeid
Diverse inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT

TRAUMA IF

9

7,8

9

9

Note

3 727
3 690

3 843
10 224
66 964

19 359
2 000
11 791 94 282
44 737 228 635

17 613

3 500

59 552
86 943

31 374
82 617
19 590
1 645

11 587

6 278

-873

176 940 436 402

37 318

103 480

119 000
49 438

79 424
139 533

29 266
6 448
21 305
3 090

852 063

4 200
94 433
19 000

261 000
172 492
80 938
220 000

Håndball
2017
2018

50 000
80 000 201 000

2 205

37 613

44 000

7 200
600

Orientering
2017
2018

129

-

28 827
1 466
635 054

17 000
497
658 174

129

88 761

12 000

212 000
127 000
30 000

135 000

90 674

18 003

151 000
212 000
20 000

149 000

Fotball
2017
2018

-

-

-

-

Trim
2017 2018

3 000

11 250

3 000

160 000

-396 000 -512 000
-212 000 -127 000
57 000
-10 000
165 000
280 000
55 000
63 000

420 000

224 916

224 916

280 446

280 446

270 000

270 000

-

-

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

292 033
29 266
25 807
21 305
5 090
91 215
464 716

7 200
2 205
600
268 000 396 000
49 438 172 492
284 172 544 704
77 409
77 993
158 469 208 500
66 863
37 318
204 804 260 057
68 679
60 026
82 035
63 032
18 003
12 000
3 843
7 927
314 554 346 018
19 000
11 250
3 000
17 000
28 827
497
19 466
1 632 816 2 258 565

Sum
Sum
Elimineringer
2017
2018
2017
2018

18 000
1 042 760 1 243 508 1 203 000 -608 000 -649 000

159 134

57 993
208 500
260 057
60 026
63 032

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

146 692

413 766

284 172

Hovedstyret
2017
2018 Budsjett
2019
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Renovasjon, vann, avløp mv.
Lys og varme
Barneidrett
Kostnad eiendom, vedlikehold
Brøyting Hove/Sandnes
Sykkel
Materiell
Annen kostnad lokaler
Annen leiekostnad
Drift Klubbhus
Reperasjon og vedlikehodl utstyr
Revisjons/Regnskapshonorare
Medlemskontigent kostnader
Drift Data/EDB Kostnader
Møtekostnader
Treningstiltak
Avslutninger og tilstelninger
Årsmøte
Telefon
Porto
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader til kamper

Avskriving
SUM AVSKRIVINGER

Lønninger/trenerhonorarer
Dommerutgifter
Sosiale tiltak
SUM LØNNSKOSTNADER

9

2

-

-

1 246
1 130

17 440
17 315

7 012

14 432
1 100

18 440

6 983
910
7 608
24 111
15 728
35 388

500

71 000
21 625
16 872
109 497

3 603

39 950
9 450
55 007
104 407

1 123
32 088

3 978

24 277

339

130
16 442

9 819

1 320

118 003
2 697
800

94 842
38 797

-

27 000
74 283
101 283

120 093

73 302
53 750

-

89 708

22 000
67 708

63 000
11 466

1 093

5 906

3 793

2 458

3 000
1 013

4 000

3 000

11 000

10 815
1 271
1 912

9 816

25 000

-

15 960

4 000
254

1 750

30 000
55 000
7 000
5 000

-

-

4 026

28 208
55 251
8 094

-

17 000
17 000
17 233
42 043
1 691

-

8 000

8 000

-

-

-

-

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

28 208
55 251
8 094
95 342
38 797
4 000
119 503
2 697
1 930
15 960
24 277
10 815
1 271
1 912
18 760
28 781
9 819
2 458
7 012
3 923
32 170
35 388

-

98 000
95 908
16 872
210 780

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

-220 900
-204 798

-

16 102

DRIFTSRESULTAT

435

435
87 378

9

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
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
SUM KOSTNADER
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11 359

98 826

5 980

30 780

314

314

120 723 -96 348

-5
-5

120 728 -96 662

230 245

362

362

229 884

2 348
26 975
-8 626
373 149
622 179

116 926

59 518

1 182
75
-16 907
11 475 200 022
56 212 533 064

555
10 920

29 582

10 500
31 707

161 356

-887
-187

700

161 543

-22 338
406 794
496 631

25 875
50 807
6 028

1 020
4 900
429

55 400

27 506

-1 068
375

1 443

27 131

546
-26 216
506 640
607 923

23 600
30 925
24 272
1 500

66 137
16 849
1 480
11 200

49 220

-919

1

1

-920

920
920

920

-

-

1

1

1

13 464
9 943

349 000
220 000
80 000
23 457

13 000
10 000

344 000 -363 000 -349 000
247 000 -201 000 -220 000
48 000 -44 000 -80 000
25 000

31 470

-4 554
-1 919
-29 000

2 635

62 389

125 633

1 917

1 917

123 716

42 000

2 000

2 000

40 000

-

-

-

-

-

-

730 455 839 346 893 000 -608 000 -649 000
980 371 1 119 792 1 163 000 -608 000 -649 000

6 221
2 723

363 000
201 000
44 000
28 940

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

142 452

1
3 360
362
-1 073
2 649
504 107

501 458

49 220
10 500
32 627
29 582
55 400
66 137
59 518 133 775
1 020
1 480
4 900
11 200
6 409
11 359
54 815
47 057
81 587 129 751
6 028
24 272
1 500
7 838
16 367
2 798
48 384
-39 245
-34 842
730 626 1 081 610
1 490 364 1 757 106
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TRAUMA IF

Robert Skaare
Styrets leder

Tromøya 11.2.2019

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Leverandørgjeld
Oppgjørskonto MVA
Forskuddstrekk
Depositum nøkler klubbhus
Kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld

KORTSIKTIG GJELD

Annen Egenkapital
Udisponert Over-/Underskudd
Sum Egenkapital

EGENKAPITAL

EGENKAPITAL OG GJELD

Kundefordringer
Andre kortsikrige fordringer
Kasse
Bank
SUM EIENDELER

EIENDELER

BALANSE 31.12

26 523
26 523

26 523

-

Sindre Kvammen
Styremedlem

6

6

5 231 321
5 -204 798
26 523

4

3

2017

29 556

838 926

52 372

2 207
45 615
4 550

556 309
230 245
786 554

Marianne Kjølner
Styremedlem

147 246 585 866

-

16 713
12 843

26 523 652 656
120 723 -96 347
147 246 556 309

6 397
771 265
838 926

61 264

Håndball
2018

4 480
147 246 581 385
147 246 585 865

Orientering
Note 2017
2018

395 501

161 870
161 870

206 125
27 506
233 631

352 958
395 501

Christian Knudsen
Styremedlem

353 424

147 299
147 299

44 770
161 355
206 125

297 913
353 424

42 543

Fotball
2018

55 511

2017

Trim
2018

57 500
37 625

-2 000

Hovedstyret
2017
2018

-

6 000
14 500
52 023

5 600
917
6 238

Rune Hølleland
Styremedlem

1 493 1 495 1 230 477 1 401 894

-

21 093
10 430

699
-978

2 414 1 494 1 192 765 1 224 237
-919
1
31 472 125 633
1 494 1 495 1 224 238 1 349 870

1 135 352 1 403 895
1 494 1 495 1 230 477 1 401 895

1 494 1 495

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

2 197 783

17 412
11 865
5 600
148 216
183 093

2 123 926
-109 237
2 014 688

113 011
37 625
5 974
2 041 173
2 197 783

2 785 062

23 300
56 045
4 550
6 000
176 370
266 265

2 014 688
504 107
2 518 796

103 807
-2 000
7 892
2 675 364
2 785 063

Elimineringer
Sum
2017 2018 31.12.2017 31.12.2018

Trauma IF
Noter til regnskapet 2018
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

2018

2017

98 000

69 950

0

0

95 908

77 158

0

0

Arbeidsgiveravgift
Dommerutgifter
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Sum

16 872

55 007

210 780

202 115

Klubben har ingen faste ansatte eller honorarer til ledende personer, kun trenerhonorarer.

Note 3

Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
T-skjorter hove max
Periodisert leieinntekt
Til gode egenandel sykkelbekledning
Sum

Note 4

Bankinnskudd

Note 5

2018
0
0
-2 000
0
-2 000

2017
0
37 625
0
0
37 625

Klubben har kr 9 602 i bundne midler til skattetrekk.

Egenkapital
Egenkapital pr 01.01

Bundet

Annen

Sum

egenkapital

egenkapital

egenkapital

0

2 014 688

2 014 688

Årets endring i egenkapital:

Note 6

Årets resultat til annen egenkapital

0

504 107

504 107

Egenkapital pr. 31.12

0

2 518 796

2 518 796

2018

2017

Leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Påløpte kostnader hovedstyret

21 093

0

Påløpte Hove Max

14 500

0

161 870

147 299

2 207

16 713

0
0
199 670

917
699
165 628

Påløpte kostnader fotballgruppa
Påløpte kostnader håndballgruppa
Mottatt påmeldinger Hove Max 2018
Øvrige påløpte kostnader
Sum
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Note 7

Antall medlemmer
2018

2017

2016

Antall registrerte medlemmer

752

735

899

Hvorav ikke betalte kontingenter *)

144

145

269

Aktive medlemmer 3-19 år

482

444

330

2018

2017

2016

154

178

181

56

81

78

Aktive utøvere håndball

214

144

157

Ikke betalte treningskontingenter håndball

103

6

20

27

32

52

2

2

22

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

Note 8

Treningskontingenter
Aktive utøvere fotball
Ikke betalte treningskontingenter fotball

Aktive utøvere orientering
Ikke betalte treningskontingenter orientering

Håndballen har sendt ut treningsavgift for 2018/2019 i midten av desember 2018 og har derfor
ikke fått inn så mange treningskontigenter pr dagens dato.
De andre gruppene barneidrett og trim har ikke treningsavgift.

Note 9

Prosjektregnskap Hove Max
Sponsorinntekter
Barteravtaler
Påmeldinger
Kioskinntekter
Inntekter bankett
Sum inntekter

2018
45 000
28 000
253 407
39 084
46 627
412 118

2017
90 000
40 000
137 772
16 400
284 172
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Kioskkjøp
Utgifter bankett
Profilering
Internettside/facebook
Fotografering/filming Batfish
Hinderutgifter
Beachflag
Partytelt
Tidtaking
lydanlegg
Premier
Røde Kors
Leie hove/totaletter
Diverse
Gebyrer
Mvareduksjon
Sum kostnader
Resultat Hove Max

31 330
40 456
11 916
19 750
22 500
25 138
12 170
36 310
2 000
58 550
2 500
20 279
5 516
10 541
-7 820
291 136
120 982

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. Resten av t-skjortepremiene fra 2017 på kr 37 625 er
kostnadsført i 2018. Det er avsatt kr 14 500 i påløpne kostnader i resultatet, jfr note 6.
Arrangementkomteen har bestått av Robert Skaare, Christian Knudsen, Geir Einersen, Rune Dønnestad
Ove Løfstrand, Bente Olsen, Kathrine Mørland og Fred Arthur Asdal.
2018
2017
Prosjektregnskap basistrening
Tilskudd fra Arendal idrettsråd (inngår i LAM-midler)
Honorar instruktør
Kjøp av mat til ungdommene før trening
Kjøp av utstyr for treningen

22 693

0

4 000

0

972

0

6 495

0

Sum kostnader

11 466

0

Resultat basistrening

11 227

0

Prosjektet basistrening for alle ungdommer på ungdomskolen fortsetter i 2019 med instruktør og
videre innkjøp av utstyr.
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Revisjonsberetning

Til årsmøtet i IF Trauma

Valgt revisors beretning for 2018
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Trauma IF inkludert undergrupper i henhold til NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2018 viser et overskudd på kr 504 107
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 2018 kan fastsettes som Trauma IFs årsregnskap for
2018.
Tromøya den 11. februar 2019
_________________

__________________

Carl Vidar Egeland

Ragnar Parnemann
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Årsmøtesaker
Fastsette medlemskontingent
Medlemskontingenten har i 2018 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.

Budsjett for 2019 Hovedstyret
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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
Utgifter egne løp
SUM VAREKOSTNADER
Lønninger
SUM LØNNSKOSTNADER

Hovedstyret
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019
284 172

330 000

413 766

420 000

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

57 993
208 500
260 057
60 026
63 032
159 134
3 000

57 000
165 000
280 000
55 000
63 000
160 000
3 000

1 042 760

1 096 000

18 000
1 243 508

1 203 000

224 916
224 916

250 000
250 000

280 446
280 446

270 000
270 000

8 000
8 000

-

-

-

Avskriving
SUM AVSKRIVINGER

17 000
17 000

-

-

-

Renovasjon, vann, avløp mv.
Lys og varme
Barneidrett
Treningsutgifter
Kostnad eiendom, vedlikehold
Sykkel
Drift Klubbhus/Mødreforeningen
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

17 233
42 043
1 691

20 000
42 000
10 000

28 208
55 251
8 094
11 466

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
339 000
220 000
80 000
25 000
6 500
40 000
829 000
1 079 000

4 000
15 960
10 815
3 183
2 458
3 793
349 000
220 000
80 000
23 457
13 464
10 197
839 346
1 119 792

30 000
55 000
7 000
63 000
5 000
25 000
11 000
3 000
3 000
4 000
344 000
247 000
48 000
25 000
13 000
10 000
893 000
1 163 000

62 389

17 000

123 716

40 000

2 635
-4 554
-1 919
-29 000

2 000

1 917

2 000

1 917

2 000
2 000

31 470

19 000

125 633

42 000

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

Det er planer om ny innendørs fotballhall på Hove, jfr egen årsmøtesak. For å komme videre i saken,
må det betales ca kr 250 000 i reguleringskostnader. Denne utgiften må årsmøte ta stilling til om
Trauma IF ønsker. Den er ikke lagt inn i budsjettet da dette vil være en investering som føres i
balansen og ikke utgiftsføres.
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Behandle innkomne saker
1. Styrets forslag om å vedta lovnormen for idrettslag
2. Sykkelgruppa har ingen aktivitet og det påløper kostnader hvert år. Styret forslår å nedlegge
sykkelgruppa i Trauma.
3. Fotballstyrets forslag om videre arbeid om ny innendørs fotballhall på Hove. I den
forbindelse vedta om klubben skal gå i gang med reguleringsplan i størrelsesorden kr 250 000
samt i den forbindelse salg av Tjenna fotballbane og klubbhus for å kunne finansiere ny hall.
4. Fullmaktsmatrise for hovedstyret og undergrupper, se vedlegg
5. Mødreforeningen ønsker å bli en undergruppe i Trauma på lik linje med de andre
undergruppene, med egen økonomi. Mødreforeningen ønsker å overta driften av klubbhuset
med utlån osv.

Valg
Valgkomiteen 2018/19.
Siri Olsen gikk inn i valgkomiteen i september-17 og det har ikke lykkes i å hente inn ytterligere
kommiteemedlemmer.
Mvh
Siri Olsen

VALGKOMITEENS INSTILLINGER:
HOVEDSTYR
ET:

SITTENDE
PERSONER I
STYRET:

NYTT STYRET:

PERIODE:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem
håndball:
Styremedlem
fotball:
Styremedlem
anlegg/Mødreforeningen:

Robert Skaare
Rune Hølleland
Christian Knudsen
Marianne Kjølner
Sindre Kvammen

Robert Skaare
Rune Hølleland
Christian Knudsen
Marianne Kjølner
Sindre Kvammen
Tore Abrahamsen

Sitter til 2021
Sitter til 2021
Sitter til 2021
Sitter til 2021
Sitter til 2021
Sitter til 2021

Reidar Sunde

Sitter til 2021

Anette Hem
Johnsen

Sitter til 2021

Karen Marie
Saxlund Kristin
Slotta
Katie Balsam
Halvorsen

Sitter til 2021
Sitter til 2021
Sitter til 2021

Kjell Brevik
Jan Sandberg
Arild Ramsdal

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

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Løypekomite:

Kjell Brevik
Jan Sandberg
Arild Ramsdal
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Revisorer:

Valgkomite:

Huskomite:

Carl V. Egeland
Ragnar Parneman

Carl V. Egeland
Ragnar Parneman

Sitter til 2021
Sitter til 2021

Siri Olsen

Siri Olsen

Sitter til 2020

Dagfinn Knoll
Oscar Gundersen
Inger H. Hølleland
Johannes Sandberg

Mødreforeningen
ved:
Siri Olsen
Marianne Kjølner
Elin Christensen
Katie Balam
Halvorsen

Sitter til 2025
Sitter til 2025
Sitter til 2025
Sitter til 2025

FULLMAKTSMATRISE

Styret

Styreleder

Økonomiansvarlig

Gruppestyre

Gruppeleder

Trenere

Signere avtaler på vegne av idrettslaget

Ja

Inntil 20.000

-

Inntil 30.000

-

-

Kjøpe/selge anlegg og utstyr

Ja

Inntil 20.000

-

Inntil 30.000

-

-

Gjennomføre betalinger

-

Signatur i
fellesskap

Signatur i
fellesskap

-

-

-

Minimum to må signere hver
betaling

Godkjenne fakturaer

Ja

Inntil 20.000

Inntil 20.000

Inntil 30.000

Inntil 20.000

Inntil 5.000

Alle fakturaer må signeres av
minimum to personer

Opprette, endre eller slette bankkonto

-

-

Ja

-

-

-

-

Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank

Ja

-

Ja

-

-

-

-

Godkjenne regnskap

Ja

-

-

Gruppe-regnskap

-

-

-

Godkjenne budsjett

Innstiller forslag
til årsmøte

-

-

Fastsette gruppebudsjett

-

-

-

Kommentar
Signaturrett er registrert i
foretaksregisteret
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