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Årsmøte i Trauma Idrettsforening 
 

Velkommen til årsmøte i Trauma IF 
Onsdag 22. mars kl 19:00 i klubbhuset ved Tromøyhallen 
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Årsrapporter fra hovedstyret og undergrupper 
 
Årsrapport fra hovedstyret 2022 
 
Kjære alle medlemmer og alle med hjerte for Trauma! 

Vi i Trauma skal være stolte over at 2022 var et år med rekordstor aktivitet i idrettslaget vårt. 

På tross av flere år med pandemi og restriksjoner, så har Trauma i 2022 hatt hele 19 

håndballag og 20 fotballag påmeldt seriespill og diverse cuper. Barneidretten teller over 50 

barn, orienteringsgruppa er fortsatt aktive, Langhaven sykkelpark utvides stadig og 

Mødreforeningen bidrar på mange fronter. Og ikke minst, bak alle lag og aktiviteter legges 

det ned utallige dugnadstimer fra både trenere, oppmenn, kontaktpersoner og 

styremedlemmer. Tusen takk for innsatsen, uten dere hadde ingenting av dette vært mulig! 

Det er også lagt ned betydelig arbeidsinnsats med medlemsregisteret, noe som har resultert 

i at vi ved utgangen av 2022 hadde hele 703 betalende medlemmer. I sum betyr dette at 

idrettslaget vårt har høy aktivitet på alle fronter og en sunn økonomi i bunnen, og det er et 

flott grunnlag å bygge videre på. 

Med økt aktivitet i regionen og stor byggeaktivitet på Tromøya, så må Trauma forberede seg 

på stor og voksende aktivitet i klubben også i årene som kommer. Kapasiteten på 

fotballbaner og inne i hallene er allerede sprengt, og det blir en viktig prioritet for styret å 

jobbe med dette. Vi har derfor sendt høringsuttalelse til Arendal kommune angående 

reguleringsplanen som gjelder bruk av området hvor den gamle ungdomsskolen lå. Vi mener 

dette arealet bør benyttes til en ny hall eller andre aktiviteter for barn og unge og håper 

kommunen lytter til oss. 

Med samme bakgrunn legges det også frem for årsmøtet et forslag om å renovere 

Kjennabanen til å bli Sørlandets flotteste og mest moderne gressbane. Kjenna ligger i gang- 

og sykkelavstand for veldig mange barn og unge, og med nye tribuner og et renovert 

Kjennheim, vil dette bli et flott nærmiljø-anlegg. Med nærhet til både lysløype, hoppbakke, 

skøyteis og Langhaven sykkelpark, så håper vi at klubbhuset og dette området skal bli enda 

mer benyttet i årene som kommer. Dersom prosjektet vedtas, vil vi bruke det meste av 2023 

på å gjennomføre dette prosjektet. Det må legges ned et betydelig antall dugnadstimer, og vi 

regner med at veldig mange av dere stiller opp på dette. Ta kontakt dersom du har ideer eller 

ønsker å bidra! Når gressbanen er klar til å benyttes fra sesongstart i 2024, så vil det være 

akkurat 100 år siden Trauma anla fotballbane på Kjenna. Det må selvfølgelig markeres, og vi 

gleder oss allerede! 

Med ønske om et flott idrettsår også i 2023! 

Anders Hall Jomaas 

Leder av hovedstyret i Trauma 

 
Hovedstyret har bestått av 
Anders Jomaas, Sindre Kvammen, Christian Knudsen, Rune Hølleland, Sven-Edvard Jensen 
og Anette Hem Johnsen. 
 
 
Æresmedlemmer i Trauma: 

• Kjell Brevik  

• Jon Gjerrestad  

• Alf Martin Sandberg  

• Harry Hansen  

• Einar Gulbrandsen  
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Årsrapport Trauma fotballstyret 2022 

 
 
Aktivitet 
 
Trauma fotball har i 2022 sesongen hatt med 20 lag i serie spill. Det har vært stor aktivitet på 
Hove, Kjenna og Roligheten. 
 
Traumas A-lag kom på en flott 2.plass i 4 divisjon etter en «tøff» kamp mot Donn som tilslutt 
rykket opp. Trauma 2 i 5 divisjon fikk en flott 5 plass, her har mange unggutter fått nyttig 
erfaring på senior nivå. 
 
I barne- og ungdomsfotballen har det vært full fart. Mange flotte resultater både i cup og 
serie. Noen lag har også deltatt på Dana cup og Norway cup. 
 
Talentgrupper 
 
Trauma har sammen med Grane hatt ansvaret for treninger for talentgrupper G-13, 14 og 15 
år. 
 
Bjørnar Henriksen og 4-5 trener til har har gjort en flott innsats og tilbakemeldingene fra de 
andre klubbene i området er veldig positive. 
 
Anlegg 
 
På Hove har Trauma kjøpt inn kioskvogn som brukes til salg av diverse matvarer og drikke 
under kampene. Mødre foreningen har stilt opp og organisert dette på en flott måte. Mange 
av de aldersbestemte lagene har også bidratt.  
 
Ny kiosk i enden av utstyrsbodene er også snart ferdig. Åpnes våren 2023. Det har blitt holdt 
en stor dugnad høsten 2022 med godt oppmøte der vi fikk gjort mye forefallende arbeid.  
Vi har også fått opp en del skilt rundt banen. Det gjenstår fortsatt litt dugnadsarbeid før vi er 
ferdig. 
 
Kjenna. Her er det lagt store planer for framtiden. Det foreligger store planer om 
oppgradering av Kjenna, slik at det vil bli mye mer aktivitet her, flere kamper og flere 
treninger. Håpet er at Kjenna skal stå nyrenovert i 2024 dvs. 100 år etter at Kjenna ble tatt i 
bruk. Andreas Frivold har gjort en stor jobb med dette prosjektet: «Make Kjenna great 
again»☺. 
 
Roligheden. Her er det endelig kommet på plass ballfangernett mot hovedveien. 
 
Dommer 
 
Her har vi en gladnyhet. Fra 2023 har vi doblet antall kretsdommere fra 1 til 2. 
John Sigurd holder jevnlig kontakt med dommerne både ny kretsdommer og alle 
klubbdommere som dømmer kamper for de yngste lagene. Vi har fortsatt bruk for flere 
kretsdommere så dersom dere har lyst på en utfordring så er det bare å ta kontakt med 
dommeransvarlig så vil dere få veiledning om hvordan dere går fram. 
 
 
Fotballstyret 2022: 
 
Rune Hølleland, leder 
Andreas Frivold, sponsoransvarlig 
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Øyvind Nilsen, fiksansvarlig 
Eirik Bruun Ingebretsen, treningstider 
Jimmy Veland, anleggsansvarlig 
John Sigurd Thomassen, dommerkontakt 
Anne Lin Solvang, politiattester 
 
 
Årsrapport Trimgruppa – 2022 
 

Etter to år med Corona og nedstengning har Trimgruppa hatt litt frafall i rekkene. Den harde 

kjerne på 6 - 8 deltagere opprettholder imidlertid aktiviteten og vi møtes til ukentlige trimøkter 

i flerbrukshallen på Roligheden skole hver mandag kveld. 

Vi har plass til flere og våre treningstider er mandag kl. 21.00 - 22.00. 

Styret har også i 2022 bestått av: 

Leder: Otto Skår (T: 90574677) ottoskaa@online.no  

Kasserer: Magn-Bjørn Hornnes hornmagn@online.no  

Styremedlem: Trond Denstad denstad@msn.com 

 

Årsrapport Traumas orienteringsgruppe – 2022 

 
Styret har bestått av: 
Per Olav Nærestad (leder), Bjørn Sætran (nestleder), Geir Henrik Hirsch (materialforvalter) og 
Øyvind Bratland (kasserer). 
 
Litt om sesongen:  
Etter to sesonger med mange Corona-restriksjoner ble 2022 heldigvis mer normal igjen. 
Aktiviteten i o-gruppa har dessverre vært synkende de siste årene, men den «harde kjernen» 
holder det gående. De fleste er bare med på lokale løp, men noen få deltar også andre steder 
i landet.  
 
Arrangementer i egen regi: 

• KM natt ved Sandnes skole 01.04. (34 deltakere) 

• Karuselløp Agder ved Hastensund 04.05. (104 deltakere)  
 

Pallplasseringer i kretsmesterskap: 

• Vilde Haslekås Solheim (D17-18): Nr. 1 natt, nr. 2 lang, nr. 3. sprint og nr. 3 mellom 
 
Følgende har deltatt på løp i år (alfabetisk; etternavn, fornavn):  
Bjørn Bratland, Elin Okkenhaug Bratland, Øyvind Bratland, Kjell Brevik, Erling Fredriksen, 
Vetle Hagli, Malin Haug, Geir Henrik Hirsch, Mia Hirsch, Tone Hirsch, Anders Hald Jomaas, 
Ulrik Lien Jomaas, Per Olav Nærestad, Are Skindlo, Inge Skjævesland, Inger Skjævesland, 
Espen Solheim, Oda Haslekås Solheim, Vilde Haslekås Solheim, Ånon Haslekås Solheim, 
Bjørn Idar Sætran og Arne Thorstensen, Øystein Vågsnes. 
 
  
09.01.2023   
Per Olav Nærestad 
leder 

 

 

mailto:ottoskaa@online.no
mailto:hornmagn@online.no
mailto:trond.denstad@gard.no
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Årsrapport for Trauma håndballstyret for 2022 

 
 
Styret har i 2022 bestått av følgende: 
 
Sven Edvard Jensen Leder                 
Chim Kjølner            Nestleder/Arrangementsleder    
Kari Pedersen  Kasserer    
Ståle Simonsen Styremedlem   
Dagfinn Knoll  Styremedlem 
Stig Mønnick  Styremedlem 
Sadik Hasani  Sekretær   
 
Ståle Simonsen er sponsoransvarlig og dugnadskoordinator.  
Valgkomiteen for Trauma finner kandidater til håndballstyret.  
Håndballåret 2022 har vært et kjempefint år med mye aktivitet for store og små. Når det 
gjelder Covid-19 ble det litt nedstenging i begynnelsen av 2022 og vi har fulgt rådene fra 
myndighetene slik at treningene/aktiviteter/samlinger har i korte perioder vært stengt. De 
fleste har stort sett fått trent, og trenerne har gjort en kjempestor innsats i forhold til 
smittevern og gjennomføring av treninger igjen i år også. 
 
Saker: 
Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 57 saker. I tillegg så har styret hatt Trenermøte for 
nye og gjenværende trenere. Dette er blitt satt godt pris på da det er viktig med informasjon. 
Vi har også hatt førstehjelps/hjertestart trening med trenere og foreldrerepresentanter.  
Sven Edvard Jensen er en god leder for styret og Trauma håndball. Vi i styret er veldig 
fornøyd med alt vi har fått gjennomført. Styret har veldig godt samarbeid med trenere og de 
involverte i håndballen, og er alltid åpen for innspill og ideer. 
Styret har gode rutiner og drar lasset sammen og gjør det som er best for Trauma Håndball. 
Styret har vært representert i hovedstyremøter i 2022. Det er leder som har representert 
håndballgruppa. 
Styret har vært representert på obligatorisk klubbmøte i regi av håndballregionen. 
 
Sportslig: 
Klubben hadde 22 lag påmeldt i sesongen 2022/2023.  
Styret har som hovedfokus å tilrettelegge og bistå trenerne og lagene. Det er også viktig for 
styret å skape felles engasjement og arrangementer. I år fikk vi tillegg gjennomført nissefest 
som er en stor suksess blant alle spillerne i klubben. 
Styret følger opp håndballgruppas økonomiske og administrative forpliktelser, inklusive å 
stille folk til Trauma sine felles dugnader. Påmelding til seriespill og minihåndballturneringer 
for sesongen 2022/2023 er gjort av styret.  
 
Trenere til lag melder selv på til cuper og turneringer av kortere varighet.  
Fordeling av treningstider og søknadsprosess til kommunen om treningstider i Tromøyhallen 
er gjort rett før sommerferien, med noen få justeringer i august. Vi får som regel ikke nok hall 
tid til lagenes ønsker, men vi bruker nå den nye flerbrukshallen til de yngste lagene. I år har 
vi i tillegg fått 2 dager i Stueneshallen. 
 
Det er mye å glede seg over i Trauma håndball. Rekruteringen blant de yngste er god, og vi 
jobber for å holde dem lenge i aktivitet. Dette gjelder både jente og guttelag.  
 
Administrasjon 
Styret har oppdatert medlemslistene høsten 2022 og fakturert medlemmene for 
håndballgruppa sin medlemsavgift. 
Styret har sørget for at de lisenspålagte lagene har fått oppdaterte lisenser. 
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Klubbens mailadresse handball@trauma.no betjenes av styreleder og interninformasjon til 
trenerer og andre tillitsvalgte får via denne mailadressen. All informasjon fra 
håndballforbundet kommer inne til denne mailen og videreformidles på mail til trenere og 
styret. Håndballgruppa har egen fane på www.trauma.no der kontaktinfo til styret, 
trenere/oppmenn og en del praktisk info er lagt ut. Styret holder etter beste evne denne 
informasjonen oppdatert.  
Vi i styret bruke møterommet eller klubbhuset til styremøtene våre.  
 
Økonomi 
Håndballgruppa har fortsatt god økonomi. Resultatet for 2022 er kr -118 795,- Det høye 
underskuddet skyldes mye investering i nye drakter og treningsdresser til alle lag over 12 år. 
Håndballen har ellers kr 552 000 på bok, i tillegg kommer lagskontoer med  
kr 240 000.  
 
Sponsorarbeid 
Sponsorarbeidet er i trygge hender og Ståle Simonsen har også i år gjort en meget solid jobb 
her. Skiltsponsorer i Tromøyhallen er på plass og ikke minst satt opp pent og ordentlig.  
Trauma Håndball hadde følgende hovedsponsorer i 2022: 
 
Tromøy Bygg, Systemhus 
 
Tannlegespesialisten Tyholmen 
 
Coop Extra Tybakken  
 
Arendal og Omegn Sparekasse  
 
 
Gruppa har inntekter for følgene skiltsponsorer: 
 
Rambøll 
 
Tromøytunet 
 
Mira Mare  
 
Arendal EL-Team 
 
Muremester Trygve Jensen  
 
Olsen Handelsgartneri 
 
Tromøy Bensinstasjon 
 
ABP Elektro 
 
Pizzabakeren Krøgenes 
 
Lillesandhus  
 
AFiber 
 
Spornes Gårdsbarnehage  
 
Tromøy Drenering og Hage 
 
Øygarden og Knudsen Revisjon  

mailto:handball@trauma.no
http://www.trauma.no/
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Sigmund Aasen  
 
Styret «eier» klubbdraktene og forbeholder seg retten til å selge inn sponsorer på disse. 
Lagene kan selv selge sponsorplass på treningsdrakter, t- skjorter og annet materiell så 
fremt 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 prøver å styrke den eksterne kommunikasjonen, først og fremst via bruk av sin egen 
side på Facebook. Styret benytter seg også av en egen trenerside på FB som skal forenkle 
den interne kommunikasjonen blant trenere.  
Styrets postboksadresse Trauma håndball, Postboks 75, 4852 Færvik betjenes av kasserer 
og det er stort sett fakturaer som kommer dit.  
Styret takker alle de som har stilt opp for håndballen i 2022 og bidratt til nok et godt håndball 
år for Trauma. 
Vi takker spesielt klubbens trenere, oppmenn og foreldrekontakter som utgjør selve 
grunnfjellet i Trauma hverdagen.  
 
Håndballhilsen fra et samlet styre i Trauma Håndball  
Sven Edvard Jensen (leder) 
Sadik Hasani  (sekretær) 
 
 
 
Årsrapport Barneidretten Trauma 2022 
 
Målet med barneidretten er at alle barn skal ha mulighet til fysisk aktivitet under trygge 
rammer. Tilbudet er åpent for barn i alderen 3-6 år, og vi holder til i flerbrukshallen på 
Roligheden skole onsdag 17:15-18:00.  
 
I løpet av året hadde vi 17 treninger på våren, og 16 treninger på høsten. I følge Spond har 
det vært 28 barn i snitt per trening. Vi har hatt de fleste øktene inne i flerbrukshallen på 
Roligheden skole. Med en større oppgradering på utstyrsfronten har vi fått muligheten til å ha 
felles hinderløype for alle barna, fotball og håndball for førskolebarna, og varierte aktiviteter. 
Vi har hatt karneval, sommeravslutning med tur til utsiktstårnet og hinderløypa ved 
Marisberg. I august og september benytta vi oss av muligheten til å være utendørs på 
fineværsdagene, med sykkellek, hinderløype og tur til Vardåsen. På juleavslutninga var vi så 
heldige å få besøk av julenissen!   
 
Vi har variert mellom å være felles alle sammen, med musikk til oppvarming, hinderløype og 
bjørnen sover er fast avslutning. En del økter har vi delt opp gruppene i aldersgrupper, så 
gjør at man kan ha mer tilrettelagt treninger ut fra alder og forståelse av lek. Vi ser god nytte i 
å både være sammen, og oppdelt. Man blir mer kjent med barn man skal gå i klasse med når 
vi er færre, men det er også gøy å kunne være sammen med eldre/yngre søsken når man er 
sammen alle sammen.  
 
I vårperioden var vi 8 foreldre som delte på ansvaret for å ha treningene, og i høst var vi 10 
foreldre. Vi har plass og ønske om å få med oss enda flere for å kunne dele på ansvaret, og 
gi barna varierte og morsomme treningsøkter.  
 
Vi ønsker barn og foreldre velkommen til flerbrukshallen på treninger i 2023.  
 
På vegne av trenerteamet, 
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Anja Husøy Hersel,  
Leder Barneidrett. 
 
 

Årsrapporter håndball 
 

Årsrapport – Ballidrett Gutter og Jenter 6, født 2016   

Gruppa har totalt 38 medlemmer, med ca 25 aktive deltakere som trener tirsdager fra kl. 
16.00 – 17.00 i Tromøyhallen.    

Trener er Malin Mogstad, Klas Martin Prestrud, Magnus Thorkildsen, Kristian De Lange, Erik 
Byholt Hanssen, Mari Stokstad Olsen, Lars Jacobsen og Helene Hvalgård Bakke.  

Det er en veldig fin gjeng 1. klassinger som komme på trening med mye energi og høyt 
lydnivå. Første halvår har fokusert på å få inn rutiner og struktur i leken og treningen, og 
fokus på å lytte til beskjeder og følge med på den organiserte treningen. Vi har hatt mye ball-
lek med hinderløype, Krabbe, Katt & Mus, ballstafett og annet gøy. Treningene har vært delt 
mellom håndball og fotball som en del av balleken. Den siste halvdelen av semesteret har vi 
også trent mye håndballspill og deltatt på vår første minihåndballturnering i begynnelsen av 
desember. Det var en kjempegøy opplevelse for alle som var med, både spillere og trener – 
og veldig stas med den første medaljen rundt halsen.  

To av trenerne våre, Malin og Kristian, har deltatt på trenerkurs som har vært veldig nyttig 
læring å ta med inn i trenerteamet.  
  
Medlemmene i denne gruppen er  
  
Ada Moripen Stormyr 
Alice Hvalgård-Bakke 
Ellinor Pyke-Lindtveit 
Emma Høst Lystvet 
Hans Byholt Kjørholt 
Helena Goralska 
Hilma Pyke-Lindtveit 
Håkon Juul-Torgersen 
Jon Jensen Flakke 
Kristoffer Stiansen 
Leo Jakobsen Bjørhei 
Lilly Sandnes 
Lukas Antonio Halvorsen 
Lærke Øygarden de Lang 
Madelen Bratlie Svendsen 
Mai Gran 
Marcus Mortensen Veland 
Vilde Stokstad Olsen 
Mathias Fredriksen 
Matias Rubas 
Mats Aage Steen-Tveit 
Mikkel Kallevig 
Mikkel Myrland 
Milla Sjøstrøm Mogstad 
Nelle Taule Halvorsen 
Oda Bruun Jacob 
Olivia Eriksen 
Philip Wang Andersen 
Sara Moripen Stormyr 
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Sarah Abusland 
Sigurd Sandøy-Hansen 
Tia Isabelle Jensen 
Tia Myrland 
Tiril Bryn Sperre 
Tobias Thorkildsen 
Turid Helene Halvorsen Ankervold 
Ulrik åbyholm 
Venie Josefsen 
 
 

Håndball og fotball Jenter/Gutter 7 født 2015 

 
Gruppa består av 30 barn, og er stort sett 23-25 på trening hver uke. I sommerhalvåret spilte 
vi fotball, fra høstferien og i vinter har det vært håndball.  
 
Trenere er Anne Lin Solvang, Amanda Stiansen, Christine Westlie Bergman, Florian 
Aleksander Rausch, Margrethe Svinøy, Torunn Strand Nygård, Michel Saxlund, Vegard Berg 
og Alf Oterholt. Spillere er Alma Veer, Aria Sandbu Løvdal, Arin Özen, Ask Gran, Axel 
Nicolay Gilbo, Ayla Johanne Stubberud, Edvald Svinøy, Eivind Hannevik Olsen, Emil 
Hopstock Spikkeland, Emma Olsen Bording, Erlend Strand Dahl-Paulsen, Hedvig Ramse 
Bodvin, Johan Dyrdal, Johannes Oterholt, Lars Meland Ellingsen, Lucas Aleksander 
Terjesen, Lukas Alexander Stiansen, Markus Hopstock Rausch, Mathias Berg, Odine 
Stokstad Stund, Olivia Pritchard-Davies, Philip Bergman, Philip S. Bakkegaard, Sebastian 
Golding, Sindri Lindvik, Tiril Søberg Saxlund, Tirill Sofie Steen-Tveit, Tobiasz Cecot, Sansa 
Mrvic Omholt, Roar Raabu-Olsen.  
 
Fra høsten 2022 har vi hatt 1-2 lag i minihåndballringen for jenter og 3 lag for gutter. Det var 
også stor stas å være med på Traumas nisseturnering i desember for første gang, med hele 
5 lag. På fotball har vi deltatt på flere turneringer, første var Blåveiscup i mai, deretter 
Sørfjells sommerturnering i juni og Kiwi Bama cup i Søgne i oktober. En liten gjeng deltok 
også på Granes fotballskole før sommerferien 
 
 
Håndball Gutter/Jenter 8, født 2014 
 
Håndball gutter og jenter 8 har treninger tirsdager i flerbrukshallen 18:00-19:00. Høsten 2022 

var det første halvåret med fokus kun på håndball. Tidligere het det ballidrett.  

 

Det er rundt 20 gutter(11 stk) og jenter(11 stk) i aktivitet hver uke. Vi har deltatt på 4 

minihåndballturneringer, 2 turneringer for G8 og 2 turneringer for J8, der Trauma arrangerte 

minihåndballturnering for J8 10.desember med hele 14 påmeldte lag.  

 

Spillere (22 stk):  

• Amanda Golding Sydness • Bernard Bruun Jacob • Emil Slåttekjær • Harald Pedersen • 

Herman Aarak Knutsen • Hilda Emanuelsen • Ine Røilid • Isak Johansen • Jens Sydness 

Jacob • Johannes Sandmo • Karoline Holand Salgado • Leah Stelander • Lily Bringsverd • 

Live Ellingsen Bergendal • Magnus Bror Prestrud • Martin Sydness Jacob • Peder Halvorsen 

• Per Hvalgård-Bakke • Tara Skjævestad • Vera Ristøl • Anna • Ida Trenerteam og hjelpere: • 

Ragnar Stelander - trener • Karianne Værstad - trener • Tonje Holand Salgado – 

hjelpetrener/Arrangement • Nina Røilid - hjelpetrener • Anette Bringsverd - hjelpetrener • Live 

J. Sydnes - hjelpetrener • Rebecca Golding – arrangementansvarli 
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Håndball, gutter/ jenter 9 født 2013 

 
Her er en liten oversikt over jenter og gutter 9 (2013 kullet i Trauma). 
 
Trening:  
Mandag kl 16.30-18.00 i flerbrukshallen på skolen 
Torsdag kl 16.00-17.30 i flerbrukshallen på skolen 
 
Turnering:  
Lagene (jentene og guttene) deltok på Dyreparken cup i august 2022.  
Veldig fin turnering med overnatting i Abra Havn. Denne vil lagene delta på i august 2023.  
 
Antall aktive spillere i slutten av 2022: 14 aktive       
8 jenter og 6 gutter 
Vi har fått 5 jenter fra Sandnes og 2 gutter fra Roligheden nå i 2023.   21 aktive spillere pr 
16.01.2023. - 7 nye 
 
Navn Jentene: 
Inger Gundersen 
Sofie Røisland Arneberg 
Emilia Goralska  
Thea Emilie Thorkildsen 
Julia Knoll 
Celine Juel 
Carmen Tunsberg-Gundersen 
Emma Charlotte Samland 
 
Malin Trydal Jensen (NY 2023)   
Emma Guttormsen (NY 2023) 
Jenny Skogstrøm (NY 2023) 
Lara (NY 2023) 
Martine Andersen (NY 2023) 
 
Navn Guttene: 
Ole H. Lystvedt 
Aleksander B. Pedersen 
Endre M. Veland 
Jacob Abusland 
Olai Svinøy 
Jan W. H. Spetland 
 
Torjus Rasmussen (NY 2023) 
Erlend Larsen (NY 2023) 
 
Trenere: 
Liv Marit Røisland 
Åse H. Spetland 
 
Kontaktperson:  
Kristine Ribe (guttene) 
Silje Gulbrandsen (jentene) 
 
Med vennlig hilsen  
Silje Gulbrandsen 
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Årsrapport - Jenter 10, født 2012   

Antall aktive: Jenter: 20 
Aktivitet: Aktivitetsserie - 01 
Dugnader: Ingen 
Turneringer: Dyreparkencup en lørdag og søndag i august. Vi var i Dyreparken en av 
dagene. Ikke overnatting. Aktivitetsserien er organisert med håndballspill 1 ganger i 
måneden ca. Da er det flere kamper på en dag. 
Resultater hvis aktuelt: Ikke aktuelt 
Annet: Vi er 3 jentelag (Trauma 1, Trauma 2 og Trauma3) i serien. Det er spillere fra 
Roligheden skole, Sandnes skole og Birkenlund skole. Vi har hatt foreldremøte på våren og 
på høsten. 5.12.22 ble det også arrangert pizzakveld i Klubbhuset for jentene etter trening.  
 
Navnoversikt over spillere: 
Jenter:          
Erica Abigail Matadi     
Erle Nygård      
Hermine Berg      
Selma Kvifte Sjølander     
Iben Sofie Kildeborg Vellesen  
Ida Tjentland Fluør   
Johanna Åsheim     
Kine Johannessen Åsen    
Kristine Johannessen Åsen    
Malin Breimyr 
Malin Trydal-Jensen 
Mari Tølkkø Mortensen 
Marta Rønningen Knudsen 
May Bratlie Svendsen 
Mina Svaboda Knutsen 
Nora Neegaard 
Pia Barth Pedersen 
Sarah Elise Solsvik 
Sofie Lohne 
Sophia Hopstock 
 
Trenere: Hilde Kvifte Sjølander, Magnus Bjarte Solsvik, Emily Johannessen. 
Foreldrekontakter: Jentene: Marie Bratlie Svendsen. Ressursperson: Carina Severinsen  
 
Hilsen  
 
Marie Bratlie Svendsen 
Oppkvinne/foreldrekontakt        
 
 

Håndball gutter 10, født 2012  
 
Trenere: Adeleide Flakke og Knut Martin Johnsen Oppmann / foreldrekontakt: Hanne 
Goodwin  
 
Fra januar 2022 har det vært ca 7-8 spillere og det ble derfor meldt på et lag til 
Aktivitetsserien. Etter sommerferien har det kommet flere spillere til og de har siden 
aktivitetsseriens oppstart i høst vært 12-13 aktive spillere. De har to treninger i uka, 
mandager og tirsdager. Til og med desember 2022 har mandagstreningen vært sammen 
med jenter 10, mens tirsdagstreningen har kun vært for gutter10. Laget har ikke deltatt på 
turneringer utenom aktivitetsserien.  
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Aktive spillere i 2022: Benjamin Goodwin Caspian Botterli Øygarden David Ellefsen-Lie 
Edvard Flåm Emanuelsen Even Augensen Filip Leander Johnsen Harald Berg-Hornnes 
Håkon Sviggum Aarak Johan August Gilbo Jonas Stoa Johnsen Mons Sydness Ole Martin 
Slettebøe Tage Jensen Flakke. 
 
 
Årsrapport Trauma Håndball Jenter 11, født 2011 
 
Antall aktive: 11 
Trening 1x pe uke, 1,5 time 
Spiller i aktivitetserie, bredde 
Se vedlagt bilde for navn på utøvere 
Kontaktpersoner: Kristian Mouland, Gro Catrine Lie og Leni Pedersen Samland 
 
Spillere: 
Carmen Lie-Gomez, Helene Fredli, Isabella Bijl, Kaia Eveline Nilsen, Kristine Kvammen, 
Lotte Alstrup Furre, Mathilde Mouland, Mia Rubas, Sara Løvås, Sarah Elise Samland, 
Sophia Skauen. 
 
 
 
Årsrapport Håndball Gutter 11, født 2011 
 
Laget har 12 spillere, og trener tirsdager og fredager fra kl 17.00 – 18.30 i Tromøyhallen, 
samtidig med G12 som vi har et godt samarbeid med.  
 
Trenere er Atle Abrahamsen og Fredrik Halvorsen, foreldrekontakt er Margrethe Svinøy.  
 
Spillere er Albert Halvorsen, Alexander Halvorsen, Andreas B. Pedersen, Aron Holand 
Salgado, Eivind Gundersen, Jonas Lund Abrahamsen, Lars Kristian Tan Almås, Liam Bruun 
Lindstrøm, Magnus Svinøy, Peter Bergman, Mads Holm Nilsen og Mats Frich Thuland.  
 
Laget spiller i aktivitetsserien med 7 runder gjennom året, noen av spillerne våre har også 
fått prøvd seg i serien med G12 når de har hatt frafall. I tillegg deltok de også på Dyreparken 
Håndballfestival i august. 
 
 
 
Årsrapport håndball jenter 12, født 2010  

Vi har i år hatt 25 spillere på våren, og 22 på høsten. En jevn fordeling mellom jenter fra 
Sandnes og Roligheden. Vi trener i Tromøyhallen hver mandag fra 17.40-19.00, og onsdager 
17.30-19.00 
 
Trenerteamet bestå av Karen Marie Saxlund, Lisa Nordheim Dønnestad, Knut Martin 
Johnsen, Vegard Berg og Hilde Trollnes. I høst har Siri Østerhus og vært med som 
hjelpetrener. Oppmann er Elin Christensen. Arrangementsansvarlige er Ellen Marit Eskelund 
for Trauma 1, og Katrine Augensen for Trauma 2. 
 
Vi hadde to lag i aktivitetsserien på våren. I høst har vi to lag i Breddeserie sammen med 
Lillesand, Vegårshei, Hisøy, Øyestad, Grimstad Lia og Høvdingen. 
 
Vi begynte året med nedstenging, dermed mistet vi en turneringshelg. Ellers ble det 2 helger 
med turnering, samt at vi hadde en miniturnering sammen med Hisøy og Grimstad før 
sommeren. I februar var vi flaggbærere på ØIF-kamp.  
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Høsten startet med Dyreparken håndballfestival, en fin måte å starte høstsemesteret på.  I 
løpet av høsten har begge lagene klart seg bra i sine kamper. En bratt læringskurve for 
trenere og foreldre med alt som er nytt dette året i forhold til seriespillet.  
Vi har og hatt besøk av Mari Mæle Gjeskild for å snakke om kosthold og trening.  
 
Av dugnader kan vi nevne blomstersalg fra Olsens handelsgartneri både påske og jul, samt 
konvoluttlotteri med premier fra Tromøy pizza både høst og vår.   
 
Sosialt har vi hatt pizzafest høst og vår, en taco og disco sammen med Hisøy og Grimstad 
på fritidsklubben, sommeravslutning og ikke minst nisseturnering der vi stiller med flotte 
juletrekostymer sydd på dugnad ☺ 
 
 
Laget består av:  
 

Trauma 1 Trauma 2 

Agate Christensen Olsen Angelica Sunde 

Emilie Holst Mønnich Emilie Augensen 

Gina Jones Jesine Homestad Spetland 

Ingrid Nordheim Dønnestad Johanne Lieng 

Ingrid Holm Eskelund Johanne Årsbog 

Marie Lyngvi-Østerhus Mar Fabres 

Mathea Skogstrøm Maria Linnea Johnsen 

Mia Arctander Eriksen Martine Knudsen Løvås 

Mille Myrvang Friis Matilde Winge Norberg 

Sigrid Saxlund Gundersen Norunn Terkelsen 

 Othilie Berg 

 Thea Fone Frydenberg 

 

Håndball Jenter 13, født 2009 

 
Antall aktive: 9 
Trening 2x pr uke, totalt 3 timer 
Spiller i breddeserie  
Se vedlagt bilde for navn på medlemmer 
Kontaktpersoner: Kristian Mouland og Gro Kvammen 
 
Spillere: Amalie Andersen, Ingrid Kvammen, Johanna Rasmussen, Kaja Løvdal, Larissa 
Hverkamp, Lerke Simonsen Flakke, Maria Gunnarson, Mia Mouland, Oda Aarak-Sporstøl, 
Aaliyah Alexandra Arten-Josephsen. 
 

Håndball, Gutter 13, født 2009 

 

Vinteren 2022 var det en del sykdom som påvirket oppmøte på både trening og kamp. Det 
ble en del tap, men også en sterk uavgjort mot Våg. 
 
Guttene var i Svanecup 2022. Veldig gøy å møte noen danske lag selv om de møtte god 
motstand. Uvant for guttene å spille med større ball og strek. Sosialt var det veldig gøy.  
Dyreparkencup i august 2022 klarte guttene å komme seg til A-sluttspillet etter 2 seiere og et 
knepent tap. I 1/8-finalen vant de 11-3 mot Sørfjell, men tapte mot Express 9-3 i ¼-finalen. 
Høsten 2022 har vi hatt et lag i øvet serie og gått på 3 bitre 1-målstap, men har matchet godt 
de gode lagene. Laget har møtt Sørfjell, Express, AK 28, Våg, Gimletroll, Randesund og 
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Øyestad. Det har blitt 1 seier, 1 uavgjort og 5 tap, men det er små justeringer som skal til for 
at det kunne blitt flere seiere. Spillerne er i veldig god utvikling. 
 
På høsten har vi hatt trening på mandager kl 2000 i Stuneshallen og på torsdager kl 16.30 i 
Tromøyhallen. 
 
En del spillere har prøvd seg på sonesamling. 
 
Vi har i år spilt på stor bane med strek og med målregistrering og tabell.  
Spillere: Eirik Rønningen Knudsen, Nicolai Stoa Johnsen, David Anders Mackrill, Jonas 
Michaelsen, Anders Hauland Parnemann, Wiliam Løyning Thorsen, Haakon Monrad 
Grandås-Rokstad, Niklas Sandåker, Philip Berglund Karlsen (kommet tilbake), Asbjørn 
Pedersen, Edvard Vågsnes og Mateo Delfin Aas Haagensen. 
 
Etter sesongen 2021/2022 ville Helene Stoa Johnsen gi seg som trener og Jan-Ronny 
Narten Haagensen kom inn som erstatter. Heldigvis ville Helene fortsette som 
foreldrekontakt. 
 
Hilsen 
 
Christian Knudsen     Jan-Ronny Narten Haagensen 
Trener       Trener 
 
Helene Stoa Johnsen  
Foreldrekontakt 
 
 
 

 
Årsrapport håndball gutter 14, født 2008 
 

19 Spillere: Olav Gjervold Nicolaisen, Nikolai Hem Johnsen, Matija Calic, 
Finn Fabres, Simon Marceliussen Knutsen, Tobias Balaam Halvorsen, Tomas Dale 
Torjussen 
Andreas Njåstad Bråten, Thor Øyvind Ellefsen-Lie, Jonas Hervik, Jonatan Gullhav 
Erlend Heggland, Adrian Kjølner, Marius Frich Thuland, Juno Tunsberg - Gundersen, 
Theodor Zaar, Nichlas Knudsen Løvås, Marius Christensen Sørensen. Haakon Saxlund 
Gundersen.  
 
Trenere: Harald Johnsen og Anette Hem Johnsen 
 
Laget trener i Tromøyhallen 3 dager i uka, tirsdag, torsdagen og fredag  
I sesongen 2021/2022 har vi spilt kamper i øvet gutter 08. 
 
Høsten 2022 deltok laget på Dyreparken cup. Dette var stor suksess og vi gikk av med 
seieren i B sluttspillet.  Guttene har hatt rekelotteri og solgt sokker som dugnad for å tjene 
inn til denne cupen og sparer til Svanecup og Fredrikstad cup som er et ønske å få dra på i 
2023.  
 
Vi var også 3 lag påmeldt til Nisseturneringen i regi av Trauma håndball 
 
Vi har ellers hatt en del av våre spillere som har tatt dommerkurs dette året i regi av Trauma 
håndball – dette har vært suksess.  
 
 
Årsrapport håndball jenter 14, født 2008 
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Spillerstall:  
Elle Bergliot Simonsen Flakke 
Elle Charlotte Tan Almaas 
Emilia Bergman 
Linnea Moen 
Maia Osmundsen Nilsen 
Selma Kjelle Roppen 
Emilie Van Weele Myklebust 
Mari Forså Lien 
Oda Voldsund  
 
Trenere: 
Astrid Moen 
Helene Forså Lien 
 
Foreldrekontakt: 
Monica Osmundsen  
 
Sesongen 2021/22: Vi spilte i breddeserien, hvor vi kom på delt 1. plass med Strømmen 
Glimt. 
Avsluttet vårsesongen med en veldig fin Svanecup turnering sammen med mange andre 
Trauma lag. 
 
Sesongen 2022/33:  
Vi startet sesongen med Dyreparken cup og fikk en fin start på høstsesongen både sosialt og 
sportslig.  
Vi spiller i breddeserien, selv om tanken var å prøve seg A serien, men pga få spillere valgte 
vi igjen å spille i bredde. 
Vi avslutter høstsesongen med en fin 2. plass på tabellen. Har som målsetting å klatre til 
topps når vårsesongen avsluttes. 
 
Trening: 
Vi trener 3 dager i uka. Tirsdag og torsdag trener vi i Tromøyhallen sammen med J15. 
Den tredje økta trener vi sammen med Grane J14 i Granehallen. Et flott samarbeid med 
Hilde Kvifte & co, som vi setter stor pris på.  
 
Jentene er et veldig sammensveiset lag. De viser stor treningsvilje, har godt 
treningsoppmøte og er veldig flinke til å gjøre sosiale ting også utenfor banen, noe som igjen 

gir gode resultater på banen       

 
 
 

Damelag håndball 
 

Laget har spillere i en spredt aldersgruppe, antall spillere fordelt på årstall er: 3 stk 2006, 4 
stk 2004, 1 stk 2003, 4 stk 2002, 1 stk 1999, 2 stk 1996, 1 stk 1992, 1 stk 1985, 1 stk 1982, 2 
stk 1980. 
 
Laget trener 2 ganger i uka, tirsdag i Stueneshallen og torsdag i Tromøyhallen.  
 
Vårsesongen er Trener Vidar Paulsen, Stina Pedersen er kampansvarlig på kampene og 
Jorunn Jensen er oppmann.  
 
Høstsesongen overtar Margrethe A Havegaard og Jorunn Jensen som spillende trenere og 
lagledere. Disse er for tiden på Trener 1 kurs i regi av Region SørVest. 
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Bente Andersen og Sven-Edvard Jensen støtteapparat som tar seg av andre praktiske 
gjøremål rundt laget.  
 
Spillere: Solveig O J Drageseth, Milica Vojnovic, Josefine E Tveit, Thea Volsund, Dina O 
Nilsen, Tine Ellefsen, Hanna I Jensen,Anny E Ramse, Line H Hasselø,  Ine L Svendsen, 
Helene Andersen, Ine Marie Ramse, Jannicke Andersen, Victoria Sundsli, Edeline J Tveiten, 
Hanne B Johnsen, Margrethe A Havegaard, Marianne Beisland, og Jorunn Jensen. 
 
Laget deltar i 5. Divisjon Kvinner Senior og har til nå ikke vært med i noen cuper.  
Per i dag har vi spilt 13 kamper i sesongen og har 2 seiere, 0 uavgjort og 11 tap og ligger 
med på 11 plass på tabellen av i alt 13 lag. 
 
Damelaget er et lag med mange aldersgrupper og har et godt samhold og har det moro på 
treninger og kamp.  
 
 
 
Håndballhilsen fra Damelaget i Trauma 
 
Margrethe A Havegaard 
Jorunn Jensen 
Bente Andresen 
Sven Edvard Jensen 
 

 
 
Årsrapporter fotball 

 
Årsrapport fotball gutter og jenter 9, født 2013 

 
2022 har vært et strålende fotballår for 2013 årskullet. Vi har hatt 2 økter i uken, tirsdager og 
fredager, med veldig godt oppmøte begge dager uansett vær. Flere med opp imot 100% 
oppmøte. En veldig ivrig gjeng som ofte samles på banen på eget initiativ også.  
Vi har hatt 2 lag i serien der vi har spilt gode og jevne kamper mot alle våre nærmeste 
naboklubber, både vår og høst. Spiller 5er fotball for siste året så overgangen til 7er fotball 
neste år er noe de unge spillerne gleder seg til. Større bane, større mål og tyngre ball. Det 
blir spennende. 
 
Som den ivrige gjengen vi er har vi meldt på 2 lag på alle lokale turneringer som har vært. Vi 
har også vært på turnering i Sørlandshallen, Sportsprofil cup, som Agder Fotballkrets 
arrangerer sen høsten. Det var lenge siden sist og veldig gøy å spille mot litt andre 
motstandere enn dem man møter i seriespill til vanlig. Andre turneringer vi har vært på er 
Coop cup arrangert av Lia, Blåveis cup i Froland og  Sørfjell`s Sommerturnering. Alle med 
veldig godt oppmøte av både spillere og heiagjeng. 
 
Spillere som har vært med i 2022 og som forhåpentligvis blir med neste år også er: Emilia 
Goralska, Aleksander Pedersen, Endre Jakobsen, Endre Veland, Erlend Larsen, Jacob 
Abusland, Jan William H. Spetland, Johan Dahl-Paulsen, Johan N. Haugenes, Jonas Løvdal, 
Markas, Valuckas, Ole Høst Lystvet, Torjus Rasmussen, Sebastian Ring Pedersen og 
Richard Bjelland. 
 
Trenere og lagledere er Frode M. Haugenes og Rune Rasmussen, godt hjulpet av ivrige 
foreldre. 
 
Vi ser tilbake på et fantastisk fotballår som 2022 har vært etter pandemien, men ser nå også 
frem til sesongen 2023 og de forandringer som kommer da. Vi gleder oss alle sammen. 
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Årsrapport fotball jenter 10, født 2012 

 
Trauma J2012 startet opp med treninger i midten av april 2022, og er i dag 17 aktive spillere. 
Jentene har hatt treninger en gang i uken så lenge serien pågikk, og deretter to ganger i 
uken.  
 
Jentene var med på Kiwi Bama-cup i Søgne i oktober, og Sportsprofilcup i Sørlandshallen i 
november.  
 
Navn på aktive spillere: 
Alma Örbak-Haugenes 
Anna Kjørholt 
Dagny Narjord Teien 
Ella van Gasteren Røilid 
Erle Nygård 
Helle Albrektsen 
Hermine Berg 
Johanna Hvalgård-Bakke 
Johanna Åsheim 
Kristine Johannessen Åsen 
Kine Johannessen Åsen 
Lykke Engen Anderson 
Malin Breimyr 
Mille Sienna Langfeldt Krogh 
Sara Kindt Knudsen 
Sarah Elise Solsvik 
Selma Kvifte Sjølander 
 
Trener: Lars Hvalgård-Bakke 
Kontaktperson: Ingvild Kindt Knudsen 

 
 
 

ÅRSRAPPORT Fotball Gutter 10, født 2012 

 
15 spillere. 
For 2012- kullet har det vært nok et godt fotballår. Det her vært svært god utvikling individuelt 
dette året. Men, like gledelig er det å se at det har blitt et lag som spiller godt sammen, og 
som har det gøy på banen. Innsatsen og lagånden under kampene er fantastisk. Det har 
resultert i mange gode resultater og artige kamper. Gutten heier på hverandre, og det skaper 
samhold. Det er gledelig at vi tiltrekker oss spillere fra andre skoler i distriktet. Det viser at 
det er attraktivt å spille på Trauma 2012. 
Sesongen ble avsluttet med pizza og quiz på klubbhuset.  
Et svært positivt år for 2012-kullet. 
 
Trener onsdager (roligheden) og fredager (Hove). Har hatt ett lag i serien og deltatt på to 
turneringer.(Blåveis-cup og Sørfjell cup) 
  
 
Trenere: Birger Emanuelsen og Thore André Thorsen 
Oppmenn: Gudmund Sydness og Eivind Øygarden 
Spillere:  
• Isak Veer 
• Leander Lassesen 
• Filip Leander Johnsen 
• Bjørn Thorsen 
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• Jonas Landmark 
• Sondre Liane Hestås 
• Fillip Asser 
• Johan Gilboe 
• Caspian Øygarden 
• Edvard F. Emanuelsen 
• Håkon Sviggum Aarak 
• Tage Flakke 
• Mons F.G.Sydness 
• Alhasanain Al- Mossawi 
• Håkon Larsen 
 
  
Hilsen 
Trenerteamet 
 
 

Årsrapport fotball gutter og jenter 11, født 2011 

 
Laget har hatt en god sesong og har hatt ett lag med i seriespillet. Laget deltok på 
Blåveiscup på våren. Vi har lagt vekt på å lage et godt og trygt miljø på laget og flere spillere 
har hatt en veldig god ferdighetsutvikling i 2022. 
 
Treninger i vinter har vært sammen med Tromøy IL. Vi har kjørt treningskamper mot dem i 
før sesongstart. Tromøy IL har for få 2011-spillere for 2023-sesongen og slår seg sammen 
med Trauma.  
 
Vi avsluttet 2022-sesongen med å invitere Tromøy IL sine spillere og trenere på VM-kveld 
med pizza i klubbhuset ved Tromøyhallen. Vi har fått til et godt samarbeid og får også med 
Tromøy IL trenerne videre. Vi har planlagt Dana-Cup deltakelse i 2023. 
 
Navneoversikt over spillere: 
 
Albert Halvorsen 
Alexander Balaam Halvorsen 
Andreas Beylegaard Pedersen  
Emil Veland-Mortensen 
Mia Rubas 
Kristine Kvammen 
Lars Kristian Tan Almås 
Liam Bruun Lindstrøm 
Magnus Svinøy 
Matias Olsen 
Mats Frich Thuland 
Sara Løvås 
Peter Bergman 
Sara Sofia Aas Kristiansen 
Endre Veland-Mortensen  
Liam Hjelte Elmenhorst 

 

 
Hilsen 
 
Trenerteam: Lars Ola Tan Almås, Cathrine Frich Thuland, Sindre Kvammen og Harald 
Halvorsen 
Foreldrekontakt: Siri Olsen 
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Fotball, gutter 12 født 2010 

 
Vi i 2010 årskullet (G 12) i Trauma er ved årets utgang 14 spillere. Igjennom året 2022 har 
det vært 16 – 17 spillere som totalt sett har vært med å bidra i litt forskjellig intervaller. Vi har 
hatt 3 økter i uken pluss kamp stort sett igjennom hele sesongen. For oss var dette første år 
med 9er fotball med de forandringer det er. Større bane og offside som de største 
forskjellene.  
 
Vi startet året med å spille flere treningskamper mot lokale lag for å kjenne litt på 
forandringene som ventet, da turneringer med 9er fotball er meget begrenset. Det var gøy, 
spennende og lærerikt.  
 
I seriespillet hadde vi ett lag. Våre motstandere var alle våre nærmeste naboklubber samt 
noen litt lenger østover. Stort sett jevne og fine kamper med tidvis glimrende spill, både 
offensivt og defensivt med flere flotte mål, gode kombinasjoner, modige duellspillere og 
herlige redninger. Dette var siste året med barnefotball. Neste år er det resultater og tabell. 
Det er jo selvfølgelig noe spillerne ser frem og gleder seg til. 
 
Da turneringer i 9er fotball er få av så har vi ikke vært med på så mange turneringer denne 
sesongen. Sørfjell`s Sommerturnering hadde dette spillformatet for første gang, så der var vi 
selvfølgelig med. Alltid gøy med de lokale turneringene. I tillegg var vi på Sandarcupen, 
Norges største helgeturnering, og det ble vår første overnattingsturnering. Der fikk spillerne 
kost seg med herlig vær alle dager, 6 kamper mot god motstand, cup show med konsert i 
Sandefjord sentrum lørdagskveld, Sandefjord – Rosenborg kamp på fredagen, og masse 
annet gøy. Oppførselen var det ingenting å si noe på. Flere voksne som var med å bidro 
med overnatting på skolen, kjøring til og fra kamparena pluss masse annet gjorde dette til en 
uforglemmelig opplevelse. 
 
Selv om 2022 sesongen har vært et strålende fotballår for vår del ser vi frem til neste sesong 
og hva 2023 kan by på. Vi gleder oss til å komme igang med ungdomsfotballen og skal 
allerede første helgen i januar være med i Agdermesterskapet i Five a side i Sørlandshallen.  
 
Spillere som har vært med denne sesongen er Adrian Thorsen Aasen, Ali Mortaza Abbas Al-
moussawi, Allan Tlolka, Ask Trondal, Herman Albrektsen, Jakob Rørvik-Jacobsen, Nicholas 
Thorbjørnsen, Nikolai Ødegaard, Ruben N. Haugenes, Sebastian Kindt Knudsen, William 
August Botterli Øygarden, Vegard Hauge, Louis Emil Øymoen, Sondre Homdrom Hansen, 
Marius Reinertsen, Vetle Braathen. I tillegg var Emil Veland og Peter Bergman fra 2011 
årskullet også med til Sandarcupen da vi hadde flere forfall til denne cupen. 
 
Trenere og lagledere er Frode M Haugenes og Abbas Almoussawi 
 
Vi ser tilbake på et herlig fotballår, samtidig kan ikke neste sesong komme kjapt nok. 
 
 
 
Årsrapport fotball G14, født 2008 
 
Ved avslutning av sesongen hadde laget 13 registrerte spillere fra 2008-årgangen. I tillegg 
hadde vi 1 spiller som er 2008-modell, men som primært trener og spiller med 2007, samt 6 
spillere involvert fra 2009-årgangen som har deltatt både i trenings- og kampaktiviteter. Totalt 
dermed 20 spillere som har bidratt i lagets trenings- og kampaktiviteter i år.  
 
2022-sesongen har vært en tilnærmet normal sesong sammenlignet med de foregående 
Korona-pregede årene. Laget har hatt treningstid mandager og onsdager, i tillegg til at man 
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har trent på torsdager når håndballen har hatt treningsfri. Vi har kjørt treninger gjennom hele 
sesongen når baneforhold på Hove har vært akseptable. Vi har hatt en del utfordringer med 
kampkollisjoner pga avhengigheter til både 2007 og 2009-lagene. Totalt sett er alt 
gjennomført, men det har vært krevende i perioder.  
 
Før seriespillet fikk vi gjennomført følgende kampaktiviteter: 
31.januar: Treningskamp mot Grane. 
28.februar: Treningskamp mot Hisøy. 
7.mars: Treningskamp mot Lia. 
 
Laget var opprinnelig påmeldt i 1.divisjon. Gjennom sesongforberedelser og treningskamper 
innså vi at det ble for tøft og valgte dermed å endre til 2.divisjon. 
 
Vårsesongen endte med 2.plass på tabellen, kun slått i en kamp av Lillesand. 

 
 
Foran høstsesongen ble ny 2.divisjonsavdeling etablert og som følge av gode resultater i 
vårsesongen ble vi plassert i en avdeling med mange sterke lag med 1.divisjons-erfaring. Det 
ble en tøff høstsesong, men guttene vokste gjennom høsten og vi fikk flere sterke resultater 
mot slutten av sesongen.  

 
 
På hjemmekampene har foreldre bidratt med dugnad slik at kiosken har kunnet være åpen. 
Vi har brukt måltavlen på Hove, samt rapportert kampstatistikk fortløpende i FIKS (Min 
Fotball). Laget har også stilt med foreldre til dugnader ellers på Hove når det har vært 
forespurt.  
 
Laget stilte ellers med flere spillere til uttakstrening for Arendal Talent. Etter sportslige 
vurderinger av trenerapparatet knyttet til Arendal Talent ble våre spillere Jonatan Gullhav, 
Henrik Hegerlund, Marius Christensen Sørensen og Martinius Hopstock uttatt til Arendal 
Talent-treninger denne sesongen. 
 
Sommeren 2022 deltok laget på Norway Cup. Det ble en stor opplevelse og et minne for 
livet. Vi reiste inn med 14 spillere, 2 trenere og 3 foreldre. Gjennom 2022 gjennomførte laget 
en rekke dugnader, samt fikk inn sponsormidler. Dette gjorde at vi kunne tilby deltakelse og 
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opplevelsene til en svært lav egenandel. Laget bodde på skole under oppholdet. Vi møtte ny 
motstand, og det var gøy å spille mot Fornebu Fotballklubb, Vestsiden-Askøy og Gjøa SC 
Brooklyn (USA). Innledende spill endte med 1 seier og 2 tap. Det ble små marginer og vi 
endte i B-sluttspillet. I B-sluttspillet møtte vi først Sander, her vant vi og gikk videre til neste 
runde og møtte da Osterøy. I en meget spennende kamp som gikk til ekstraomganger endte 
vi dessverre med knepent tap. Det er verdt å merke seg at Fornebu Fotballklubb, ble nr 4 i A-
sluttspillet, mens Gjøa SC Brooklyn, som vi slo i gruppespillet, gikk til 1/8-finalen i B-
sluttspillet. Guttene kan være stolte av innsatsen! I tillegg til fotballen fikk vi kost oss med 
mange store og små opplevelser, som f.eks. go-cart. Ekstra gøy at flere foreldre fulgte laget 
denne uken og stilte opp og heiet på oss. Også gøy å se på samholdet blant guttene – som 
også gikk på tvers av alder da vi hadde med 2 gutter fra 2009.  
 
I forbindelse med Norway Cup fikk vi også laget Trauma-vimpler som vi kunne bytte med 
motstanderlagene. Et initiativ vi vet Trauma ellers har fulgt opp og bestilt på vegne av 
klubben slik at vi har til senere turneringer.    
 
Etter sesongen deltok vi i Trollcup i Kristiansand. Vi deltok i denne turneringen også sist 
sesong. Her vet vi at vi møter god motstand. I år møtte vi i innledende spill hhv Bjerkreim IL, 
Rennesøy Fotballklubb og Våg FK. Vi vant alle 3 kampene og gikk til A-sluttspillet. Første 
kamp i A-sluttspillet møtte vi Runar. Her gikk vi på et knepent og ufortjent 0-1-tap. Runar gikk 
for øvrig til finalen i A-sluttspillet mot Lillesand og endte med å tape den. Lillesand et lag vi 
spilte flere kamper mot i 2022 og stadig kom nærmere til å slå.  
 
I november gjennomførte vi en avslutningsfest på klubbhuset med pizza, kake og VM-kamp 
på storskjerm. Vi hadde også noen kåringer: Flest treningsoppmøter (Henrik Hegerlund), 
Flest assister (Jonatan Gullhav) og Antall mål (Jonatan Gullhav). I november gjennomførte vi 
også et foreldremøte hvor vi evaluerte sesongen og så inn mot sesongen 2023.  
 
Laget har gjennom sesongen brukt opp midler på lagets konto og har pr avslutning av 
sesongen ca 60 kr på konto.  
 
Lagets trenerteam og oppmann / foreldrekontakt gir seg ved avslutning av sesongen 2022. I 
nevnte foreldremøte i november ble det valgt ny foreldrekontakt / oppmann, Tore Terjesen. 
Når det gjelder trenere for sesongen 2023 har fotballstyret i Trauma tatt på seg ansvar for å 
finne dette. Nåværende trenere vil bidra til en smidig overgang og overlevering av guttene til 
ny trener. Det er identifisert at det er tilstrekkelig grunnlag til å ha et 2008-lag også sesongen 
2023, men hvor man vil ha behov for hospitering fra 2009-spillere. Det vil legges opp til maks 
2 treninger i uken i tillegg til kampaktivitet.  
 
Det er flere spillere som også spiller håndball for Trauma G2008. Allsidighet er viktig. Vi 
legger til rette for at dette er mulig å gjennomføre også i 2023.  
 
Følgende spillere er registrert på laget ved årsskiftet 2022/23 og har indikert at de ønsker å 
spille kommende sesong: 

Adrian Kjølner Henrik Hegerlund Martinius Hopstock 

Finn Fabres Marius Sørensen Sjur Nordhus 

Lasse Telle Kallestad Sondre Stulen Jonatan Gullhav 

Nichlas Knudsen Løvås Jens Terjesen Thor Øyvind Ellefsen-Lie 

 
I tillegg til ovennevnte spillere har vi hospitanter fra 2009-årgangen som er med å trener, 
samt vil bli viktige bidragsytere inn i kamper neste år. Vi har også hatt 2008-gutter som har 
hospitert med 2007-årgangen, både i trenings- og kampsammenheng. Hospitering skal ikke 
gå på bekostning av eget lag. Vi setter stor pris på samarbeidet med både 2007-laget og 
2009-laget, et samarbeid som vil være viktig for også kommende sesong. 
 
Takk for vel gjennomført 2022! Årets trenere og oppmann ønsker spillere og ny lagledelse alt 
godt for sesongen 2023.  
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Hilsen 
 
Merethe Sørensen, trener 
Christian Lie, trener 
Rune M. Gullhav, trener 
Morten Njåstad Bråten, foreldrekontakt / oppmann 
 
 
                                        

Årsrapport fotball gutter født 2007 

 
G15 har denne sesongen spilt i 2 div gutter 16. Vi gjorde dette for å kunne låne av både G14 
og G16 da antallet faste spillere har vært 9-10 spillere.  
 
Vårsesongen ble avsluttet med 2 plass på tabellen i en gruppe med bare 4 lag. 
 

Moralen i laget er god og vi trenere koser oss med gjengen på hver eneste trening        

 
Sommeren 2022 dro vi til Danacup hvor vi vant vår pulje, men røk ut i første sluttspill kamp. 
Dette frister til gjentakelse og sommeren 2023 drar vi ned igjen.  
 
Høstsesongen fikk vi møte en del andre lokale lag som endte med 8 seiere og ett tap som 
betydde SERIEMESTERE i G16 2 divisjon avd 2.  

 
 
 
G15 har fortsatt 3 flotte trene som bytter på å dele på ansvaret og oppgavene, og så er vi så 
heldige å ha 11 flotte gutter som stiller opp på samtlige treninger og andre sosiale 
tilstelninger. Takk til spillerne 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: 
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Adam Rognli 

Elias Manneråk Aase 

Erlend Heggland 

Erlend Terkelsen 

Erlend Øymoen Henriksen 

Jacob Lien Jomaas 

 

Jostein Egeland 

Lars Solberg Arnesen 

Magnus Kvammen 

Noah Manneråk Aase 

Sondre Aaserud 

 

 

Hilsen trenerteamet 

Carl Vidar Egeland, Anders Hall Jomaas 

og Bjørnar Henriksen  

 
  

 
 
 
Årsrapport fotball gutter født 2006 
 
Vi i 2006 årskullet (G 16) i Trauma er ved årets utgang 14 spillere som neste år blir med i 

Trauma sitt juniorlag. Vi har trent 3-4 økter i uken pluss kamp igjennom hele sesongen. Også 

i sommer månedene trente vi godt med 2-3 økter pr uke. Er en veldig treningsivrig gjeng så 

de aller fleste er godt oppimot 100% oppmøte på trening. Jeg (Frode) har trent denne 

gjengen siden førskolealder og helt fra første trening og frem til siste har det vært helt 

ekstremt godt treningsoppmøte. 

Vi meldte oss som vanlig på i 1. divisjon som vi har gjort tidligere sesonger. Det eneste laget 

fra tidligere Aust Agder. De 9 andre var fra vest. Vi startet sesongen med flere 

treningskamper mot Trauma Jr, Våg, Randesund, Gimletroll og Jerv Nasjonal G16. 

Prestasjonene i disse kampene var det ingenting å utsette noe på. Jerv G16 sin 

satsingsgruppe som skulle spille i Nasjonal serie ble sendt hjem fra Tromøya og Hove etter å 

ha blitt overkjørt i begge omgangene av våre lokale spillere på Trauma. Kjempegøy. 

I serien var målet å kvalifisere oss blant de 6 beste lagene som skulle spille om 

kretsmesterskapet på høsten. Etter flere tette og jevne kamper klarte vi akkurat å karre oss 

opp på 6. plassen i siste seriekamp før sommeren etter en veldig god avslutning med 2 seire 

og 1 uavgjort på de siste 4 kampene.  

Høstsesongen fortsatte i samme spor som vårsesongen. Tette og jevne kamper. Ingenting 

kommer gratis og alle poengene må kjempes for. Vi hevet oss ytterligere og klarte å løfte oss 

én plass fra 6. plass i våres til en 5. plass i høst. Selv med flere ute med sykdom og skader 

på slutten. Brian N. Haugenes endte også opp som delt toppscorer i høstsesongen. 

Vi var i Dana cup for første gang i 2022. Vi hadde planlagt og betalt også i 2020, men på 

grunn av pandemien ble det utsatt. Vi bodde på Vendsyssel Idrettcenter. En fantastisk tur, 

både sosialt og fotballmessig. Vi meldte oss også på Trollcup i Kristiansand som en siste 

turnering med guttene.  

Spillere som har vært med i 2022 sesongen er Brian N. Haugenes, Endre Vhile, Frede 

Svendsen, Fredrik Lorentzen, Joakim Johansen, Johannes Torsvik, Kristian Arnesen, Linus 

Lunde Brekka, Marcus Hope, Muhammed Sadeq, Nicolai, Torskeberg, Noah Arff, Simon 

Møster Linstad, Torjus Åsheim. 

Vi har også hatt god hjelp fra spillere i 07 kullet. De som har deltatt er Erlend Ø. Henriksen, 

Jostein Egeland, Jacob Jomaas, Noah Aase, Elias Aase, Adam Rognli 
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Vi har også fått god hjelp fra 2005 kullet både i Dana cup og Trollcup. Følgende spillere var 

med: Adrian Sunde, Eirik Arentz og Jan Henrik Hovland. 

Følgende foresatte var med til Dana cup og hjalp til med kjøring og diverse i Danmark: Geir 

Lorentzen, Arve Torskeberg, Øystein Hovland i tillegg til trenerne Frode M. Haugenes, Vidar 

Arnesen og Magne Johansen. 

Trenere og oppmenn har vært jeg Frode M. Haugenes som takker for mange fine år med 

denne gjengen sammen med Magne Johansen som har vært med like lenge. De siste 2 

sesongene har også Rolf Haugenes vært med i trenerteamet. Det siste året ble også Vidar 

Arnesen med i trenerteamet.  

Vi takker for mange fine år og ønsker alle spillerne lykke til videre. 

 
 
Årsrapport jenter 15, født 2006 
 
Jenter 15 (f. 2008/2009) har i inneværende sesong bestått av opptil 16 stk. spillere. Skader 
og frafall har gjort at spillerstallen pr 5.12.22 teller 13 stk. jenter. I serien har vi som regel spilt 
9’er, kun et fåtall kamper som 11’er lag. Det skal også nevnes at vi stort sett har møtt lag 
med spillere som er både ett, to og tre år eldre. 
 
Hovedmålsetning for vinteren og neste sesong er å beholde så mange spillere som mulig, 
slik at vi kan melde på lag til seriespill i 2023. 
 
Jentene er en treningsvillig og ivrig gjeng, som har vist stor sportslig utvikling på flere 
områder sesongen igjennom. Gruppen er preget av godt sosialt samspill og mye godt humør. 
Jentene er inkluderende og tar vare på hverandre. 
 
Spillere: Marie Ramsdal, Ingrid Haugenes, Olava Narjord Teien, Oda Voldsund, Nora 
Åsheim, Astrid Laukvik, Selma Roppen, Milla Kvifte Sjølander. Foran fra venstre: Johanna 
Rasmussen, Alma Ramsdal, Ella Alstrup Furre, Victoria Arff, Maia Osmundsen Nilsen, Sofie 
Thomassen. 
 
Seriespillet på vårparten fikk en tøff start mot et meget godt Randesund-lag, før vi plukket 
våre første poeng i jevne bataljer mot Amazon og Gimletroll. Sesongens store kamp kom på 
forsommeren hjemme på Hove mot Express/Rygene. Jentene ga seg ikke før det stod 7-1 på 

lystavla      

 
Vårens store eventyr var for øvrig deltakelse i Nørhalne cup i Pandrup/Danmark. 
Dugnadsarbeid for store og små i forkant, overnatting på luftmadrass på skole, kamper på 
naturgress og Fårup Sommerland. Opplevelsene var mange og store, og det 
utenomsportslige kanskje det aller viktigste for de fleste. Ny deltakelse i 2023 er allerede 
under planlegging. 
 
Høstens seriespill endte med statistikken 2-1-7 i kamper og 5.plass av totalt 6 lag. Vi 
avsluttet sesongen med to sterke kamper, en seier og en uavgjort. Laget er nå ubeseiret 

siden 20.oktober        

 
Jentene viste en jevn stigning fotballmessig utover i sesongen, både kollektivt/taktisk som 
lag, men også ferdighetsmessig individuelt. Mye av æren for dette til jentene selv, men også 
takket være iherdig innsats av den innovative og utfyllende trenertroikaen Håvard Voldsund, 
Rune Alstrup Furre og Steinar Roppen Olsen. 
 
Håvard og Rune har signert nye kontrakter og fortsetter neste sesong. Sjur Skaar Teien 
fortsetter i rollen som lagleder. 
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Rundt laget har foreldre og foresatte vist stort engasjement, både som Ultras, sjåfører, 
kioskvakter og dugnadsgjeng. 
 
Trauma J15 tar juleferie fra 8.des og starter opp med pre-season trening rett over nyttår. 
Laget trener ute på Roligheden to ganger pr uke, samt en gang inne i flerbrukshallen. 
 
 
På vegne av trenerteamet,  
 
Mvh 
Sjur Skaar Teien 
 
 
 
Årsrapport Traumas A-lag 
 

• Antall aktive: 24 (27 okt 2022) 

• Treningsaktivitet: 3 økter i uka under sesong, 4 under førsesong. Seriespill i 4.div 

med A-lag og i 5.div med B-lag. 6 treningskamper i løpet av førsesongen. Et antall 

sosiale tiltak. 

• Resultat: A-lag 

 
 

B-lag 

 
• Navn på aktive spillere (27 okt 2022): 

Marius Engelsgaard 

Vebjørn Langballe 

Adrian Sunde 

Tor André Dalen 

Johan Brinch 
Mathias Leander 
Christensen 

Thor Hott Johansen 

Markus Eilertsen 

Marius Alfsen 

Jonas Gylland 

Ali Hossainy 

 
Magnus Fosse 

Samuel Systad 
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• Trenerteam:  

Eigil Gylland, Trener 

Mattias Hortin, trener 

Jostein Langballe, keepertrener 

Beate Mathisen, oppmann 

Tor Ole Dalen, ansvarlig B-lag samt sportslig leder. 

 
 
 
 
Årsrapport Mødreforeningen 2022 
 
Antall medlemmer: 17 
 
Siri Olsen (leder), Karen Marie Saxlund (nestleder/sekretær), Anette Hem Johnsen 
(hovedstyre representant), Katie Halvorsen (øko), Lisa Dønnestad (styremedlem,) Siw G. 
Johansen (styremedlem), Katrine Augensen (innkjøpsansvarlig), Cathrine Øygarden de 
Lange, Guro Braathen, Hanne Fossnes-Drolsum, Helene Stoa, Ingvild K.Knudsen, Jeanette 
Bruun Lindstrøm, Kirsti Lund, Kristine Ribe, AK Rokstad, Monica Osmundsen 
 
 
- Mødreforeningen har jobbet aktivt gjennom 2022 for å tilse at det har vært mulig for 
foreldre/foresatte å drive kioskvirksomhet i forbindelse med håndballkamper/turneringer i 
Tromøyhallen, samt kiosksalg i forbindelse med kamper i de ulike årsklassene på 
fotballbanen på Hove.  
 
- På Hove har Mødreforeningen fått skaffet til veie en salgskiosk (Traumabua) som står bak  
tribunen på fotballbanen. Den har blitt foliert i kongeblå med Traumas logo på og gjennom  
fotballsesongen har den blitt flittig brukt under kampene. Mødreforeningen har vært tilstede i  
forbindelse med åpning og lukking av bua når det har vært aldersbestemte kamper, samt at 
vi har tilsett at det alltid har vært nok vaffelrøre og andre salgsvarer i bua. Under A-lags 
kampene har Mødreforeningen selv stått i bua. Traumabua har vært et flott sosialt tilskudd i 
forbindelse med hjemmekamper på Hove og det er et tilbud som kommer til å fortsette også 
kommende år. Utover det har det vært jobbet med å få opp en egen salgsbod på enden av 
langsiden hvor lagbenkene står. Dette regner man med at vil bli ferdigstilt våren 2023. 
 
- Kjennheim har blitt vasket og klargjort for utleie. En gjeng fra arbeidslivsfag ved Tromøy  
ungdomsskolen var med og la nytt terrassedekke ved inngangspartiet til Kjennheim. Lokalet 
har vært leid ut flere gangen og man håper at Kjennheim vil bli et godt alternativ til 
klubbhuset ved Tromøyhallen. 
 
- I forbindelse med HoveTri i juni hadde Mødreforeningen kiosksalg i målområdet til stor 
glede for alle som var på Hove de to dagene HoveTri ble avholdt. 
 
- Mødreforeningen arrangerte gjenbruksdag med 25 salgsboder i Tromøyhallen 
24.september med både ungdom og voksne som stod og solgte leker/sykler/ski/klær o.l. 
Mødreforeningen hadde åpen kiosk med bl.a Traumavafler, lapskaus, kake og kaffe på 
menyen. Dette ble svært godt mottatt blant de som deltok og man planlegger ny salgsdag på 
våren 2023.  
 

Thomas Emil Bekkvik 

Kee Deeku 

Tore Løvås 

 
Nicolai Aas 

Erik Rothschild 

Jaran Jørgensen 

 

Dardan Dreshaj 

Simen Solfjeld 
Tobias Henanger 
Tor Kristian Hovland 
Jerome Dennis 
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- 5.november ble Idrettsgallaen sør avholdt i Kristiansand. Mødreforeningen var nominert til  
frivillighetsprisen, og 15 damer og 1 mann (Andres Jomaas) tok turen vestover. Dessverre  
nådde vi ikke helt opp denne gangen, men håper vi gjør oss fortjent til en ny nominasjon i 
2023.  
 
- Sammen med Tromøy helselag arrangerte Mødreforeningen Tromøymessa med 39 
stander 20.november. Der hadde vi ansvar for oppmåling av stander og parkering, samt 
hadde et eget lynlotteri med mange flotte premier. 
 
- I november var det tid for håndball-EM for kvinner og vi hadde åpent klubbhus hver kveld  
Norge spilte kamp. Det var som alltid masse godt i kiosken og god stemning med unge og  
voksne som heiet Norge frem til seier.  
 
- 6.desember overrasket vi Hoves venner med å servere de over 100 nystekte Traumavafler i  
forbindelse med deres siste samling før jul. Det ble svært godt mottatt fra alle Hovevennene.  
 
- I desember ble det bygget opp en pepperkakelandsby ved hjørnevinduene i klubbhuset og 
alle på Tromøya ble invitert gjennom Facebook og oppslag i barnehager og skoler til å være 
med og fylle landsbyen med små og store pepperkakekonstruksjoner. Det kom inn 22 flotte 
bidrag som stod i utstillingen gjennom hele desember. Utdeling av premie til vinnerne av det 
mest kreative, herlige, spektakulære og gjennomførte bidraget ble avholdt 20.desember i 
klubbhuset.  
 
Gjennom julen var det også en avstemming på Mødreforeningens facebookside for å finne  
hvilket bidrag som var (Tromøy-)folkets favoritt. Vinneren var Traumas j14 som laget en flott  
håndballbane. 
 
 

Langhaven Sykkelpark – året 2022 
 
I desember 2021 fikk Trauma 190.000kr fra Gjensidigestiftelsen øremerket prosjektet 
«Langhaven sykkelpark og møteplass».  
 
Følgende skisse ble utarbeidet i forbindelse med søknaden: 

 
 

Fokuset i 2022 har derfor vært å levere etter prosjektplanen. Vi er stolte av hva vi har fått til 
så langt i prosjektet. Mange dugnadstimer har blitt lagt ned i løpet av året i tillegg til innleie av 
maskiner. Ny større pumptrack er blitt utformet i nordenden av området, dette passer for alle 
aldre og her kan også små barn komme rundt på løpesykkel. I tillegg har vi fått laget et eget 
område med trehopp og dropp for alle nivåer. Dette har allerede blitt tatt i bruk av store og 
små. Mesteparten av de mellomstore hopplinjene er også ferdige og tatt i bruk. Idrettsleiren 
brukte sykkelparken med sin MTB gruppe i sommer og det har også vært feiret 
sykkelbarnebursdager på området.  

Vi ligger etter med hensyn til opprinnelig plan og har derfor søkt om en forlengelse av 
prosjektet frem til Mai 2023. Søknaden ble godkjent av Gjensidigestiftelsen. 
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Fokuset i 2023 vil bli å få ferdig prosjektet med levering av sluttrapport i mai. I tillegg vil det 
være viktig å ta området fullt i bruk, sette opp skilt, rydde opp og ferdigstille alle påbegynte 
gravearbeider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 
 

 
 
 

 
  

 

  

 

 

Årsoppgjør 2022 

for 

 

Trauma I F 

Foretaksnr. 971328827 

 

 
 
 



32 
 
 

 



33 
 
 

 



34 
 
 

 



35 
 
 

 

 



36 
 
 

 



37 
 
 

 



38 
 
 

 



39 
 
 

 

 



40 
 
 

 



41 
 
 

 



42 
 
 

 

 



43 
 
 

 

Kontrollutvalgets beretning for 2022 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Trauma IF sin beretning. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 

funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Trauma IF’s. 

Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 

stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert 

mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende 

regnskapsår, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som 

ennå ikke er fakturert/mottatt.  

Balansen viser Trauma IF’s verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger 

som er av betydning for å bedømme Trauma IF sin stilling og resultat.   

Regnskapet viser et underskudd på kr 65 597, og ved årsavslutning 2022 reduserte den frie 

egenkapitalen med kr 65 597. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Trauma IF: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over 

det som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Det er kontrollutvalget konklusjon at styret utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Trauma IF’s årsregnskap for 2022 godkjennes av 

årsmøtet. 

Tromøya , 14.2.2023 

 
Ragnar Parnemann      Håvard Voldsund   
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Årsmøtesaker 
 

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
 
Trauma har følgende medlems- og treningsavgifter for 2023: 
 
Enkeltmedlem kr 400 
Per person i familiekontingent kr 350 
 
Treningsavgift håndball 0-12 år kr 650 
Treningsavgift håndball 13-17 år kr 850 
Treningsavgift handball senior kr 1 100 
 
Treningsavgift fotball 0-12 år kr 700 
Treningsavgift 13-17 år fotball kr 850 
Treningsavgift fotball junior og senior kr 1 100 
 
Treningsavgift orientering kr 300 
 
Forslag til endringer for 2024: 
Medlemskontingenten/treningsavgift ble ikke økt på sist årsmøte. For 2024 ønskes 
medlemskontingenten å holdes uendret, men at en fjerner familiemedlemsskap og innfører et 
støttemedlemskap. Familiemedlemskap foreslås å ikke videreføres fordi denne ordningen 
krever veldig mye ressurser å administrere i medlemssystemet. Treningsavgiften for 13-17, 
junior og senior økes litt. I tillegg erstattes treningsavgift håndball og fotball for barn 6-7 år 
med treningsavgift allidrett. Barn under 6 år fritas for treningsavgift. 
 
 
Forslag til vedtak – satser for 2024: 
 
Årsmøtet beslutter følgende medlems- og treningsavgifter: 
 
Enkeltmedlem kr 400 
Støttemedlem kr 300  
(Støttemedlem er de som vil støtte Trauma gjennom et medlemskap uten å selv drive aktivt 
med idrett.) 
  
Treningsavgift allidrett 6-7 år kr 400 
 
Treningsavgift håndball 8-12 år kr 700 
Treningsavgift håndball 13-17 år kr 900 
Treningsavgift håndball senior kr 1 200 
 
Treningsavgift fotball 8-12 år kr 700 
Treningsavgift fotball 13-17 år kr 900 
Treningsavgift fotball junior og senior kr 1 200 
 
Treningsavgift orientering kr 300 
  
Ordningen om at trenere ikke skal betale medlemskontingent videreføres. 
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Behandle innkomne saker 
 

1. Prosjekt renovering av Kjenna naturgressbane 

 
En prosjektgruppe fra Trauma har siden sommeren 2022 jobbet for å revitalisere 
Kjennabanen med tilhørende fasiliteter. Primærårsaken er at Trauma fotball har behov for 
flere banetimer, spesielt i kampsesongen. Banen er lokalisert i et område med mange 
boliger, både eksisterende og planlagte som vil ha glede av å kunne benytte dette som et 
nærmiljøanlegg.  
 
Målet er å gjennomføre prosjektet i sin helhet i 2023, med åpning av anlegget i 2024. I tillegg 
til å bygge opp en moderne gressbane med automatisk vanningsanlegg ønsker vi også å 
kjøpe inn en robotgressklipper, robot linjemarkør, renovere Kjennheim (klubbhus) og bygge 
nye tribuner. Status pr. 10.03: 
 

- Nibio har gjennomført en grundig rapport av grunnforhold på banen (vedlagt) 

- Tippemiddelsøknad er sendt inn med sterke indikasjoner på at vi vil få støtte til 

prosjektet. 

- Det er innhentet tilbud fra 4 entreprenører, hvor Lindstøl AS er valgt med forbehold 

om godkjenning i årsmøtet. 

- Det jobbes godt med sponsorer, både med kapital og med arbeid/materialer. 

 

Egenkapitalbehovet for Trauma vil være fra 1,5MNOK til 2MNOK. Prosjektet vil presenteres i 
detalj ved årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: Prosjektgruppa gis fullmakt til å iverksette renovering av Kjenna 
med tilhørende fasiliteter med en økonomisk begrensning på bruk av egenkapital på 
inntil 2MNOK. 

 

 
2. Endring av signaturrett 

  
Styret i Trauma IF har i dag følgende signaturrett: «hele styret samlet». Styret ser dette noe 
tungvindt i små saker som krever signaturrett og ønsker å forenkle dette.  
 
Forslag til vedtak: 
Det foreslås derfor å endre signaturretten til følgende: «styrets leder/styrets nestleder og et 
styremedlem samlet». 

  
 

Valg 
 
Valgkomiteen har i 2022 bestått av Siri Larsen, Marianne Bruun Mackrill og Hilde Michalsen 
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VALGKOMITEENS INNSTILLINGER: 
HOVEDSTYRET: 
 
 
Leder: 
Nestleder: 
Kasserer: 
 
 
Styremedlem 
håndball: 
Styremedlem 
fotball: 
Styremedlem 
anlegg/Mødre-
foreningen: 
 
Representant 
barne- og 
allidretten: 
 
Varamedlem 
 
 
Varamedlem 

SITTENDE PERSONER I 
STYRET: 
 
Anders Hall Jomaas 
Sindre Kvammen 
Christian Knudsen 
 
 
Sven Edvard Jensen 
 
Rune Hølleland 
 
Anette Hem Johnsen 
 
 
 
 
Anja Husøy Hersel 
 
 
Karen Marie Saxlund  
 
 
Katie Balaam Halvorsen 
 

NYTT STYRET: 
 
 
Anders Hall Jomaas 
Sindre Kvammen 
Christian Knudsen 
 
 
Sven Edvard Jensen 
 
Rune Hølleland 
 
Anette Hem Johnsen 
 
 
 
 
Anja Husøy Hersel 
 
 
Karen Marie Saxlund  
 
 
Katie Balaam 
Halvorsen 
 

PERIODE: 
 
 
På valg for per 2023-2024 
På gjenvalg for 2023-2024 
På gjenvalg for per 2023-2024 
 
 
På gjenvalg for per 2023-2024 
 
Sitter til 2024 
 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 
 
 
 
Sitter til 2024 
 
 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 
 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 

Løypekomite:  
Kjell Brevik 
Jan Sandberg 
Arild Ramsdal 
 

 
Kjell Brevik 
Jan Sandberg 
Arild Ramsdal 

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

Kontrollutvalg: Håvard Voldsund  
Ragnar Parnemann 

Håvard Voldsund 
Ragnar Parnemann 

På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 

Valgkomite:  
Siri Olsen 
Marianne Bruun Mackrill 
 
Hilde Michaelsen 
 

 
Siri Olsen 
Marianne Bruun 
Mackrill 
Hilde Michaelsen 
 

 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 

Mødreforeningen:  
Siri Olsen 
Lisa Dønnestad 
Karen Marie Saxlund 
 
Katie Balaam Halvorsen 
 

 
Siri Olsen 
Lisa Dønnestad 
Karen Marie Saxlund 
Katie Balaam 
Halvorsen 
 
 

 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 
 
 

Håndballgruppa: 
 
Leder 
Nestleder 
Økonomi 

 
 
Sven Edvard Jensen 
Chim Kjølner 
Kari Pedersen 

 
 
Sven Edvard Jensen 
Chim Kjølner 
Kari Pedersen 

 
 
På valg for per 2023-2024 
Sitter til 2024 
Sitter til 2024 
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Sekretær 
Arrangement  
Sponsor 
Materialforvalter 

Sadik Hasani 
Dagfinn Knoll 
Ståle Simonsen 
Stig Mønnich 

Sadik Hasani 
Dagfinn Knoll 
Ståle Simonsen 
Stig Mønnich 
 

På gjenvalg for per 2023-2024 
På gjenvalg for per 2023-2024 
Sitter til 2024 
På gjenvalg for per 2023-2024 

Fotballgruppa: 
 
Leder 
Styremedlem 
 
Sponsor 
Styremedlem 
 
Dommerkontakt 
 
Fiksansvarlig 
 
Styremedlem 
 
Styremedlem 
 

 
 
Rune Hølleland 
Rolf Larsen 
 
Andreas Frivold 
Eirik Bruun Ingebretsen 
 
John Sigurd Thomassen 
 
Øyvind Nilsen  
 
Jimmy Veland  
 
Anne Lin Solvang 

 
 
Rune Hølleland 
Mathias Leander 
Christensen 
Andreas Frivold 
Eirik Bruun 
Ingebretsen 
John Sigurd 
Thomassen 
Øyvind Nilsen 
 
Jimmy Veland 
 
Anne Lin Solvang 
 

 
 
Sitter til 2024 
På valg for per 2023-2025 
 
Sitter til 2024 
Sitter til 2024 
 
På valg for per 2023-2024 
 
På valg for per 2023-2024 
 
Sitter til 2024 
 
Sitter til 2024 
 

Orienterings-
gruppa: 
 
Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Kasserer 

 
 
 
Per Olav Nærestad 
Bjørn Sætran 
Geir Henrik Hirsch 
Øyvind Bratland 

 
 
 
Per Olav Nærestad 
Bjørn Sætran 
Geir Henrik Hirsch 
Øyvind Bratland 

 
 
 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
På gjenvalg for per 2023- 2024 
 

 
 
 
Takk for oppmøtet! 
 
 
 


