
Dale IL Håndball, årsmelding Jenter 15 

 

Hovedtrener:  Sigrid Strand 

Hjelpetrener:   Margrethe Skår 

Hjelpetrener:   Sigrid Strand 

Hjelpetrener:  Thea Nistad Sunde 

Hjelpetrener:  Laura Kleiven 

Hjelpetrener:  Ingrid Hovland 

Oppmann: Randi Engen 

 

Spillere: 

Spillergruppen består i dag av 14 spillere. Spillergruppen har variert noko i løpet av sesongen. 

Det har komt til to nye spillere og tre som har slutta. 

 

Kjersti Hovland 1997  

Sara  Dyrstad 1997  

Åsta Johanne S Sætenes 1997  

Martine Håland 1997  

Astrid Solheim 1998  

Tuva  Garre Fivelsdal 1998 Slutta 

Ota Garre Fivelsdal 1997 Slutta 

Aishat 

 

  

Margrethe Svardal 1998  

Marte  Huseklepp 1997 Slutta 

Johanne  Haugsbø 1999  

Sandra Yndestad Engen 1999  

Hanne Ulvik 1999  

Andrea Lindelid 1997  

Tanja  Akse 1997 Ny 

Dina  Akse 1997 Ny 

    

 

Spillergruppen består av spillere med ulik alder som har ulik interesse for håndball, og 

oppmøte og innsats på trening er variabel. Ferdighetene til spillerne er også variable.  

 

Trening: 

Treningstid tirsdag og torsdag.  

 

Treningene har stort fokus på teknikk og spilleforståelse. Treningene har i hovedsak vært 

ledet av Sigrid Strand inntil hun dro til Bali på skole i slutten av januar. Andre trenere har 

vikariert på treningene, og fra slutten av februar har Katrine Field fra damelaget hatt ansvaret 

for treningene.  

 

Den variable kvaliteten på treningene skyldes nok ulik motivasjonen og til flere av spillerne. 

Det har og vore eit problem med forfall i forkant av kampdag og problem med å stille nok 

spillere til enkelte bortekamper. 

 

Etter planen vil spillerne som i dag spiller på J15 og som ønsker det, bli flyttet opp på 

damelaget neste år.  



 

 

Kamper: 

Laget deltok i Førde sin turnering i september 2012. Her tapte laget de fleste kampene da de 

beste spillerne spilte på J16. 

 

I serien har de beste spillerne spilt på J16 slik at de øvrige spillerne har måttet ta mer ansvar. 

Laget har tapt de fleste kampene, men har også vunnet noen. 

 


