
Årsrapport SK Håndball Gutter 2008 - 2017/2018 sesongen

1. Spillerstall og foreldregruppe

Vi startet ny sesong i august 2017 der vi samlet alle guttene i2008 årgangen til 1 stor gruppe. Fra å være spredt rundt i3 gymsaler ble vi nå en
stor og god gjeng. Det gledelige er at vi stadig er i vekst - i august hadde vi 22 spillere og nå har vi 31 aktive spillere i gruppen. I tillegg har vi 2
spillere i gruppen som har varslet en pause til sommeren, får håpe de starter opp igjen til høsten.

Vi har 5 flinke foreldre som rullerer på å hjelpe oss på treningene og turneringene. I tillegg har vi to dedikerte foreldrekontakter.

2. Tren}nger

Vi trener 1 gang per uke på halvbane iIdrettshallen ved ungdomskolen. Det er tilsammen 55-60 barn som trerier samtidig denne timen i uka
fordi Jenter 2008 er på andre ba nehalvdel. Det er trangt og svært utfordrende å gJennomfØre god kvalitet på treningene med så mye stØy og så
liten plass. Vi har et ansvar for at guttene skal ha det gØy samtidig som vi skal sikre god utvikling, så vi håper at vi får mer plass å boltre oss på
og flere treningstimer i uken til hØsten.

3. Turneringer 2017/2018:
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i Vestkyst Cup 04. - 06. Mai 2018 31ag '
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Her skal vi spille på hei bane siden de etter 01.05.2018 går over

. til 10 års klassen. Blir spennende for guttene å teste det i VKC 18.. .


