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Flere lag fra klubben har igjennom vårsesongen deltatt i Peter 
Wessel Cup i Larvik. En Cup hvor mange av de beste lagene fra 
Norge møtes. 
J05 og J04 var i ilden allerede i februar, med mange kamper per 
lag.  J04 leverte en meget god presentasjon og nådde semifinalen, 
hvor de tapte med to mål for Nordbygda. Senere i mars var det J03 
og J02 sin tur.  J03 ble slått med to mål mot fjorårets vinner i 16 
delsfinalen. J02 tok seg til 32-delsfinalen, men der ble Stabekk for 
sterke. I slutten av mai er det J18 sin tur til å bryne seg mot de 
beste i PW cup. 
 
Seriespillet går inn i sin siste uke, og klubben er stolt av å ha hatt 
nærmere 50 lag i aktivitet igjennom sesongen. Det er helt utrolig. 
Det gror godt i Ull/Kisa Håndball!  
Selv om seriespillet snart er over, skjer det mye spennende i 
månedene fremover før ny sesong starter over sommeren. Mange 
lag skal på cup i løpet av de neste månedene -  Fredrikstad Cup, 
Vestfossen Cup, Ygres Cup, Ski cup, Nannestad Cup, Partille Cup. Så 
det er fortsatt mye aktivitet fremover.  
 
Ull/Kisa Håndball er en klubb i rivende utvikling! 

 
Planlegging mot kommende sesong: 
Klubben er allerede godt i gang med kartlegging og planlegging for 
kommende sesong.  
På trenersiden har vi kartlagt alle lag i klubben, og det ser lovende 
med det meste av trenerressurser på plass. Vi jobber med de siste 
justeringene, og det meste vil være klart i løpet av april.  
 
Det nærmer seg påmelding av lag i de ulike årsklasser, og her er vi 
også godt i rute med de enkelte årsklassene. Stor takk til alle 
trenere og oppmenn som har bidratt sammen med Zoran.  
  
Vi kommer tilbake med mer informasjon om hva det jobbes med 
på de ulike nivåer og områder, og litt om hva som er lagt av planer i 
forhold til klubbens målsettinger.  
  
På litt mer overordnet plan jobbes det med mange prosesser i 
klubben fra styrets side.  
 

NYHETER 

K5 laget vårt har hatt en meget god 
vårsesong! De har virkelig kastet fra 
seg og vinner både serien, og sørget 
for opprykk til K4. Fantastisk innsats 
av jentene og trenerteamet.  
Vi gratulerer! 
Dette er et viktig opprykk i forhold 
til klubbens mål om å jobbe mot et 
opprykk fra K3 til K2. 

 

 

 

 

 

 

 

Begestring - Utvikling - Samhold  

 



Styret i Ull/Kisa Håndball fikk etter årsmøtet 1. mars to nye styremedlemmer. Det nye styret er godt i gang med 
å ta fatt på de mange arbeidsoppgavene som ligger foran oss for å videreutvikle klubben. Styret har et mål om 
å få opp informasjonsflyten, og vil med enkle nyhetsbrev med jevne mellomrom informere litt hva som skjer i 
klubben. Ull/Kisa Håndball fikk et underskudd i 2017 på litt over kr 300.000, og det jobbes aktivt med å få 
etablert et strategisk samarbeid med flere større sponsorer. Styret håper å kunne ha mye av dette klart i løpet 
av april.  
 
For å skaffe større sponsorinntekter er de sportslige målene og planer viktigere enn noen gang. Styret jobber 
tett sammen med blant annet Frank og Zoran for å forankre den sportslige planen og målsettinger på junior og 
seniornivå, særlig på damesiden hvor det er en klar målsetting neste år å rykke opp til 2. divisjon. Klubben har 
også et klart mål om å jobbe aktivt for å klare å kvalifisere seg til både Bring og Lerøy sluttspill. Dette er tøffe 
målsettinger som krever gode planer.   
 

“BEGEISTRING – UTVIKLING – SAMHOLD» 

DUGNADER 

Vi må takke alle i klubben som trår til på dugnader. Bare de siste ukene har vi hatt flere store arrangement som 
har gått meget knirkefritt og sikret gode inntekter til klubben, samt mye ros fra besøkende og regionen.   
 
Merk dere også helgen 21-22. april hvor vi har blitt plukket ut til å få arrangere BRING-runde for G16. Dette er 
et kjempestort arrangement hvor det spilles mye fantastisk god håndball. Så ta turen til Jessheim Is- og 
Flerbrukshall.   
  
Noen av de frivillige klubben står på ekstra gjennom hele sesongen. Her vil vi trekke frem Torhild Engebretsen 
som er helt uunnværlig for klubben på de store arrangementene våre.  
Vi ønsker også å fremheve Jan Ivar Engebretsen og Terje Rokoengen som i år som alle andre år har kjørt 
sekretariatet vårt i alle seniorkampene. I år igjen fortjener Lars Martin Ophus en stor takk for god og tro 
speakertjeneste på seniorkampene. 
 
  
Sist men ikke minst en stor takk til May-Kristin Vesteng, vår kjære administrasjonskoordinator som hver 
eneste dag holder oversikten over smått og stort, tar hånd om alt som rører seg til daglig i vår aktive klubb. 
 

Mvh 
Styret Ull/Kisa Håndball 
 

 


