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Styrets sammensetning  
Leder: Roar Østbø 

Nestleder: Arve Sponnich (sportslig leder fotball) 

Sportslig leder håndball: Silje Marita Knutsen 

Økonomiansvarlig: Øyvind Myraunet 

Sekretær: Linn M Remmem 

Arrangementsansvarlig: Hanne Haugen. 

Styremedlem Thomas Elmgren (valgt for perioden 2019-2021, men har hatt permisjon) 

Varamedlemmer: Stian Grønnesby 

Valgkomité: Gry Brenne, Kristin Garnvik, Tord Talmo  

Revisorer: Håvard Sæther og Bjørn Kleven 

 

Mona Wettermann er ansatt i 35 % stilling som administrasjonskoordinator og møter i styret ved 

behov.  

Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er i perioden avholdt 15 styremøter.  
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Hovedstyret 
 

2020 ble et veldig spesielt år, preget av koronapandemien. Nationals store jubileumsår ble ikke som 

vi hadde håpet på men det kan være greit å minne oss selv på at vi rundet 100 unge år i løpet av 

2020. 

Jubileum 
Her er noen sitat fra jubileumshilsen 21. Mai som også gir litt historiefortelling. 

 National er idag 100 år, gratulerer med dagen!  

Vår kjære klubb er idag 100 år og det er på sin plass med noen gratulasjonsord og en liten hilsen til 

våre trofaste medlemmer! Vi er idag en viktig samfunnsfunksjon og en stor del av hverdagen for 

omtrent 600 medlemmer på Hallset. Men det startet ikke her, for 100 år siden var det ingen 

bebyggelse her så klubben startet på en annen helt annen kant av byen, nærmere bestemt på 

Lilleby. Det var torsdag 21. mai 1920 at 15 gutter hadde sammenkalt til møte i fabrikkbygningen som 

tilhørte Leangenkompaniet, og der og da dannet de idrettsklubben ”Fart”. Allerede ti dager senere 

ble klubben omdøpt til ”National” og drøyt 40 år senere etablerte National seg på Hallset samtidlig 

som de første blokkene kom opp og Hallset Skole ble bygd. På den tiden ble Hallset kalt 

«Grautbyen» fordi folk hadde dårlig råd og spiste for det meste grøt til middag. Det har med andre 

ord skjedd litt siden da til vi i 2020 sitter med en flott kunstgressbane med yrende liv og andre 

lokaliteter.  

 National er først og fremst en breddeklubb med verdier som gjør oss til en viktig samfunnsfunksjon i 

nærmiljøet med mål om å aktivisere så mange som mulig. Dette arbeidet har også fostret noen 

stjerner innen fotball og håndball, men vi har også drevet med ski og friidrett og det kanskje ikke så 

mange vet er at National faktisk spilte i toppserien i fotball etter krigen! Dette, og mye annet 

spennende stoff er godt dokumentert i en flott jubileumsbok som er verdt å lese.  

Koronaåret 2020 og tiden fremover 
Det ble altså et meget spesielt jubileumsår preget av koronapandemien og dessverre med lite 

anledning til å feire oss selv som spræk 100-åring! Vi har fått gitt ut en flott jubileumsbok, men de 

øvrige arrangementene måtte avlyses. Virkningen av koronaen på det sportslige er nærmere 

beskrevet i årsmeldingene til fotball og håndball, men noen ord fra styret er på sin plass. 

Styret ønsker å rose medlemmer, lagenes støtteapparat og spillere som har stått sammen med 

klubben i dette vanskelige året. Vi vet det er medlemmer som har vært (og kanskje fortsatt er) 

permittert og har mistet jobb, mens mange av oss har vært i en jobb som ikke har vært påvirket. 

Samtidig ser vi at alle er villige til å støtte opp under klubben med dugnader og betaler medlems- og 

aktivitetsavgift selv i vanskelig tider. National, er i motsetning til andre klubber så heldig at vi har 

hatt økning i medlemsmassen. Alt dette forteller at vi har medlemmer som er opptatt, ønsker og 

støtter opp under den lokale klubben vår. Dette setter vi som sitter i styret umåtelig stor pris på! Vi 

vil spesielt berømme innsatsen til de veldig mange som har gjort det mulig å opprettholde en god 

aktivitet i 2020 innenfor tildels kompliserte og krevende smittevernsregler. Takk til dere alle! 
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Dette bringer oss over til 2021. Det har blitt tydelig for oss i 2020 at vi er tynt besatt i klubben, og at 

vi trenger hjelp fra flere for å opprettholde et godt sportslig tilbud for våre medlemmer. Styret har 

derfor høsten 2020 jobbet videre med organisasjonsplanen, og forsøkt å definere roller som kreves 

for å få til dette. Dette innebærer blant annet at vi rendyrker sportslig utvalg i fotball og håndball, og 

at vi i tillegg definerer støttefunksjoner til idrettene klarere. Hensikten er bedre fokus på 

kjernevirksomheten vår som er fotball og håndball, men også at nødvendig innsats for å lykkes med 

dette blir spredt på flere personer. Vi håper, og er helt avhengig av, et stort engasjement på nyåret 

hvor flere flinke folk melder seg slik at vi får til gode løsninger for klubben i tillegg til i de enkelte lag! 

Uten frivillighet og ildsjeler, stopper idretts-Norge. Slik er det også i National, og vi kommer ikke 

utenom å trekke frem vårt æresmedlem, Harald Haugan som gjør en kjempeinnsats spesielt på 

vedlikehold av våre anlegg som gjør at vi fortsatt er meget stolt av disse. Vi vil også spesielt nevne 

brøytegruppa, med Vegar Eide i spissen. Vi har byens beste vinterbane som følges opp av byens 

beste brøytere, som sørger for at banen vår alltid er grønn.  

2021 er som nevnt også preget av koronapandemien, men av store ting vi jobber med skiller et evt 

nytt klubbhus seg ut blant andre aktiviteter. Vaktmesterboligen er besluttet revet, det skjer i slutten 

av mai 2022 og da må vi ha et klubbhus klart. Styret forventer å legge frem en plan og sak for vedtak 

til et ekstraordinært årsmøte på høsten 2021. Det blir spennende og innebærer et løft for klubben 

vår. 

 

Årsmelding Nationalkiosken 2020  

Vi har som mål å være «Best in class» innenfor segmentet vi opererer 
i, altså idrettskiosk. Servicenivå, sortiment og tilgjengelighet er våre 
suksessfaktorer. 

Kiosken ble i 2020 hardt rammet av Covid-19. I februar ble kiosken fylt 
opp med varer for omtrent kr.15 000,- 

Med få eller ingen muligheter for å selge disse varene, gikk de ut på 
dato. Vi valgte å gi bort så mye som mulig til lagene under trening. 

Ingen kamper ble gjennomført med kiosksalg. For å dekke opp 
utgiftene, hadde vi virtuelt kiosksalg. Vi solgte «korona-kaffe» og 
foreldrekaffe under treningskamper for omtrent kr. 17 000,-    

Interessen rundt kiosken er stor, så vi ser fram til å åpne igjen ved 
første anledning. 

 

Integrering  
National har de siste årene etablert et system og en ordning som fungerer godt i forhold til å gi 

støtte til medlemmer som har behov for økonomisk støtte til aktivitetsavgift, utstyr, cuper mm. 

Dette er viktig for at vi skal være en klubb som gir mulighet for alle til å delta uavhengig av bakgrunn, 



Årsberetning 2020 i Sportsklubben Nationalkameratene  

 

5 
 

etnisitet, kultur økonomi eller kjønn. I 2020 har National hatt en økning på antall barn som får støtte 

fra inkluderingsmidlene. Vi har også fått flere etnisk norske barn med behov for støtte. Årsaken til 

dette kan være at koronasituasjonen har gjort det vanskelig for mange. Vi tror også at et godt 

system for å håndtere inkluderingsmidlene sannsynligvis har bidratt til at det er etablert større tillit 

til at det å be om støtte ikke er synlig for alle. Når flere vet om ordningen og klubbens 

inkluderingsarbeid så identifiseres flere barn som er aktuelle for å få støtte gjennom ordningen. 

Klubbens integreringsansvarlig Gry Schønberg Brenne jobber godt i samarbeid med helsesøster på 

skolen og med trenere og lagledere for aktivt å fremme ordningen til de som har behov.  

I 2020 har klubben gitt ca kr 40 000,- i inkluderingsmidler som dekning av aktivitetsavgift, 

utstyr/bekledning og treningssamling. Vi fikk det siste året med barn både på treningssamling i 

Vanvikan og på Tine Fotballskole som ikke har hatt mulighet til delta uten inkluderingsmidler.  Totalt 

har 24 barn og ungdom mottatt midler gjennom ordningen fordelt både på fotball og håndball.  

Styret hadde i utgangspunktet ambisjoner om å videreutvikle klubbens arbeid med inkludering i 

2020, og fikk bl.a. midler fra Idrettsrådet til å ansette klubbambassadører. Disse skulle være tett på 

nye familier for å bidra til at de ble inkludert i klubbens aktiviteter der fokuset skulle være å 

inkludere hele familien i klubbaktiviteten (dugnad, sosiale arrangement, mm), og ikke bare barna. På 

grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å gjennomføre alle tiltakene som planlagt, og det 

er derfor ønskelig fra styret og videreføre disse i 2021. Det vil derfor bli jobbet videre med å 

rekruttere klubbambassadører. Vi ser at barn som tidligere har hatt støtte fra integreringsmidler til 

utstyr, aktivitetsavgift, mm har sluttet i klubben. Oppfølging av de familiene som allerede får støtte 

bør derfor også være en viktig oppgave for klubbambassadørene.  

Styret har for 2021 søkt om midler gjennom Idrettsrådet til både dekning av utgifter til de 

medlemmer som har behov for dette, og til å ansette 2 klubbambassadører. Gjennom dette ønsker 

vi det neste året å få på plass en ressursgruppe der integreringsansvarlig Gry Schønberg Brenne og 

de 2 klubbambassadørene kan videreutvikle et konsept for klubbens satsing på inkludering. Styret 

mener dette er et viktig arbeid for at vi som klubb skal kunne være åpen for alle.  

 

Aktivitet 

 

Nationaldagen 
Nationaldagen 2020 ble dessverre avlyst pga Covid 19. Vi håper på muligheten for arrangement i år, 

og planlegger utfra at Nationaldagen 2021 avholdes 11. september 2021.  Det er 2010 og 2011 

årgangen i fotball og håndball som sammen har ansvaret for gjennomføring i år.   

 

Fotballgruppa  
Planleggingen inn i og i starten av 2020 startet som normalt. God planlegging, samarbeid mellom 

lagene slik at påmeldingen av til kretsen for 2020 sesongen var godt gjennomført. Det var en god 

prosess med gode forhåpninger for sesongen. Nytt for sesongen var at vi meldte på et 6 div lag i tillegg 
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til senior laget som skulle delta i 5 div. Dette 6 div laget skulle være et rekruttlag for seniorspillere som 

ikke er med på 5 div laget og for G19 spillere som trenger ekstra utfordringer og muligheter. 

Vi startet året med en «tom» årgang. Alle spillere på G2006 forsvant til Vestbyen. Dette laget hadde 

få spillere med stor sprik i ferdigheter. En forflytning av spillerne til Vestbyen skapte et treningsmiljø 

i Vestbyen med mange spillere og et bedre tilpasset trenings- og kamptilbud National klarte å tilby.  

G16 gjennomførte kvalik til 0-div i januar. Det gikk nesten….. 

Flere lag deltok på og gjennomførte innecuper på vinter/vår.  

Det ble gjennomført treningsleir for G19, G16, G07, J06/07 og G08 i slutten av januar 2020 i 

Vanvikan. Dette var igjen en suksess og vil fortsette kommende år (ikke 2021      men kanskje i 

2022?). Dette var året klubben ble 100år og skulle feires senere på året. Det ble tatt et bilde i den 

forbindelse med alle som var med: 

 

Det ble også planlagt og delvis gjennomført Klubb BDO treninger på vår bane vinter/vår samt på 

høsten. Kretsen ser ut til å være fornøyd med vår tilrettelegging og de spør nå oss først i Trondheim 

Vest! 

Vi hadde også noe trykk fra andre klubber på å bruke banen til å gjennomføre treninger, 

treningskamper og 0-div kvalik kamper. Dette har vi også inntekt på. 

Jeg tror vi trygt kan si at vi må takke brøytegruppen vår for at banen vår er populær fra andre 

klubber og kretsen til å brukes om vinteren. Vi vet jo hvor god banen vår er om vinteren men at 

andre klubber i Trondheim og kretsen også vet, forteller at det er en «snakkis». Vi må derfor 

berømme den innsatsen de gjør på banen vår! 

Og så kom 12 mars 2020 med  

COVID-19 / KORONA 
Alt ble stengt ned. Resten av Klubb BDO treningene ble avlyst. Alle seriekamper ble avlyst. OBOS cup 

ble avlyst. Alle miniseriene ble avlyst. Alle cuper i inn og utland ble avlyst. Treningsleir planlagt til 

Barcelona ble avlyst. Rett og slett  
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Fotballtørke 

Etter påske kunne vi begynne litt med trening med avstand, men ikke senior. Men stort sett frem til 

sommeren, og gjennom sommeren, kunne man trene med begrensninger (1m avstand – 6-20år) 

men ikke senior. Men INGEN mulighet for å spille kamper. Heller ikke treningskamper hverken 

internt eller eksternt!!!!  

Igjennom sommeren ble det jobbet iherdig med Tine Fotballskole vi skulle arrangere i uke 33. Det 

ble til slutt gitt åpning for det med store krav til planlegging, dokumentering, arrangement og 

gjennomføring samt forhåndsgodkjenning fra kretsen. Men vi fikk gjennomført, og det var bra. 

Samme suksess som tidligere. Meget fornøyde deltagere      . 

Men så kom høsten med Obos-cup og seriekamper – men IKKE for Senior     . Selvfølgelig med store 

krav til gjennomføring som medfører at flere ressurser er nødvendig for hver kamp vi gjennomfører. 

Og gudskjelov, høsten ble gjennomført som normalt uten store endringer i aktiviteten. 

Vi rakk å starte med høstens Klubb BDO, gjennomførte begge kartleggingstreninger og 1 normal 

trening. Alle lag ble så vidt å bli ferdig med alle sine kamper første uka i november før det SMALT 

igjen….. Tiltakene strammet igjen kraftig til…….. 

COVID-19 / KORONA 
Og ny 

Fotballtørke 

Resten av året! 

Spesielt har det vært vanskelig for Senior vårt 5. div lag som enda ikke får lov til å trene med kontakt. 

Det er et under at laget fortsatt henger sammen og består! All ære til dem for tålmodigheten deres. 

Så hvis året skal oppsummeres kan vi si: 

2020 - året National ble 100år - COVID-19/Korona tok fra oss ÆREN og gav oss FOTBALLTØRKE!!! 

2020 ble et annerledes år. Veldig mye annerledes. Spesielt måtte det opprettes en ny rolle i klubben: 

Smittevernansvarlig. Denne måtte sette seg godt inn i hva som gjelder, og konstruere og distribuere 

National sine rutiner som støtter oppunder de til enhver tid gjeldene tiltak og regler. Dette er et 

fagområde som gjennom hele 2020 (samt fortsatt i skrivende stund i 2021) har tatt veldig mye tid. 

Det har vært utrolig mange møter ifht til dette, spesielt imot Trøndelag Fotballkrets. Hva som gjelder 

til enhver tid justerer seg ofte, og i noen tilfeller har endringene skjedd raskt. Det har også kommet 

på plass elektroniske løsninger for bl.a. publikumsregistrering og lagsregistrering. Dette hadde ikke 

vært mulig hvis ikke klubben hadde «investert» i skyløsningen Microsoft 365 (tidligere Office 365) i 

2019. Leder Fotball har hatt hendene fulle med dette, og har det fortsatt. 
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Året har inneholdt flere «restarter» for å klargjøre for aktivitet som seriekamper og cuper. Det er 

ikke alle disse «restartene» som lagene og klubbens medlemmer har merket da det ikke ble noe av. 

Så det har administrativt vært flere «restarter» gjennom året. Og det har vært lagt ned utrolig mye 

arbeid med å informere og kommunisere ut til klubben samt å bygge opp nationalkameratene.no slik 

at både støtteapparat og medlemmer kan finne informasjon. 

Normalt har vi 1 oppstart av sesong, men i 2020 har det vært flere. Det er ganske mange brikker som 

skal på plass hver gang så dette er omfattende og tungt, og har virkelig tatt på for involverte. I tillegg 

har «brikken» smittevern kommet til, og den i seg selv er omfattende nok.  

I 2020 har det virkelig kommet tydelig frem pga korona/covid-19 nødvendigheten av å ha en 

plattform for kommunikasjon/informasjon til alle i klubben og til spesifikke roller og lag, muligheten 

for å stille spørsmål og svare ut slik at alle involverte ser o.s.v. Det er har vært utrolig mye å 

kommunisere og informere om, og det er veldig mange og variasjon i hvem som skal motta. Derfor 

valgte klubben å bytte ut medlemsregisteret vi hadde med et nytt som samtidig støtter det 

ovenstående. Club Spond har derfor blitt innført i løpet av året. Club Spond er et klubbverktøy som 

ligger «over» Spond og Spondgrupper som mange av lagene var vant med fra før. Det har medført 

noen restriksjoner på hva hvert lag kan gjøre i sine grupper. Men i løpet av året har dette endret seg 

til det bedre. Det er noen funksjoner og muligheter vi fortsatt savner, men det kommer      . Vi er 

nesten i mål. Så Spond sammen med nationalkameratene.no vil være informasjons-

/kommunikasjons- og medlemsplattformen vi skal benytte videre, og videreutvikle. Vi vil også se mer 

på muligheten i Microsoft 365 for å gjøre hverdagen til lagenes støtteapparat bedre ifht spesifikke 

verktøy, informasjon/kommunikasjon og rutiner vi har i klubben. 

For Fotball spesielt finner man det som gjelder ifht smittevern og gjennomføring av aktivitet her: 

Sesonginformasjon | Sportsklubben Nationalkameratene 

(se meny underpunkter) 

Miniserie | Sportsklubben Nationalkameratene 

Dommere | Sportsklubben Nationalkameratene 

For kontaktinformasjon mot forskjellige lag finer man her: 

Dommere | Sportsklubben Nationalkameratene 

Medlemmer i styret finner man her: 

Hovedstyret | Sportsklubben Nationalkameratene 

2020 har vært vanskelig for alle. Vil spesielt berømme lagenes støtteapparat som også har måttet 

sette seg inn i alle endringer som har vært gjennom året og de «restarter» vi har hatt. Det har ikke 

vært lett å holde oversikt og kontroll. I tillegg ser vi at nødvendigheten av at flere foresatt bidrar 

spesielt på kampgjennomføring har vært nødvendig. Men foresatte stiller opp og det er så viktig for 

at vi skal kunne gjennomføre aktiviteten vi har.  

https://nationalkameratene.no/fotball/sesonginformasjon
https://nationalkameratene.no/fotball/miniserie
https://nationalkameratene.no/fotball/dommer
https://nationalkameratene.no/fotball/dommer
https://nationalkameratene.no/hovedstyret
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Høsten 2020 ble det gjennomført en etterlengtet serie og OBOS-cup. Innenfor de smittevernmessige 

retningslinjene vi hadde og fortsatt har. Vi rakk akkurat å gjøre den ferdig før vi fikk en ny 

nedstengning. Gudskjelov for det       

For klubben er utdanning av trenere er viktig med tanke på spillernes utvikling/potensiale, trenernes 

egne muligheter og klubbens trygghet på at alle spillerne blir ivaretatt. Med dette som bakgrunn er 

det viktig å satse på kompetanseheving for trenerne i klubben. Derfor vil fokuset i 2021 forbli den 

samme som i 2020. I all hovedsak snakker vi om grastrenerkurs (del 1, 2, 3 eller 4). Med påfyll av 

andre som keeperkurs, trenerkurs B og UEFA-B. 

Det ble gjennomført grasrottrenerkurs på høsten 2020 og flere av våre trenere var med. Men vi 

ønsker at mange flere er med på dette. Det er så viktig at trenere har dette kurset. Det er gratis. Og 

det inneholder i hovedsak hvordan trene barne- og ungdomslag. Hovedfokuset er ikke det faglige, 

men hvordan håndtere spillergruppa og hvordan gi alle mestringsfølelse. Vi planlegger å melde oss 

på til kretsen for å arrangere grasrottrenerkurs. Det vil si at det foregår på Hallset kunstgress! Da 

håper vi (og forventer      ) at mange flere trenere deltar. Klubben tar dette ansvaret slik at det skal 

bli enda lettere å delta på grasrottrener kurset. 

I 2020 har vi hatt 2 kretsdommer og 4 rekruttdommere i National som har dømt i kamper kretsen 

arrangerer (BDO-serien og OBOS-cup). Men det er gledelig at vi har 3 spillere i National (G05) som 

ble påmeldt rekruttdommerkurs sent i 2019 og som rakk å gjennomføre denne utdanningen før 12 

mars og landet stengte ned. 4 potensielle klubbdommere ble påmeldte rekruttdommerkurs sent i 

2020 men dessverre pga korona / covid-19 har ikke disse kursene blir gjennomført.  

Vi er nå 7 kretsdommere i 2020 fordi alle våre rekruttdommere i 2020 som ønsket å fortsette å 

dømme har blitt Kretsdommer! All ære til Alan Mackevic, Ørjan Holberg Espnes, Lucas Mikael 

Stensheim Larsen, Sondre Schjelvaag Olsen og Ejad Forberg Imeri som har klart denne bragden og 

takk til foreldre som har fulgt opp. Gratulerer og lykke til videre      . 

Klubben har en stor jobb å gjøre ifht våre klubbdommer og kretsdommere. Vi har for dårlig 

oppfølging! Dette må bli fokus i 2021. 

Klubben arrangerte for fjerde gang i 2020 Tine Fotballskole i uke 33. Dette var et tilbud som ble gitt 

til spillere i National som året før. Det var en udelt suksess, men denne gangen med ekstra mye 

arbeid lagt ned for forberedelser og tilrettelegging for i hele tatt få lov til å arrangere. Og ja, pga 

korona/covid-19.  

Vi planlegger for Tine Fotballskole 2021 men denne gang i uke 32. Vi ønsker denne gangen også 

primært å gi tilbudet til spillere i National. Det vil være G19 som har ansvaret for gjennomføringen. 

Foreløpig info er sendt ut påmelding vil skje i god tid før sommeren. Det er viktig at vi har nok 

påmeldte, og at vi får lov ref smittesituasjon. I skrivende stund er det ikke lov å arrangere Tine 

fotballskole pga smittetrykket i Trondheim. 
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I beretningsåret 2020 (Korona året) har fotballavdelingen organisert (i hvert fall planlagt     ) lag for 

følgende klasser: 

• Herrer senior 

o 5 div 

o 6 div (rekruttlag) 

• Gutter:  

o G13, G12, G11, G10, G09, G08, G07, G16 (G04 og G05), G19 (G01,G02,G03) 

• Jenter: 

o J13, J12, J11, J10, J09, J08, J06/07 

• Ballskole J/G 14 

 
Det er gledelig å se at jentene øker i antall spillere og antall lag. Vi ønsker at denne positive trenden 

skal fortsette. Andelen jenter totalt på tvers av alle årskull er nå 27% (nedgang fra 28% i 2019). Det 

er bra. Ser vi nærmere på barnefotballen (6-12 år) er det en betydelig forskjell. Andelen jenter er her 

40% (oppgang fra 36% i 2019) så vi har nådd målsetningen til TFK og NFF som er 40% for 

barnefotballen! Det gror godt i National :). 

Vi har i 2020 hatt 1 spiller som deltatt på kretslag i Trøndelag på det lille som har vært mulig. Vi ser 

at i 2021 vil vi sannsynligvis ha minst 1 spiller. Men pga at de aller fleste samlinger ble avlyst i 2020,  

og at Klubb BDO som er forløperen til kretslag, stort sett har blitt avlyst er det veldig vanskelig å spå. 

Men tror nok at vi blir flere enn 1      . 

Fotballavdelingen har aktivisert om lag 381 spillere. Dette inkluderer ca 40 barn som har vært med på 

ballskole fra september.  

Det har vært 20 årskull (gutter og jenter) fordelt på alt fra ballskole til senior 5 og 6 divisjon i en halv 

sesong, og med redusert kampmengde for miniserien. Av disse er 8 med jenter og 12 med gutter. 

Utenom treninger har Hallset Ground vært benyttet til (dette gjelder for jan-mars og aug-okt/nov): 

- Seriekamper (11-19 åringer + senior 6 div): 94 (157 i 2019) (estimat for 2020 var 198 på hel 

sesong. Eestimat 2021 blir vanskelig da det ikke blir en full sesong men det er ikke tvil om at 

det er en stigende trend!) 

- Treningskamper: 4 (17 i 2019) 

- Miniserie - 3 søndager: 52 kamper (232 i 2019) 

- Utleie Klubb BDO treninger – torsdag/lørdager: 12 ganger 

- Utleie trening-/kamper treninger – 3 ganger 

Fortsatte i 2020 å ha fokus på at banedagboka skal støtte oppunder hospitering samt 

samtrening/fellestreninger, men det ble vanskelig å gjennomføre da korona/covid-19 satte 

begrensninger på hva som er mulig     . Vi merker at klubben er i vekst, og spillere og antall lag øker 

vesentlig. Dette skaper press på den ene banen vi har. For 4. året på rad øker antall kamper som 
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spilles på Hallset ground. Klubben jobber med muligheter for å trene andre steder. I hovedsak 

handler det om å bruke Romuldslia banen (utvikle videre samarbeidet vi har med dem), samt prøve 

å få treningstid på den kommunale banen på Dalgård. Lagene må påregne å trene på andre flater 

enn Hallset ground i 2021. Med dette som bakgrunn vil vi fortsette å se på mulighetene for å få til en 

ekstra spilleflate som kan være til hjelp (f.eks. en 7er bane). Når det kan komme på plass er usikkert. 

Samarbeid mellom lag er en viktig del for det sportslige tilbudet klubben har for alle nivåer. Hvert 

årskull må ha et godt samarbeid med årskullet over og under. Dette gjelder ikke bare det sportslige, 

men også det administrative og det økonomiske. Vi må være bedre på å dra erfaringer fra andre 

årskull. Spesielt hvilke cuper årgangen over har vært med på for planlegging av kommende sesongs 

cuper. Senior, G19 og G16 har kommet langt og har et tydelig samarbeid. Vet at flere årskull har 

samarbeid, men det vi mangler er at dette gjøres likt mellom alle årganger. Dette er essensielt for at 

vi som klubb skal kunne utvikle oss. 

Samarbeidet med Romuldslia går sakte, men sikkert fremover. samarbeidet er ikke formalisert, men 

vi jobber med å få gjort dette. I dag får vi hjelp av hverandre på banenivå. De har ikke bane som er 

brøytet om vinteren, vi har. Vi sliter med banekapasitet i sesong, de har ledig tid. 

Vi har også jobbet med strukturering av organisering og sommeren 2020 fikk vi på plass en sportslig 

leder, Cato Johansen. Han har nå fått på plass et SU med 4-5 personer som har som hovedoppgave 

fremover å fokusere på fornyelse av vår Sportsplan. Dette er spennende, og noe vi virkelig trenger. 

 

Håndballgruppa  
I beretningsåret 2020 har håndballavdelingen organisert lag for følgende klasser: 

• Kvinner senior 1 

• Kvinner senior 2 

• Jenter: J08, J09, J10, J11, J12, J13 

• Gutter: G08, G10, G11, G12, G13 

• Ballskole J/G 14 

Håndballavdelingen har aktivisert om lag 190 spillere, det er ca samme tall som året før. Vi har i tillegg 

ca 50 barn som har vært med på ballskole fra september og fram til i dag.  

Lagene har spilt i TrønderEnergiserien, men denne sesongen har vært sterkt preget av covid 19. Det 

startet med normal aktivitet for alle aldersbestemte årganger til og med 19 år høstsesongen 20/21. 

Seniorlagene fikk en minimal periode med treningsaktivitet denne høsten innenfor gitte rammer og 

retningslinjer. Fortsatt ikke mulig å spille sammen. All aktivitet for senior håndball etter oktober 

2020 ble nedstengt. Like etter ble regionen vår mer og mer berørt av covid 19, og både kamper og 

treningsaktivitet for aldersbestemte årganger ble stengt ned. Dette varte til januar/februar, og 

medførte at alle lag fikk en del mindre kamper denne sesongen. På tross av dette har flere lag spilt 

en del treningskamper når de lokale og nasjonale retningslinjene har tillatt det. Det har hele tiden 

vært høyt fokus på smittevern under all aktivitet.  

Denne sesongen har vi hatt hull i årgangene på guttelagene (manglet G11 år), og vi ser fortsatt en 

del utfordringer med å holde på lagene lengre enn J/G 12 år. Dette er en kritisk alder i håndballen, 
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og ofte hvor spillerne selv begynner å velge etter nivå og motivasjon. Det er også fra og med denne 

aldersklassen det etterlyses eksterne trener, og foreldretrenere når slutten på sin trenerkarriere- og 

kompetanse. National Håndball er ikke lenger en liten klubb ifølge NHF, men sammenlignet med de 

større naboklubbene som Byåsen og Sverresborg blir vi litt mindre. Det er ønskelig at vi setter stort 

fokus på å rekruttere robuste lag slik at antallet spillere holder seg stabilt over tid. Att vi på sikt kan 

øyne håp om å få med lag i ungdomshåndballen og ikke driver rekruttering til Byåsen og 

Sverresborg. Vi ønsker jo å rekruttere spillere slik at de blir i National. Da må vi også ha fokus på å ha 

et godt nok tilbud, og tilby disse spillerne på det nivået de kommer slik at utviklingen har et godt 

grunnlag for å videreutvikles.  

Våren 2020 mistet vi også et helt lag (J2007). Dette laget meldte samlet overgang til Byåsen. Det var 

11 spillere som meldte overgang. Hovedgrunnen for dette var at det var flere som hadde meldt at de 

var usikre på fortsettelsen neste sesong, og de kom da til å bli for få spillere til å stille lag selv.  

Kontakt mellom National og Sverresborg gikk i første omgang via sportslig leder håndball National 

(Silje) og sportslig leder Byåsen Kristin Sumstad Hanssen, samt videre oppfølging til lagleder, 

støtteapparat og foreldre i National J07. Videre opplevdes overgangen som grei og oversiktlig. Det 

var en bekymring fra støtteapparatet til Byåsen at spillergruppa kom til å bli ganske stor, totalt over 

40 stk. Men dette forsikret Byåsen v/sportslig leder at kom til å gå helt fint. De hadde gode rutiner 

og tiltak på plass for å få til en god nok løsning på dette. Flere sluttet med håndball kort tid etter 

overgangen/sesongslutt, og det er pt. 4-5 stk (fra J2007) som fortsatt spiller håndball. Årsaken til de 

som sluttet skal ha vært at Nationaljentene ble fordelt på to Byåsenlag og at trenerne hadde en 

veldig annerledes måte å holde treningene på enn de var vant med. Sportslig leder National (Silje) 

har vært i kontakt med National J2007 i etterkant av overgang, og tar med tilbakemeldingene videre.  

Vår aktivitet styres av treningstider vi har fått tildelt fra Trondheim kommune, Fylkeskommunen, 

Idrettsrådet Trondheim og Region Nord/NHF. Treningstidsfordelingen for denne sesongen har vært 

helt ok, men vi ønsker oss treningstider nærmere Hallset. Flere lag må helt ned til Nidarøhallen, og 

det er ikke ønskelig å reise så langt med lag i barnehåndballen. Det er sendt inn klage og forespørsel 

om å få dette endret til høstsesongen 21/22. Treningstidene denne sesongen har vært i ulike haller: 

Byåsenhallen, Åsveihallen, Nidarøhallen og Selsbakk skole gymsal.   

De to siste sesongene har sportslig leder gjort mye av jobben i håndballavdelingen alene, men har nå 

fått med flere i håndballavdelingen. Sammen skal disse nå legge planer for framtiden til National 

Håndball. Videre fokus blir å få på plass ansvarlige for arrangementer, dommerkontakt, leder støtte 

håndball samt ha større fokus på kompetanseheving, rekruttering, sosiale og sportslige arrangement 

og samhold. Og med det håper vi å videreutvikle håndballavdelingen og at det blir et enda bedre 

tilbud til barna i nærmiljøet.  

Gjennom sesongen 20/21 har sportslig leder (Silje) gjennomført alle sonemøter (digitalt) som holdes 

ca hver 2-3 mnd, og et klubbesøk sammen med klubbrådgiver Ola Tømmerås fra NHF avd. Region 

Nord. En del forum og møter har blitt enten utsatt eller avlyst pga covid 19.  

National fikk tildelt tilsynsvaktdugnad i Åsveihallen (tilsynsvaktdugnaden følger idrettsperioden 

1.sept-30.april hvert år). Tildelingen gjelder for to år av gangen. Denne ordningen har medført den 

goden at vi som klubb kan benytte hallen når den er ledig så lenge vi stiller med tilsynsvakt selv. 

Dette er det flere lag som har benyttet seg av, og da fått muligheten til blant annet å ha 
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treningskamper. Denne muligheten har gitt oss flere gode timer i hall, noe vi er veldig takknemlige 

for.  

 

Ballskolen 
Fokuset er på glede med trening, samhold og mestring. Ballskolen har som mål å mestre lek med 

ball, og bli introdusert for både håndball og fotball i løpet av dette første året. Spillerne skal 

gjennomføre cuper og seriekamper i begge idretter det første aktive året. Oppslutningen er god. 

Ballskolen engasjerer totalt ca 50 spillere. Dette er et viktig tiltak for å engasjere og rekruttere barn i 

begge våre idretter samt bidrar sterkt til bedret motivasjon og selvtillit. 

Ballskolen for gutter og jenter født i 2014 ble startet på høsten 2020. Tidligere har det vært en trend 

at det har blitt med få jenter, men de siste årene har dette virkelig snudd. Jentegruppa er faktisk 

større enn guttegruppa! Og det er en artig og spennende utvikling! Skolen opplever å få større kull, 

noe som igjen resulterer bedre oppslutning av både jenter og gutter også på ballskolen. Fokuset på 

ballskolen har vært bevegelse med ball. Pga covid 19 har guttene og jentene har vært med på lite 

cuper og kampaktivitet, men på tross av dette har oppslutningen på trening vært god. Vi håper på en 

bedre gjennomføring av neste sesong.  

I november ble det meldt om vannlekkasje på Hallset skole hvor gymsalen ble berørt og derfor ute 

av drift helt fram til sommeren 2021. Den vil derfor ikke kunne brukes før høstsesongen 21/22. Dette 

har medført at noen lag har mistet gymsaltiden sin, og ballskolen har mistet tilbudet om å være inne 

og har derfor ikke kastet mye ball. Ballskolegjengen har vært utendørs i denne perioden. Alle lag 

med tid i gymsalen på Hallset skole fikk tilbud om treningstid i gymsalen på SIF huset på Selsbakk, 

men ikke alle ønsket dette. 
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Medlemstall og medlemsutvikling 

 

Siden 2015 har medlemstallet økt med i underkant av 50%. De siste 2 år er økning i medlemsmassen 

pr år hhv 61 og 43. I snitt 52 over disse 2 år. Bruker vi dette til lineært å beregne medlemsmassen 

om hhv 2 og 5 år har vi passert 700 om 2 år, og doblet medlemsmassen om 5år (siden 2015). 

 
Antall medlemmer fordelt på Håndball, Fotball og Ballskole: 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kvinner 136 156 56 118 120 137 165 194 225 242

Menn 271 270 338 313 310 312 349 343 373 399

Totalt 407 426 394 431 430 449 514 537 598 641

0

100

200

300

400

500

600

700

386
369

397

461
477

179
198

262

308 300

61 55

92

50

2016 2017 2018 2019 2020

Fotball Håndball Ballskole



Årsberetning 2020 i Sportsklubben Nationalkameratene  

 

15 
 

Medlemmene er fordelt på følgende aldersgrupper i 2020: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 102 40 15 85 242 

Menn 1 140 131 14 113 399 

Totalt 1 242 171 29 198 641 

 

 

Årsregnskap 
Regnskap 2020   

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr -345 535 mot et underskudd på kr – 2 925 

699 for 2019.  Summene er inkludert avskrivninger.   

2019 var et spesielt år resultatmessig siden det ut fra forsiktighetshensyn ble gjort en betydelig 

nedskrivning av kunstgressbanen.  Det understrekes at styret fortsatt mener at bruksverdien på 

kunstgressbanen er uforandret og at denne nedskrivningen ikke har noen effekt på 

kontantbeholdningen i National.  

Koronapandemien har preget landet sterkt siden mars 2020. Viruset rammer liv og helse. 

Inngripende tiltak fra myndighetene har fått store konsekvenser for livet i familier, for eldre, barn og 

ungdom. Idrettslagene har også vært sterkt påvirket av smitteverntiltakene.   

Driftsinntektene gikk fra kr 4 473 975 i 2019 til kr 4 142 000 i 2020. God økonomistyring og gode 

tilskudds- og stønadsordninger fra kommune og idrettsforbundet har hjulpet oss, og vi har ikke hatt 

et så stort tap som fryktet etter nedstengingen.   

Driftskostnadene hadde en nedgang fra kr 7 308 425 i 2019 (2 500 000 av disse kommer av den 

ekstraordinære nedskrivingen av kunstgresset) til 4 376 718 i 2020.  

 

Disponering av årets resultat  

Årets underskudd overføres fra fri egenkapital.  

 

Gjeld 

Klubben tok i 2018 opp et lån på kr 2.350.000 for finansiering av kunstgressbanen. Lånet vil bli 

nedbetalt med spillemidler og momskompensasjon, samt deler av egenkapital. Klubben har begynt å 

betale avdrag på dette fra og med høsten 2020.  
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I tillegg har klubben gjort ekstraordinær nedbetaling på lånet med kr 934 000 i 2021 som tilsvarer 

mottatte spillemidler. Etter denne betalingen vil gjelden utgjøre kr 1,2 millioner vil renter og avdrag 

ligge på ca kr 200.000 pr år. 

 

Egenkapital  

Klubbens egenkapital er etter disponering av årets resultat er på kr 6 399 154 hvorav omløpsmidler 

utgjør kr 5 224 599. Styret vurderer klubbens økonomi som solid med bakgrunn i de oppsparte 

midler.   
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Trondheim, 1. juni 2021

 

 


