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           Referanse TL170622 

Referat fra trener- og lagledermøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterom, Gressvikhallen Dato: 22.06.17 Tid: 19:15 – 20:30 

Til stede: Representanter for lagene fra håndballavdelingen i GIF 

Forfall:  

Møteleder: Stig Grønvold 

Referent: Stig Grønvold 

 

 

 
Nr Pri – 

Lav (L), 
Medium 
(M), 
Høy (H) 

Agenda 

Sak – tittel/type (beslutning (B), 

drøfting (D), informasjon (I)) 

Vedlegg/ 

saksframleg

g 

Referat 

Oppsummering/ 

Beslutning/anbefaling 

Ansvarlig Frist 

01/17  Fordeling av treningstider (I) (B) Utdelt oppsett 

for 

treningstider 

Trener- og lagledermøte (kl.19:00-21:00) 

etter dette møtet med oppsettet for 

treningstider. Noen justeringer kan 

påregnes. Disse tas i samarbeid med 

trenere og lagleder. 

(Monica, Karoline og Trond) 

 

Erfaring 

For mange lag er det viktigere med trening 

minst 1 og ½ time en det å disponere en 

hel bane. 

Monica Gjelder 

f.o.m 

aug. 



 

Praktisk 

Ved deling av halvbane – innstaleres en 

nøkkelboks på vegg der styring av delevegg 

i Gressvikhallen er. Nøkkel lenkes til boks, 

slik at risikoen for at nøkkel blir borte 

reduseres. (ansvar Trond) 

 

02/17  Tanker og erfaringer fra Junicupen i 

Sverige, som var årets samlingscup 

for håndballlagene i GIF (D) (B) 

 «Ta med oss videre» 

Mange postive tilbakemeldinger fra særlig 

de yngre lagene. Positivt med 2 omganger 

for alle lag også de yngre. Oppleves som 

positivt med cupspill også for de yngre.  

 

Ser at mange lag har felles base, burde GIF 

utvide konseptet til å gjelde alle lag, slik at 

kontakten og utvekslingen blir enda 

bredere innenfor håndballlagene? 

 

«Forbedre» 

Opplevelse av at cupen kom for nærme 

Fredrikstad cup. 

 

Mange kamper på utearenaer medfører en 

risiko for dårlige opplevelser ved dårlig vær. 

 

En cup så sent inn i juni er ikke godt 

forenlig med hardere trening, som er ment 

for å bygge lag inn mot kommende sesong. 

 

Viktig at informasjon og kommunikasjon 

omkring deltakelse på fellescup kommer så 

tidlig som mulig ut til lag og derfra ut til 

foreldre. Dette er av vesentlig betydning for 

planlegging av samarbeid mellom foreldre 

og lag, bestilling av hotell o.l. 

 

 

Styret Høst 

2017 

03/17  Fellescup neste år (D) (B) Basert på 

foregående 

drøfting 

Håndballgruppa (trenere, lagledere og 

styret) er omforent om å jobbe for 

deltakelse igjen ved Baldus Cup på 

Lillehammer neste år.  

 

Styret Høst 

2017 
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