
            Klubben der alle skal trives 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling  

   
      

           Referanse TL170824 

Referat fra trener- og lagledermøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Klubbhuset Trondalen Dato: 24.08.17 Tid: 19:15 – 21:00 

Til stede: Representanter fra lagene i håndballavdelingen i GIF 

Forfall: HJ02 og Senior 

Møteleder: Stig Grønvold 

Referent: Stig Grønvold 

 

 

 
Nr Pri – 

Lav (L), 
Medium 
(M), 
Høy (H) 

Agenda 

Sak – tittel/type (beslutning (B), drøfting (D), informasjon 

(I)) 

Referat 

Oppsummering/ 

Beslutning/anbefaling 

Ansvarlig Frist 

03/17 (I) Inforunde fra lagene om status for laget og eventuelle kommende 

planer fremover, se under. 

Se under «Status i 

lagene» 

Lagleder, 

trener 

 

04/17 (I) Oppfordring om å gå inn på Klubbhåndbok Del 1 og sette seg inn i 

dokumentet «Barn som ikke har det bra – hva kan vi som voksne 

ledere gjøre med det?» (I) 

Dokumentet er per 

3.september ikke lagt ut 

på Gresvik IF sine side. 

Alle  

  



05/17  (I) Loddbøker med faktura levert ut til de tilstedeværende lagene. HJ02 

fikk dette levert ut på trening fredag 25.august. 

Det oppfordres til salg. Hver aktiv utøver har fått loddbøker. Faktura 

og loddbøker er generert på bakgrunn av nåværende 

medlemsregister. Er det spillere som f.eks. har sluttet leveres disse 

tilbake. Medlemsregisterert vil bli korrigert på bakgrunn av bl.a. dette. 

Fakturadato satt på fakturaene, er kun en dato satt av systemtekniske 

årsaker. 

Salgsperiode frem til og med 30.september, men det informes om at 

faktura og loddbøker leveres tilbake 25.september. 

  Alle  

06/17 (I) Påminnelse om å registrere ønsker om innløpsjenter til FBK sine 

kamper og ønsker om fotografering. 

 Lagledere  

07/17 (I) Tidligere møterom i Gressvikhallen er nå omgjort til permanent 

klasserom. Nytt møtelokalet er det gamle styrkerommet/klubbrommet 

til Slevik nede ved utøverinngangen. Booking foregår slik den har 

gjort frem til nå.  

   

08/17 (I)(D) Ulike lag har hatt ubehagelig episoder med at lag fra Slevik har gått 

inn og tatt over garderober der de allerede har tingene sine. Dette 

gjelder spesielt garderobe B. 

Ved en episode ble dette tatt direkte opp av lagleder for aktuelt lag 

med representanter fra Slevik.  

Internt blant våre lag ble det foreslått at lagene går i ulike garderober 

etter som de ankommer i Hallen og ikke spre seg over flere 

garderober.  

   

09/17 (I) Det ble informert om at håndballstyret ønsker å få til å være med på 

foreldremøter som avholdes i løpt av høsten. 

   

 

  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gress-i@online.no&ctz=Europe/Oslo&pli=1


Lag Status i lagene 

J08 28 jenter. Foreldremøte 12.september. 

Booket Trondalen 18:30. Dresser og drakter er kjøpt inn. Christopher er regnskapsansvarlig. Venter til Fredrikstad cup. Setter fokus 

på serie. Begynt på utviklingsplan – Karoline følger opp. 5 i trenerteamet. Ulike roller. Bra økonomi – 35.000,-. Ingen tilgang 

Turneringsadmin (TA) – Minidrett.  Sekretariat og kiosk. Sjekk av banedagbok. 

J07 Sommer trening sammen med HJ06. Bra oppmøte og HJ07 hadde treneransvaret. 14 jenter. 2 gitt seg. Ingen åpningsturnering. 

Begynner serie i slutten av september. Deltar på Baldus og Fredrikstad cup. 

Økonomien er i pluss. Egenandel på cuper. Drakter er i orden.  

Byttes ikke i år. Susanne er hovedtrener, Natalie Sveberg er hjelpetrener på mandager. Felles basistrening med HJ06 på torsdager.  

Foreldremøte mandag 28.august kl.17:30, trolig i Gressvikhallen. Knut er økonomiansvarlig. 

J06 2 trenere i fjor. Nå gir en seg. Nå 2 trenere, ca 20 spillere. Tror økonomien er grei. Foreldremøte er ikke avtalt, men nye personer 

må inn i roller som økonomi, lagleder. Lone har sendt sportslig plan. Foreldremøte 28.agust kl.18:00 Hurrød skole. 

Tror ikke cuper er planlagt for høst. Meldt på 2 lag i seriespill.  

J05 20 jenter denne uken. 2 lag meldt til serien. Prate med HJ06 med tanke på hospitering. Herulf cup nå i helgen 2 lag er på meldt . 1 

lag i nivå 1 og nivå 2. Er med i Regionscupen. Begge lag er med i tema. Foreldremøte 7.september. kl.18:00.  

Tror økonomien er ok. Planlegger ny runde med bøttelotteri i oktober 3 helger. Baldus og Fredrikstad cup pluss trolig en cup mot jul. 

Lin Sylvia Bjerkansmo er økonomikontakt. 

J04 Noe frafall i sommer, det er nå 18 jenter. Ett par sliter med motivasjon. Herulf cup skal spilles med 2 lag. 2 lag i serie. 1 lag i 

temaserien, 1 lag i regionscupen. Foreldremøte 31.8. kl.19 i Trondalen. Tror økonomien er ok . Cecilie Sperlin er økonomiansvarlig. 

Frukt etter trening hver onsdag. 

J03 23 jenter – fikk 6 jenter fra Skogstrand før denne sesongen. 2 spiller går trolig tilbake til Skogstrand. Disse 6 prøvespilte først for 

østsiden og Gresvik. Jan Erik Fossum Jr. ny trener. Innført lik drakter på trening. Deltar på Herulf cup, Sparebank 1 cup i Tønsberg. 

1. lag meldt på regionscup, 2. laget meldt på temaserie. 1.lag i nivå 1 og 2.lag i nivå 2. 

Økonomien er bra. Økonomiansvarlig Cathrine Åneby er økonomiansvarlig og hjelpetrener.  

Kontrakten til Jan Erik Fossum Jr. er ikke skrevet under kontrakt pr. dato.  

Foreldremøte ikke planlagt. 1 foreldre i løpet av et år. Spillermøte ca. annen hver måned. Laget har egen FB gruppe for kun spillere. 

G03 Med på cup i Udevalla. Ikke seriespill forrige sesong. 2 har sluttet i sommer. Kun 8 spillere igjen. Gått ut på Gressvik ungdomskole – 

03 og 04 gutter . Håper på 4 spillere til. Veldig sårbare. 1 lag i seriespill,ikke påmeldt på cup. Håper det allerede kommer nye fredag 

25.8. Håper på bedre treninger i samarbeid Lervik IF. Økonomisk litt minus. Fikk draktsett fra Coop (umbro) 35 drakter, delt mellom 

fotball og håndball. Hvis nye drakter må egenandel til. Adler er øknomiansvarl 

J02 Ikke tilstedet på Trener- lagledermøtet 24.08.17. 

J01 Samarbeid Kråkerøy – 20 jenter. 11 Gresvik IF jenter. Fikk tilbake 2 spillere. Tommy andersen trener. Deltar på Herulf cup. Satser 

nå på det sosial for å unngå klikker. Består av spiller som tidligere spilte på Hvaler, Kråkerøy, Gresvik IF. Cupdeltakelse, Rødspette, 

ikke til Baldus. 2 lagledere fra Gresvik – Ann Charlott og Monica. Hadde foreldremøte 23.8. Begge klubber har hver sin økonomi. 

15.000,- i trenerutgifter. De deler denne (30.000,-). Skal ha dugnad, vareopptelling i Coop. 

J00  

Lag 

Senior 

Ikke tilstedet på Trener- lagledermøtet 24.08.17. 

 


