
Styremøte BIG, 18/9-18 

Deltagere: Silje, Espen, Frode, Trine, Asbjørn, Daniel, Elin, Tormod, Magne (referent) 

Oppstart nye lag 

J2013: 11 stk. G2013: 25 stk.  

Positiv gjeng. Begge nye lag har fordelt trener-roller og lagleder. Bra deltakelse fra foreldre. 

Venter på nøkkelkort, må finne en løsning på deling av nøkkelkort. G2013 og J2010 deler 

nøkkelkort midlertidig. 

Lag ellers: 

G2012:  Oppe og går med ny trener. 

J2012:   6 ledere og 21 barn. Har planlagt treningene fram til jul. 

J2011:   Har hatt noen utfordringer, Kenneth er ny trener. 

G2010:  Fotball. 21 gutter, går bra. Har hatt økning av medlemmer. 

J2010:  Siste sesong i barneidretten, blir håndball på nyåret. Har lagt opp treningene 

utover høsten håndballrelatert. Meldt på Minirunder i høst. Vurderer to 

treningsdager. 

 

Treningstider 

Følgende tider gjelder fra uke 41 (etter høstferien), og publiseres IKKE før uke 40. 

RØD SKOLE Mandag Tirsdag Onsdag 

17-18 G2012 G2013 G2010 

18-19 G2011 J2012 LEDIG 

19-20 LEDIG LEDIG LEDIG 

 

SLEVIK Mandag Onsdag 

17-18 J2011 J2013 

18-19 J2010 J2010 

19-20 LEDIG LEDIG 

 

UNG.SKOLE Mandag 

17-18 LEDIG 

18-19 LEDIG 

19-20 LEDIG 



BIG-dag evaluering 

+ Bra oppmøte, økt tilslutning, ca. 80 barn 

+ Gjennomgående positive tilbakemeldinger fra barn og voksne 

+ 60-meter og skudd med hastighetsmåler veldig populært 

+ Felles oppvarming 

+ Utdeling av t-skjorter (tilhørighet) 

Ellers diskutert: 

Fotball, håndball og sykkel må alle ordne hvert sitt men BIG må arrangere denne dagen. 

Litt å gå på med tanke på organisering (planlegge bedre og tidligere), og fordeling av 

oppgaver. Vi må velge hovedpersoner som har ansvar for BIG-dagen. 

Loddsalg og kiosk veldig bra. Fotballen tar kiosken videre på denne dagen. 

Innmeldingsskjemaer manglet, dette var en glipp. 

 

Faktura/Økonomi 

Loddsalg BIG kan vurderes å starte senere, eller annen tid på året, for å gi et bedre 

velkomstinntrykk av Gresvik IF og barneidretten. Dette ble diskutert, men ikke konkludert. 

 

Trenerkoordinator 

Alt for mye har falt på Silje. Håndbok må oppdateres fortløpende – flere bør være med på 

dette da det er tidkrevende. 

 

Rekruttering 

Bli flinkere på synlighet. Flyers/plakater osv. Sørge for at utdeling på skolene blir 

gjennomført. Magne oppretter egen Facebookside for Barneidretten, alle trenere i BIG har 

tilgang til å administrere innlegg på denne. 

Ellers  

 Trenerfest 16/11-18, kl. 19.00. 

 Neste BIG-styremøte 10/10, kl. 19.00  


