
 

Referat 7. september 2015, styremøte i barneidretten, Gresvik IF. 

Leder Silje Læreid Silje_legreid@hotmail.com 

Nestleder Monica Hegge monica@minwebside.com  

kasserer Rikard Karlsen surimalo@icloud.com  

Styremedlem 1 Eivind Pettersen eivind@europris.no  

Styremedlem 2 Hilde Molund hmolund@hotmail.no  

Styremedlem 3 Trond Sveberg trosvebe@online.no 
tsv@bama.no  

Fagansvarlig Camilla Thorkilsen Saltstien10@yahoo.no 

Sekretær Rita Humlekjær Andersen rita_142@hotmail.com 

 

 

Barneidrettsdagen: 

Dagen var vellykket. Det var 147 registrerte barn (106 i 2014). Det var 11 stasjoner, noe kø ved 

enkelte (boks kasting burde kanskje ha to tårn!), men alt i alt veldig bra!  

Fint med at det var en som tok de imot ved endt stasjon.  For eventuelle spørsmål om 

gruppene/treningstider/klubben osv 

En takk til hus-styret som hadde laget stylter! 

Inntekt for dagen 9000kr 

2010-kullet oppstart: 

På første trening var det 15 jenter og 20 gutter. På guttelaget er trenere på plass, mens på jentelaget 

mangler de trenere, fagansvarlig jobber med saken! 

Cup/serier: 

Barneidretts styret ønsker at barneidretten skal ha fokus på både håndball og fotball.  

1.klasse-3 cuper det første året, der både fotball og håndball skal være representert. 

2.klasse- 2 cuper på høsten, 1 cup på våren samt serie-spill (2 cuper på våren om de ikke er med i 

serien). 

3.klasse- 1 cup og serie-spill (eller 2 cuper om de ikke stiller i håndball-serien). 

Dette er for å sikre økonomien i barneidretten og at alle lag skal ha de samme mulighetene. Alle 

gratis-cuper og andre gratis arrangementer er lagene fritt til å delta på. 
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Utstyr 

Basis utstyr ligger på Rød skole, siden alle BIG-lagene trener der(med unntak av J07, som er på Slevik 

skole).   De som har ute-treninger i Trondalen har sine nett med fotballer, siden treningene foregår 

samtidig. Ønske om mer utstyr, lagene kartlegger hva det er behov for til neste møte. 

 Kun fagansvarlig kan handle på Torshov, alt som skal kjøpes skal gå gjennom styret/Camilla, som 

også henter ut utstyret. 

Problem med kasse med utstyr på Rød, mye rot ol. Diskusjon rundt dette om mulig løsning. 

I etterkant av møte har Camilla vært i kontakt med skolen/Jørgen Vestberg om sambruk av utstyr i 

utstyr rommet, de skal ha et møte tirsdag 22 september. Det er også snakk om å få plassert målene i 

samme rom slik at de blir tilgjengelig for alle! Forslaget er at Gresvik IF kan bruke hele utstyrs-

rommet og at Rød skole kan bruke Gresvik IF sitt utstyr.  

Mål: kodelås med lik kode som på kassa på Rød. 

HUSK: GOD SIKRING AV HÅNDBALL MÅLENE, sett en krakk bak målet for å være sikker på at de 

ikke tipper fremover! 

Nøkkelkort: 

 Diskusjon om hvem som har nøkkelkort og hvem som trenger disse til gymsalen på Rød skole. Det 

blir gjort en kartlegging av kortene, slik at de som har størst behov skal få. 

Hospitering på eldre lag: 

Det kom opp spørsmål om det er greit å hospitere på andre årskull i tillegg til sitt eget.  Styret 

diskuterte dette og det var enighet om at på barneidretten skulle dette ikke skje. Det har tidligere 

vært samtrening på torsdager hvor det er mulighet til å trene på tvers av gruppene. Eivind tar dette 

opp med Arni. 

Løkkefotball på søndager er en mulighet for de som vil ha en ekstra trening og ønsker å spille mer 

fotball! 

Neste møte: 5.okt 19.30 

 Sette opp en aktivitetsplan/årshjul.  

 Big punkter, hva er vi? Håndball/fotballklubb 

 Barneidretts guiden 

 Utstyr-gjennomgang av hva som er behovet 

 Økonomi 

 Eventuelt 

 


