
Referat fra lagledermøte i GIF Håndball 14 oktober 2015 

 

Til stede 

Alle lag representerte med unntak av  J02 og Senior. 

 

Kommende lagledermøte 

Onsdag 18. november kl. 19.00 i møterommet i Gressvikhallen 

 

Oppfølgingspunkter fra forrige lagledermøte 

 Dugnad Fredrikstad Cup Gressvikhallen. Lillan sender dugnadslisten til Morten H slik 

at inntektene kan fordeles. Ansvar: Lillan. 

 Dugnad Bring Cup. NHF har betalt faktura på kr. 36.000. Håndballstyret lager forslag 

til fordeling basert på dugnadsliste fra Lillan. Ansvar: Alexander. 

 Gresvik IF’s økonomimodell, der alle lag har ansvar for egen økonomi, gjelder fortsatt. 

Dette til tross for at ingen lag har mottatt regnskap på 5 måneder. Ansvar: Freddy. 

 

Sportslig status 

Stikkordsmessig status fra lagene: 

 J06. 26 spillere. 2 lag. Fokus på at alle får spilt like mye. Serien har startet – midt på 

treet. God stemning. 

 J05. 22 spillere hvorav 1 ny. 2 lag. Noen seiere og noen tap. 

 J04. 20 spillere. 2 lag. Det ene laget vinner alt. Opptatt av hospiteringsmuligheter. 

Kan starte før 12 år, men må være generell mulighet for alle. En del skader. Tips: 

Ikke spar penger på skotøy. Viktig med skikkelige håndballsko.  

 J03. 17 spillere. Bra oppmøte. Vinner og taper litt. God hjelp fra J04. Mye skader. 

1/16 finale i IØR Cup i Oslo kommende uke. 

 J02. Ikke til stede. 

 J01. 14 jenter. Noe skader, men god stemning. Marte Haviken ansatt som 

hjelpetrener. Hospitering fra J02 fungerer utmerket. 2 tap og 1 seier så langt. Møter 

Frogner i IØR Cup. Hospitering til J99 fungerer også meget bra. Godt 

samarbeidsklima. Fruktfat etter trening kan anbefales 8>)). 

 J99. 15 jenter hvorav kun 9 kan spille. 6 ute med langvarige skader. 2 fra J18 bidrar 

på J99. Godt samarbeidsklima både med J18 og Senior. Videre i IØR Cup. 

 J18. 19 spillere. 1 skadet, men hun er snart tilbake. 2 lag 1 seier og 2 tap for begge 

lag. God stemning og godt samarbeid med J99 og Senior. 

 Senior. Ikke til stede. 

Felles: 

 Vi ble enige om å forsøke å skape engasjement rundt senior kampen mellom 

Østsiden og Lervik/Gresvik i 3 div 25. oktober kl. 16.00 i Kongstenhallen. Alle sprer 

budskapet. 



 Det er tilrettelagt for samarbeid mellom lagene, og det fungerer meget bra for de aller 

fleste. Tips: Trenere/lagledere kan med fordel sette seg ned å se over terminlister 

med tanke på å omberamme slik at hospitering er praktisk mulig. 

 Målvaktstilbud 1. Første økt var veldig bra. Håvard Berge er ansatt som 

målvaktstrener. Mandager 16.00 – 17.30 i Gressvikhallen i partallsuker (J11 – J14). I 

tillegg er det kjøpt økter for J99/J18/Senior. Her avtales det med trenerne. Håvard 

Berge åpen for samtale etter øktene. 

 Målvaktstilbud 2. I regi av Fredrikstad Håndballforum. Viser til separat info fra 

Alexander. 2 samlinger før jul – 2 etter jul. 

 

Felles «klubbcup» 

Gresvik har valgt ny klubbcup. Potatis Cup erstattes med Baldus Cup. Baldus Cup 

arrangerers på Lillehammer 22-24 april. 2016.  

Link til invitasjon: www.baldus.no/dokument/1628/Invitasjon_16-2.pdf 

Tiltak knyttet til denne cupen: 

 Lagene melder tilbake til Alexander hvilke lag som ikke skal delta. Tilbakemelding så 

fort som mulig og senest fredag 23 oktober. Viktig å melde fra der det stilles 2 eller 

flere lag i årsklasse. Ansvar: Alle lagledere. 

 Påmelding gjennomføres av håndballstyret. Ansvar: Stian/Alexander. 

 Innkvartering for foreldre på eget initiativ. Klubben sjekker litt om det er mulig å gjøre 

en samlebooking på 30-40 rom for å dekke overnattingsbehov for foreldre. Ansvar: 

Eivind. 

 

Eventuelt 

Vi var innom følgende punkter: 

 Gresvik IF’s Julebord 2015 på Odins Kro fredag 11 desember. Det er plass til 50 stk 

og så langt er 25 stk påmeldt. Spre budskapet til trenere og lagledere og sørg for 

påmelding til Morten så fort som mulig. Første mann til mølla. Ansvar: Lagledere. 

 Utstyrspakke. GIF Håndball fordeler ubenyttet bruk av Umbro utstyrspakke med kr. 

4.000 pr årsklasse. Beløpet kan kun tas ut i Umbro produkter fra Umbro katalogen på 

www.scantrade.no. Ved uttak er det ordinære priser som gjelder. Bestilling sendes 

Morten senest 31.. oktober. Ansvar: Alle lagledere. 

 Alle lagledere får nå tilgang til lisensoversikt via SportsAdmin (SA) og 

TurneringsAdmin (TA) på www.minidrett.no . For spørsmål, ta kontakt med Morten. 

 Alle medlemmer må registrere seg med egen profil på www.minidrett.no. En idè er å 

registrere alle i forbindelse med spillermøte. Personnummer må i såfall medbringes. 

Ansvar: Alle lagledere. 

 Tapekurs. Remco Brouwer (foresatt J99) og Martine Zimmermann (senior) 

forespørres. Ansvar: Eivind/Thomas/Alexander. 

 Kurs i arrangement/klokke/kamprapport. Arrangementsgjengen i J99 og J18 

forespørres. Ansvar: Eivind. 

 Politiattester skal oppdateres. Morten kjører ny runde på dette. Link: 

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Ansvar: Alle lagledere. 
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