
Gresvik IF 
      Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fra håndballstyremøte 02.05.2022 

 
Møtenummer: 2022-2 
Dato:   02.05.2022 
Kl:   19.00-21.30  
Sted:   Møterom Gressvikhallen 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og miljøkontakt 
Tilstede: Magne Wiklund, Christer Solli-Olsen, Veronica Sævold, Trond Sveberg, 

Kristoffer Helminsen, Hanne Persdatter-Alvik og Knut Gulbrandsen 
Forfall: Ingen 
 

Sakliste: 
Vedtakssaker:  
 

22-08  Økonomi  
 Regnskap for Mars 
22-09 Forslag til økning dommerhonorar 

 

Oppfølgingssaker:    
22-05  Håndballskole        
22-06  Klubbhåndbok/Sportsplan        
22-07  Trenerorganisering    
22-10  Felles Klubbcup 
22-11 Lagspåmelding 
22-12 Skjerm i hall 

 

Orienteringssaker:  
- Årshjul 
- Orienteringer 
 - Gruppene 
 - Miljøkontakt presentert: Hanne Persdatter-Alvik 
- Eventuelt 
 - 17 mai tog 

 
 
 
 



Vedtakssaker: 
 
22-08  Regnskap mars 2022 – Ikke kommet regnskap for mars mnd. 
 Mars og april regnskap gås igjennom ved neste styremøte.  
 Det presiseres dog at det er vanskelig å holde oversikt når regnskapene kommer sent. 
 Styreleder informerer at regnskap bør komme senest 15-20 dager etter mnds  
 avslutning og tar dette opp med Daglig Leder i klubb. 
 
22-09 Forslag til økning dommerhonorar for klassene 9-11 år og ved 12års avtale: 

Følgende forslag enstemmig godkjent: 
 

Gresvik IF legger på 50kr på det eksisterende honoraret slik at dommerhonoraret blir kroner 

150 per kamp i klassene 9-11, og at man ved en 12-års avtalte dekker mellomlegget slik at 

honoraret blir 200,-. 

Dommerkontakt blir enig med klubb om det praktiske rundt utbetaling. 

Oppfølgingssaker: 
 
22-05 Håndballskole 

Det ønskes i utgangspunktet å arrangere 2 håndballskoler i året, en i høstferie og en i 
vinterferie. Deltager avgift økes fra 300,- kr til 500,- kr. 
Trenere ved håndballskolen (helst fra egen ungdomsavdeling) bør godtgjøres. 
Det må jobbes internt i lagene med hjelp til gjennomføring av håndballskolen. 

 
22-06 Klubbhåndbok/Sportsplan 

Det vil bli jobbet med revidering av klubbhåndbok igjennom hele dette året, og det 
foreslås at vi setter egne datoer å jobbe med dette. 
 
Sportsplan vil det bli jobbet med revidering fra Sport og skal være klar til sesongstart. 

 
22-07 Trenerorganisering 
 Alle lag har pr. 01.05.2022 trenere på plass for sesongen 2022/2023. 
  

Lag Trener 1 Trener 2 Trener 3 

Senior Bjørn Haugen 
  

Junior (Lervik) Anders Westlie   
 

Jenter 16 (2006)  Henriette Løvig  Susanne Hansen 
 

Jenter 15 (2007) 
(GIF/ØIL) 

Henriette Løvig  Susanne Hansen Kristin Hansen (ØIL) 

Jenter 14 (2008) Marius Halvorsen 
  

Jenter 13 (2009) Kristoffer Helminsen 
  

Jenter 12 (2010) Veronica Sævold 
  

Jenter 11 (2011) Ann-Christin Schancke Kenneth Angell-Jacobsen 
 

Jenter 10 (2012) Bertine Åneby 
  

Jenter 9   (2013) Monica Holøs Lise Bunes 
 



22-10 Felles Klubbcup. 
  
 Felles klubbcuper blir følgende:  
 Drammens Cup – 26 til 28 august 2022 - Påmeldingsfrist 1 juni. 
 Dette er en sesongstart cup for aldersklassene J11 (f. 2011) til Junior 
 
 Slottsfjell Cup – april 2023 
 Dette er en avslutnings cup for sesongen som avholdes i slutten av april.  
 Aldersklasser her er fra J/G9 til og med Junior 

Her ønsker Håndballstyret å se på mulig leie av busser for felles avreise til Tønsberg 
via Strømstad Sandefjord. 

 
22-11 Lagspåmelding 
  
 Følgende lag har blitt påmeldt for sesongen 2022-2023: 
 

Lagspåmelding 2022/2023 sesongen 
   

Lag Antall Nivå Regions cup Temaserie 

Senior 1 4 div. 
  

Junior (Lervik står for påmelding) (1) 
   

Jenter 16 (2006) 1 2 ja 
 

Jenter 15 (2007) GIF/ØIL (Gresvik står 
for påmelding) 

1 1 ja 
 

Jenter 14 (2008) 1 1 ja 1 - nivå 1 

Jenter 13 (2009) 1 1 ja 1 - nivå 2 

Jenter 12 (2010) 1 1 
 

1 - nivå 1 

Jenter 11 (2011) 2 2 
  

Jenter 10 (2012) 2 kortbane 
  

Jenter 9   (2013) 2 kortbane 
  

 
Det presiseres at ved neste års lagspåmelding må lagene melde inn til klubb minimum 3 uker 
før utløpsfrist da vi også har dommerpåmelding rundt dette. 
 
 
22-11 Skjerm i Hall 

Før neste sesong må vi jobbe med stabilitet, layout må skiftes slik at vi har en bedre 
optimalisering for håndball, men også enkelt med reklame på skjermen slik at vi kan 
generere mer inntekter. 
Styreleder tar kontakt med Prodok v/Thomas Solberg får å gjennomgå dette. 
 
Alle lag må ha en superbruker(Arrangement ansvarlig) på skjerm slik at arrangement 
er bedre forberedt. 

 
 

 
 



Orienteringssaker: 
 
Årshjul: 
 Årshjul blir presentert som arbeidsverktøy, forbedres til neste styremøte. 
 
Miljøkontakt: 

Hanne Persdatter-Alvik presentert som ny miljøkontakt for Håndballavdelingen. 
 
 
Gruppene: 
 
 Økonomi 
  

Ingen ting å melde da regnskap for mars ikke har kommet. 
 
 Sport 
  

Samarbeidsprosjektet 2009 – 2010 med felles trening på fredager utgår resten av 
sesongen da dette ikke fungerer optimalt. Sport ser på muligheter for å kvalitet sikre 
slike samarbeid bedre fremover. 

 
 Arrangement 
  
 Det meldes om lav/ingen tilbakemelding på dugnad til Fr. Cup.  

Trond Sveberg sender ut reminder på Facebook da flere lag har dette klart men ikke 
sendt inn lister. 
 
Marked 

  
 Vi har 14 skilter i hall til en kost av 3000,- pr år.  
 Dette økes til 5000,- kr pr år som er vanlig standard rundt i andre klubber. 
 
 
Eventuelt: 
 Invitert til byens felles barne- og folketog 17. mai, avmarsj Tollboden ca. 13.00. 
 Vi går selvfølgelig der i vårt jubileumsår og gruppene med de som vil. 
 Noen i GIF-tøy og andre i finstasen sin, disse får GIF-flagg. 

Gruppestyrene oppfordres også til å gå i toget på Gressvik, fra paviljongen til kirken 
på morgenen. 
Tormod blir fanebærer både på Gressvik og i sentrum. 

 
 
Neste Håndballstyremøte, tirsdag 31.05.2022. 
 
Gressvik, 03.05.2022. 
Referent: Knut Gulbrandsen 
  


