Referat trener-og lagledermøte 8.februar 2017
Til stede: Håndballstyret og alle lag unntatt 07 var representert.
1. Når det gjelder kiosken i Gressvikhallen, og omsetningen der er det
gode nyheter. Omsetningen har gått opp med 20 % til
sammenligning med fjoråret.
2. Fellescup: Det må meldes inn antall deltagerbevis til Monica på
01.Følg Junicupen på facebook for informasjon.
3. Arrangement- Andreas Lea er ansvarlig. Trond Sveberg kan spørres
hvis noen er usikre på hvordan man legger inn spillere på
kamprapport elektronisk. Fra 1.mai skal dette KUN gjøres
elektronisk. Kontakt dagligleder Morten H. For å få passord.
4. Skryt til 07 for arrangement sist.
5. Det ble ytret ønske om oppfølging av dommere fra
dommeransvarlig.
6. Bring-dugnaden utgår. Mer tildeling av timer på Fr.stad cup.
7. Kommunikasjon/informasjon. Viktig at alle tenker på at
flesteparten tilknyttet Gresvik IF er frivillige. Tenk på hvordan vi
omtaler hverandre/kommer med kritikk/tilbakemeldinger osv. Det
vil bli utarbeidet er skriv fra hovedstyret gjeldene kommunikasjon.
8. Husk årsmøte i Gresvik IF mandag 6.mars kl 1800. Oppfordrer flest
mulig til å komme!!:)
9. Håvard, keepertrener jobber videre med de 15-16 målvaktene han
har ansvaret for. Gode tilbakemeldinger fra lagene.

Runden fra lagene:





A-laget: Det har vært tøft i 3.div. Ligger i bunnen og kjemper om å
klare seg der. 5.div gjør det litt bedre, og ligger høyere opp på tabellen
med endel seiere.
Jenter 18: Er i gang med innspurten av B1-sluttspillet. Jobber med å
klare å ha lag neste år også (99 jentene). De har det gøy i gruppa, og
har meldt seg på Fr.stad cup.
Jenter 15: Har hatt utvikling og bedre resultater de siste kampene. Er
en liten gruppe med kun 8 spillere. De trener sammen med 02, og låner
spillere av 02 til kamper. Nå fremover har de avtalt samtrening med
Hvaler og Kråkerøy på samme aldersnivå på torsdager.









Jenter 14: Stor gruppe med ca 21 spillere og 2 lag. Positiv utvikling.
Målet er å beholde alle. Hospiterer på 01. De har også lånt spillere av
03 til kamper. Er i B3-sluttspill.
Jenter 13: Vi er 18 jenter og 2 lag. Positiv og sosial gjeng, som får ny
hovedtrener fra 1.mai. Er i B2-sluttspill, bra resultater i temaserien,
utvikling på nivå 2-laget. Litt variable prestasjoner på nivå 1 og nivå 2,
men veldig bra når ting sitter. Bra samarbeid med 02 og 04 med
hospiteringsordning.
Jenter 12: Mange jenter og 2 lag. Positiv utvikling. Bre resultater i
temaserien. Litt utfordrende at mange nye kommer for å prøve seg,
men det er bra at det ryktes at det er gøy å spille håndball i Gresvik IF.
Bra samarbeid og hospitering hos 03.
Jenter 11: De er 21 jenter, og 2 lag. Litt motgang for 2.laget og bra
for 1.laget. Bra utvikling. Har mistet 4 jenter siden sist. Vært litt uro i
laget, men bedre nå. Flinke keepere. Får ny hovedtrener 1.mai.
Jenter 10: En gruppe på 21 spillere. Stiller med 2 lag. Veldig bra
utvikling de siste to ukene, og de har begynt å vinne kamper.
Jenter 8: En stor gruppe på 27 jenter. Spilt cuper og minirunde.
Starter opp i håndballavdelingen nå dette året.

Neste møte er onsdag 8. mars kl.1900.

Ref.
Cathrine Åneby

