Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse TL170921

Referat fra trener- og lagledermøte i håndballavdeling GIF
Sted: Gressvikhallen

Dato: 21.09.17

Tid: 19:15 – 21:00

Til stede: Representanter fra lagene i håndballavdelingen i GIF
Forfall: HJ06, HJ05, HJ02, HJ01
Møteleder: Stig Grønvold
Referent: Stig Grønvold

Nr

Pri –
Lav
(L),
Mediu
m (M),
Høy
(H)

10/17

(L)

Agenda
Sak – tittel/type (beslutning (B), drøfting (D), informasjon
(I))

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Erfaringer fra lagledere fra de yngre årsklassene med å ha besøk fra
håndballstyret på foreldremøte (D)

Styret ønsket en
tilbakemelding på
hvorvidt deltakelse på
lagenes foreldremøter
opplevdes som nyttig.
Tilbakemeldingene fra de
tilstedeværendes lags
representanter var
utelukkende postive.
HJ04 hadde ikke hatt

Lagleder,St
yret

Frist

besøk fra håndballstyret,
men ønsket dette ved
neste anledning.
11/17

(H)

Politiattester – har alle lagene oversikt? (I,B)
Fra FB trener og lagleder siden:
Vedr politiattester.
Vi er i gang med oppdatering av politiattester.
Sånn gjør vi det:
1. Hver lagleder må sende meg mail på hvem personer som er
aktive rundt laget, og som kan skaffe seg et tillitsforhold til
barna/ungdommene våre. ( eks: Trenger ikke attest hvis man er
økonomiansvarlig, og ikke er på treninger.) Jeg trenger navn, mobil
og/eller mail.
2. Lagleder ber de som står på listen, om å maile meg
personnummer 11 siffer og sitt mobilnummer. Jeg lager da en
bekreftelse som den enkelte trenger når man skal søke om attest via
nettet.
3. Hver og en må da forevise meg godkjent attest når de får svar
fra politiet.
Systemet er strengt, og trenere/lagledere kan bli bedt om å forlate
treninger/kamper når vi starter med kontroller fra oktober, hvis de
ikke er godkjente.
Mange av dere er godkjente. Dere vil få direkte beskjed av meg
under prosessen når dere sender inn listene

05/17

(M)

Loddsalg GIF - Alle loddbøker innenfor de enkelte lagene må samles
inn av lagleder. (I,B)
Lagleder leverer så bøkene enten til Stig Grønvold eller Morten
Helminsen.
Vi ønsker å få bøkene inn innen 25.september. Salgsperioden er
t.o.m. 30.september, men siden det er trekning allerede 4.oktober
er det ønskelig med en sikkerhetsmargin i tid.

Det ble informert om
dette på FB trener og
lagledersiden den
8.september av daglig
leder, Morten Helminsen.
Minner om at dette er
skal gjøres. Hvis ikke
representanter fra
lagene som har et
tillitsforhold til spillerne,
som er under 18 år, kan
fremvise politiattest så
kan de ikke være i
aktivitet rundt spillerne.
I praksis betyr det at de
forlate hallen hvis ikke
attest kan fremvises ved
kontroll.
Har lagene spørsmål
rettes dette til Morten
Helminsen, som er her
er klubbens kontakt
knyttet til politiattester.
Hva er status med tanke
på salg og innlevering av
loddbøker?
Av de lagene, som var
på møte, er rapporten at
de ligger godt an og at
loddene var enkle å få
solgt.
Minner om levering
25.september av
loddbøkene.

Alle

Lagledere

25.09.17

12/17

(L)

Lagfotografering – Følgende forslag er kommet fra Foto-Expressen
(D,B)
«Vi ønsker jo gjerne at flest mulig av deres lag og spillere skal være.
Samtidig så blir lagbildene deres publisert i Fredrikstad Blad og dette
er noe draktsponsorene spesielt setter pris på. Om dere får samlet
alle deres lag og spillere så ønsker vi å gi dere en liten ekstra
oppmerksomhet.
Skulle det være interessant med et av følgende produkter Roll up,
diplomer, mega bilde (alle lagbildene samlet på et stort bilde, kult å
henge opp i hall eller klubbhus) eller forstørrede lagbilder (motta
hvert lagbilde i størrelsen 30,5cmx64cm)? Dere får selvfølgelig være
med å designe deres produkt.»

Hva tenker laglederne
om dette forslaget.
Foto 18. og 19.oktober.
Cecilie Velgaard
Andresen HJ06 Onsdag
18/10: J06/oppmøtetid
16.20/ fototid 16.30/
antall 20
Lin Sylvia Bjerkansmo
J05 ønsker onsdag 18.10
kl. 17.15. 20 jenter
Karoline Bjerketvedt
Helminsen J04, torsdag
fra 17.00, 18jenter
Cathrine Åneby Torsdag
19.okt er jenter 03 klare
fra kl 1815..Vi er 21
jenter
HJ07, tor.19, kl.??, 15
jenter.
HJ04 v/Karoline påpeker
at det hadde vært bare
med en utskifting av
lagbildene, som henger i
kioskområdet. Disse er
gamle og av forskjellig
design.
Legger ut en siste
påminnelse på FB trener
og lagerleder siden.
Deretter kontaktes FotoExpressen for bestilling.

13/17

Baldus Cup – i samråd med foreldregruppa. Ønsker ikke å delta på.
Dette er årsak som ligger i kostnader. Overnatting på hotell er

Lagleder for HJ07 tar
opp utfordringer med å
legge en klubb cup langt

Alle

relativt dyrt. Foreldrestyrt økonomi. I fotball er det delt i cup. På
melding starter. Ikke 08 , 07 Legg ut info om dette.
Rom må reserveres. Noe rabatt kan klubbene få. Lagene må på
forhånd reservere hotell rom. VI får en kode som foreldre oppgir. En
periode er rommene tilgjengelig.

unna nærområdet til
GIF. Dette skaper
økonomiske utfordringer
for foreldre, som skal
følge barna på cup. Det
blir gjerne relativt dyre
hotellovernattinger. HJ07
har hatt dette oppe som
tema på foreldremøte.
De kommer ikke til å
delta på Baldus cup.
Signalene fra de øvrige
yngste årsklassene kan
også tolkes i denne
retningen.
Spørsmålet er da om vi
kan kalle dette en klubb
cup, hvis det er slik at
det er kun de eldste
årsklassene som deltar.
Forslag for senere klubb
cup’er var Herulf cup,
Drammen cup, cup i
Tønsbergområdet. Dette
er omkringliggende
områder, som er mulig å
kjøre til og fra for
foreldre.

14/17

Trener og lagledermøte som arena for kommunikasjon

Møteleder minnet om at
trener og
lagledermøtene først og
fremst er en arena for
kommunikasjon mellom
trenerne og laglederne
på de ulike lagene.
Oppfordret til å spille inn
saker som kan settes på
agendaen for disse
møtene.

15/17

Trenersituasjon for senior dame

Møteleder informerte
kort om situasjonen
rundt seniorlaget og
prosessen rundt
anskaffelsen av ny
hovedtrener.

Lag

Status i lagene

J08

(24.08.17) 28 jenter. Foreldremøte 12.september.
Booket Trondalen 18:30. Dresser og drakter er kjøpt inn. Christopher er regnskapsansvarlig. Venter til Fredrikstad cup. Setter
fokus på serie. Begynt på utviklingsplan – Karoline følger opp. 5 i trenerteamet. Ulike roller. Bra økonomi – 35.000,-. Ingen
tilgang Turneringsadmin (TA) – Minidrett. Sekretariat og kiosk. Sjekk av banedagbok.

J07

J06

J05

J04

J03

G03

(21.09.17)
(24.08.17) Sommer trening sammen med HJ06. Bra oppmøte og HJ07 hadde treneransvaret. 14 jenter. 2 gitt seg. Ingen
åpningsturnering. Begynner serie i slutten av september. Deltar på Baldus og Fredrikstad cup.
Økonomien er i pluss. Egenandel på cuper. Drakter er i orden.
Byttes ikke i år. Susanne er hovedtrener, Natalie Sveberg er hjelpetrener på mandager. Felles basistrening med HJ06 på
torsdager.
Foreldremøte mandag 28.august kl.17:30, trolig i Gressvikhallen. Knut er økonomiansvarlig.
(21.09.17) Godt samarbeid med 08, 6 jenter er med fra 08. Rullering med jenter. Det er samarbeid.med 06 Har basistrening med
06.
(24.08.17) 2 trenere i fjor. Nå gir en seg. Nå 2 trenere, ca 20 spillere. Tror økonomien er grei. Foreldremøte er ikke avtalt, men
nye personer må inn i roller som økonomi, lagleder. Lone har sendt sportslig plan. Foreldremøte 28.agust kl.18:00 Hurrød skole.
Tror ikke cuper er planlagt for høst. Meldt på 2 lag i seriespill.
(21.09.17)
(24.08.17) 20 jenter denne uken. 2 lag meldt til serien. Prate med HJ06 med tanke på hospitering. Herulf cup nå i helgen 2 lag er
på meldt . 1 lag i nivå 1 og nivå 2. Er med i Regionscupen. Begge lag er med i tema. Foreldremøte 7.september. kl.18:00.
Tror økonomien er ok. Planlegger ny runde med bøttelotteri i oktober 3 helger. Baldus og Fredrikstad cup pluss trolig en cup mot
jul. Lin Sylvia Bjerkansmo er økonomikontakt.
(21.09.17)
(24.08.17) Noe frafall i sommer, det er nå 18 jenter. Ett par sliter med motivasjon. Herulf cup skal spilles med 2 lag. 2 lag i serie.
1 lag i temaserien, 1 lag i regionscupen. Foreldremøte 31.8. kl.19 i Trondalen. Tror økonomien er ok . Cecilie Sperlin er
økonomiansvarlig. Frukt etter trening hver onsdag.
(21.09.17)
(24.08.17) 23 jenter – fikk 6 jenter fra Skogstrand før denne sesongen. 2 spiller går trolig tilbake til Skogstrand. Disse 6
prøvespilte først for østsiden og Gresvik. Jan Erik Fossum Jr. ny trener. Innført lik drakter på trening. Deltar på Herulf cup,
Sparebank 1 cup i Tønsberg. 1. lag meldt på regionscup, 2. laget meldt på temaserie. 1.lag i nivå 1 og 2.lag i nivå 2.
Økonomien er bra. Økonomiansvarlig Cathrine Åneby er økonomiansvarlig og hjelpetrener.
Kontrakten til Jan Erik Fossum Jr. er ikke skrevet under kontrakt pr. dato.
Foreldremøte ikke planlagt. 1 foreldre i løpet av et år. Spillermøte ca. annen hver måned. Laget har egen FB gruppe for kun
spillere.
(21.09.17)
(24.08.17) Med på cup i Udevalla. Ikke seriespill forrige sesong. 2 har sluttet i sommer. Kun 8 spillere igjen. Gått ut på Gressvik
ungdomskole – 03 og 04 gutter . Håper på 4 spillere til. Veldig sårbare. 1 lag i seriespill,ikke påmeldt på cup. Håper det allerede

kommer nye fredag 25.8. Håper på bedre treninger i samarbeid Lervik IF. Økonomisk litt minus. Fikk draktsett fra Coop (umbro)
35 drakter, delt mellom fotball og håndball. Hvis nye drakter må egenandel til. Adler er øknomiansvarl

J02
J01

(21.09.17)
(24.08.17) Ikke tilstedet på Trener- lagledermøtet 24.08.17.
(21.09.17)
(24.08.17) Samarbeid Kråkerøy – 20 jenter. 11 Gresvik IF jenter. Fikk tilbake 2 spillere. Tommy andersen trener. Deltar på Herulf
cup. Satser nå på det sosial for å unngå klikker. Består av spiller som tidligere spilte på Hvaler, Kråkerøy, Gresvik IF.
Cupdeltakelse, Rødspette, ikke til Baldus. 2 lagledere fra Gresvik – Ann Charlott og Monica. Hadde foreldremøte 23.8. Begge
klubber har hver sin økonomi. 15.000,- i trenerutgifter. De deler denne (30.000,-). Skal ha dugnad, vareopptelling i Coop.
(21.09.17)

J00
Lag
Senior

(24.08.17) Ikke tilstedet på Trener- lagledermøtet 24.08.17.
(21.09.17)

