Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse TL171026

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

Dato: 26.10.17

Tid: 18:00 – 19:00

Til stede: Representanter fra lagene i håndballavdelingen i GIF
Forfall:
Møteleder: Stig Grønvold
Referent: Stig Grønvold

Nr

Pri –
Lav
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Mediu
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15/17

M

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

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Frist

Trenersituasjon for senior dame.
Møteleder informerer kort om situasjonen rundt seniorlaget og status
rundt anskaffelsen av ny hovedtrener (I)

Orienterte kort om antall
kandidater, som per
26.oktober var
kontaktet. Ingen av
disse har det lykkes å
gjøre en avtale med.
Fortsetter å kontakte de
kandidatene vi per
26.oktober har navn på.
En stor takk til laget som

Stig

Fortløpen
de

16/17

M

Publikasjon av nyhetssaker fra håndballmiljøet.
Hovedstyret har tidligere vedtatt at de ulike gruppene skal publisere en
nyhetssak på GIF sine nettsider månedlig. For håndball skal det
publiseres en positiv nyhet den tredje uken hver måned.(D, B)

17/17

M

18/17

M

Hjerterstarterkurs i Trondalen.
Den 30. oktober holder klubben et hjertestarterkurs på klubbhuset, liten
sal klokken 18.00. Påmelding til Morten Helminsen innen 27. oktober.
GIF har inngått avtale med firmaet «Først til stede», som er kursholder.
Viser ellers til Klubbhåndbok del I – Felles / Førstehjelp (I)
Tidligere informert om kommende ny del i Klubbhåndbok del I – Felles
/ Barn som ikke har det bra (I)

19/17

M

Hvordan gjøre innholdetpå trener og lagledermøtene interessant og
relevant, særlig for trenerne? (D,B)

står på og de tre jentene
som har påtatt seg et
ekstra ansvar i denne
perioden uten
hovedtrener.
Vedtatt at oppdraget
med å skrive en liten
nyhetssak med bilde til
publisering på GIF sine
nettsider, går på
rundgang mellom
lagene. Informerte om at
håndballavdeling har fått
tildelt den tredje uken i
hver måned. Ikke
avgjørende at lag på en
eventuell oppsatt plan
legger ut, hvis et annet
lag har en god nyhetsak
på gang. Da bytter bare
lagene seg i mellom på
oppdraget.
Takk for at lagene tar
oppdraget på strak arm.
Kort påminnelse om at
kurset skal avholdes og
påmelding via Morten
Helminsen
Minner igjen om skriv i
klubbhåndbok og ber alle
om å lese igjennom og
reflektere.
Vedtak. Vi går ned til tre
møter i løpet av ett
halvåret, i hvertfall for
trenerne. Mellom hvert
møte sender selv
trenerne inn saker til
agenda. På denne måten
bør trenerne få et mer
eierskap til møte og mer
ut av tiden som de

Alle

26.10.17

Alle

27.10.17

Alle

Fortløpen
de

Alle

26.10.17

bruker på møtene. Vi får
forhåpentligvis en mer
levende møtearena for
trenerene
20/17

H

Thomas Olsen, trener for HJ02 uttrykker bekymring for situasjonen
knyttet til HJ02 laget. (D)
Sannsynligvis mister laget sin keeper. Det kan føre til at spillere slutter.
Kråkerøy med flere har allerede følere ute med hensyn til keeperen på
laget.
Vi er i fellesskap enig om at det er viktig å prøve å holde lagene gående
nå i Gresvik IF. Det er tynt i de eldre årgangene og på seniorlaget.
Thomas understreker at det nå viktig å komme i gang med tiltak knyttet
til denne situasjonen så fort som mulig.
Det er også viktig å se på hvordan situasjonen er for HJ01, som per
denne sosngen er i en samarbeidsavtale med Kråkerøy. Hva med neste
sesong?
Trond: vi må også se på det langsiktige. Hospiteringsordninger.
Thomas: tror HJ02 består hvis vi får på plass keeper(e).
Til den søkeproseessen som til nå har vært knyttet til keeper HJ02,som
er foretatt av laget og spillerne.
Det har vært kritikk fra Lervik IF for å gå direkte . Det ble bl.a.
instagram. Dette ser ut til nå å har ordnet seg / roet seg.

Alle
Tiltak:
 Thomas sender
styret sine forslag.
 Stig kontakter
leder i FHF for å
høre om det er
muligheter for
tips, råd, om han
kan vite om noen,
mulige forslag til
løsninger.
 01.juni som
sesongstart. Vi kan
trolig sende brev
til spillere direkte .
Etter jul. Sjekk
opp med regelverk
før dette blir gjort.
 Forbundet skriver
at lagene har
muligheter til å
hente spillere fra
årsklassen under.
Bent Mellebergi
HFB.
 Det oppfordres til
alle nå har dette i
bakhodet og
hjelper til med å se
etter muligheter
for keeper på
HJ02. Kontakt
trener eller
lagleder på HJ02.

Fortløpen
de

21/18

M

Baldus cup er felles påmelding. Fr.stad cup har samme dato for
påmelding.
Reservering av rom i området til foreldre. Hvordan løser vi dette?

Trond Sveberg, fra
håndballstyret, er klar og
melder på felles for de
lagene som skal være
med.
Styret har fått god hjelp
fra Anne-Lise Pettersen
med reservering av rom.
Det var per 26.oktober
lite rom igjen i området.
Følgende er reservert:
Fått reservert 40 rom på
Hafjell hotell Apartmens
Hundervegen 33, 2636
Øyer
Tlf 61285550
Referanse nr 217352
Dobbeltrom 1090,Enkeltrom.
890,Tillegg på 150,- per natt
per barn
Ca 20 min til hallen
Så har jeg fått reservert
20 rom på Scandic hotell
Hundervegen 1, 2636
Øyer
Tlf 61277777
Enkeltrom.
Dobbeltrom
Trippelrom.

1010,1160,1360,-

Dette er per natt
22/18

M

Spørsmål om hva som gjelder med tanke på økonomisk støtte fra klubb,
ved tilfeller hvor det er behov for øknomisk bistand for at f.eks. barn
skal kunne fortsette å spille i klubben.

Ved svak økonomi ta
kontakt med daglig leder
– det kan vurderes å
dekke treningsavgift og
medlemsavgift. Ikke
nødvendigvis cupspill ol.

Alle

Fortløpen
de

22/19

L

Spørsmål fra HJ05 – når de nå skal arrangere kamp i regionscup
hjemme, hva må til?

Dette bør nok eventuelt
laget ta. Men ta kontakt
med daglig leder for råd.
Regionscup – HJ05. Først HJ05
trekkes dette. Det kommer
på Minhåndball. Ligger på
spilte kamper.
Handball.no . 32-finale
Hjemmelaget forplikter å
kontakte bortelaget senest
14 dager før. Vi må holde
alt rundt arrangement,
samt dommere.

26.10.17

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)

