Møte i Fotballavdelingen – 8. oktober 2014
Tilstede: Tommy Brevik (07), Hanne Verbeek (07), Gro Anita Fornaro (02), Knut Gulbrandsen (07),
Øyvind Eriksrud (05), Raymond Hansen (01/05), Bertil Larsen (Junior), Helge Stene Johansen (98), Eivind
Pettersen (06), Ann Cecilie Michalsen (04), Jørgen Lien (04), Anders Lindskog (J05), Robert Froru (01),
Erik Hermansen (03) og Morten Johannessen, Thor Gjærløw (01), Rune Solbrekke (Senior), Morten
Helminsen og Morten Hanssen (Leder)
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Agenda
Kvalitetsklubb
Dette er en modell som Gresvik IF skal inn i. Dette er for å kunne kvalitetssikre treningene på
de yngre kullene.
Trenerkoordinator: 1 for alderstrinnet 12 år og nedover og 1 for alderstrinnet 12 år og
oppover.
Engangssum per årskull er kr. 3000,-. Klubben betaler det månedlige.
Gruppene diskuterer hvordan det bør gjøres med engangsavgiften
Trenerkoordinatoren må ta et møte med barneidretten for å gjennomgå reglene.
Viktig å se langsiktig på denne investeringen.
Vi må se viktigheten av å begynne den gode trenerprosessen mens barna er små.
Støtte inntil kr. 20.000 fra FRID fra 13 år og oppover.
Ønske om egen keeper-trener

Utstyr
 Vi har gått for merket Umbro og leverandør Thorsov Sport på Stadion (Kråkerøy)
 Ingen må bytte drakter, dette tas ved tid og økonomi
 Rabattsatser:
Kredittsalg: 30% Umbro
Medlemskjøp: 20% Umbro
Trykk-kostnad: Gresvik logo er kr. 25,Kick-back på alt salg: F.eks. handler utstyr for kr. 100.000, får da tilbake kr.
30.000,- (1/3 avtale). Kick-back kommer i form av utstyr, ikke penger
 Holder med å si at man er fra Gresvik IF

Ansvar

Alle

FFK Akademiet
 Påmeldingen går ut 10. oktober
 Over 100 påmeldte så langt (totalt)
 Sjekk http://www.fredrikstadfk.no for informasjon
 Hver fredag i Trondalen (05, 06, 07 og 08) Kl.17.30-20.00
 Hver torsdag i Trondalen (03 og 04) KL.15.00-16.30
 Usikkerhet rundt transport til Trondalen
Treningstider
 Nye treningstider starter fra 1. november
 Vi må ta utgangspunkt i at FFK Akademiet blir gjennomført når nye treningstider
settes. Ønsker sendes til Morten Johannesen
 Det er stor pågang til kunstgressbanen, noen som er interessert i å trene på
grusbanen? Min. halv bane hver gang dersom denne tas i bruk.
Forslag om å kombinere også, kanskje oppvarmingsdelen på grus og spill på gress
Forslag om at de som trener 3-4 ganger i uka kanskje kan ta en av treningene på
grus
Trenerkabal
 Alle gruppene er ivaretatt utenom juniorlaget
 Trenger mer bistand på 02 (en assistent trener sammen med Hans Petter)
 03 jobber også med å finne en hjelpetrener
 Morten Johannesen: Ta kontakt med styret dersom dere trenger hjelp til å finne
noen
Annet
 GIF guide: Hvert kull vil få tildelt «GIF guide`n». Denne må fornyes. Bli enig om en
sportsplan og en organisasjonsplan. Kan også lastes ned fra gresvikif.no.
Gresvik IF ønsker at alle kullene skal få eierskap til denne
Også ønske om å lage et mindre hefte med grunnverdiene til Gresvik IF (en
kortversjon)
 Barneidrett: Det er ønskelig å ha barneidrett med mer fokus på fotball/håndball.
 Ønske om flere 5`er mål
 Ønske om både en kunstgressbane til og å fornye den vi har
 Hva er en Lagleders oppgave? Sjekke prosedyren for denne oppgaven.
 Bilsenteret sponser med kr. 5000.- ved kjøp av ny bil
 Salg av sokker istedenfor kalender i år. 6 pakker à 4 par. En pakke koster 200,-.
Klubben får 500,- av 1200,- kroner. Alt går til klubb.
Alt man selger utover denne pakka går til laget 
 Bønn fra renholdsavdelingen: Vær snill og ikke vaske støvlene i dusjen. Da tetter
dusjene og det blir veldig klinete.
Neste møte onsdag 22. oktober kl. 19.00
Merk! Møtereferatene ligger på www.gresvikif.no (Referater – Fotball – 2014)

Morten J. sjekker

Alle
Alle – gi beskjed til
Morten J

