Referat fra lagledermøte Håndballavdelingen - 22.10 2014
1. Økonomi
a) Økonomi-filer er sendt ut.
b) Senior og arrangement viser underskudd, arrangement er budsjettert med underskudd
og er dermed noenlunde under kontroll, her skal det også komme inn noe utleie av
dommere. Senior har utgifter overført fra forrige sesong og noe inntekter er på vei inn.
Spillerne oppfordres til å prøve å få tak i sponsorer og dugnader. Ingen kommentarer fra
lagene ellers.
c) Arrangement:
Dommerregning skal tas imot både med eller uten personnummer? Her er det fortsatt
noe uklare meldinger fra klubb virker det som da noen får beskjed om at det holder med
fødselsdato og andre for beskjed om at det må være fullt personnr.
Det skal stilles med vert som tar imot lag og hjelper kiosken med rydding.
Oppfordrer sekretariatet til å ringe inn resultatene.
Håndballstyret v/Andreas sørger for at kamprapporter er i sekretariatspermen sammen
med noen blanke kamprapporter skal ligge i permen.
Det vil bli sendt ut fullstendig beskrivelser av oppgaver til inngang, sekretariat, vert og
kiosk. Det har vært noen problemer:
- To ganger er det erfart at lyset ikke er på i «tide». Vaktmester har blitt kontaktet.
- Kioskvakt kommer ikke med nøkkel tidsnok
2. Sportslig status
I Fredrikstad håndball forum møtes klubbene for å dra «håndball-Fredrikstad» i rett
retning. Olsen fra Østsiden skal sette i gang et målvakts-prosjekt rettet mot trenerne i
klubbene.
J05 - 14 spillere (1 ny)
En seier og to uavgjort, første gang de spiller på full bane.
Ønsker egen nettside på klubbens sider.
J04-29 spillere
Overnatting i Trondalen, Inspiria-besøk, målvaktstrening med Nora er startet opp,
sportslig trener skal komme å delta på ei trening.
J03- 18 spillere (2 nye )
En seier, tre tap.
J02 -22 spillere
IØR-tap (cup) mot Rolvsøy, 19-20 mot Eidsberg, + tap i serien, har laget «velkommen til
laget» skjema, trenger hovedtrener
J01 – 15 spillere
IØR-tap (cup), to tap, en seier, gjesteopptreden av Thomas, temaserie, har hospitanter
fra J03, ønsker tapekurs til trener og lagleder

J99 -20 spillere
En seier og to tap
J98 – 19 spillere, mistet en, fått tre nye
Bring 15-16.november, runde to skal være hjemme i desember,
- Skader (tre spillere)
* tre tap og en seier GIF
* en seier og ett tap GIF3
Spiller svakt i første omgang – høye skuldre. Har fått hjelp av Erik Hæren til å trene opp
jentenes mentale ferdigheter. Laget må klare å «nullstille» og å fungere i to omganger,
og spillerne må rose/glede seg over andres fremgang/suksess.
J18 – 14 spillere
En seier (viktig lokaloppgjør!) og ett tap.
B-lag (5.div) - to tap
A-lag (4.div) – 20 spillere
En av hver: H, U, B
Har fått ny trener, 20 seniorjenter

3. Eventuelt
a) Minirunde for J06 er arrangert.
J06 bemannet inngangen. J99 utførte resten.
Arrangementete var vellykket økonomisk og sportslig.
b) To fra Gif (Aleksander Martinsen og Tore Størseth) har deltatt på trener kurset
Barneidrett.
c) Det ble oppfordret til å gi kioskvaktene ekstraoppgaver med noe rengjøring på stille
ukedager.
d) Temakveld: Forebygg skade – prester bedre.
Meld dere på ! Klubben dekker dette. Det arrangeres av et fysikalsk institutt. 98-laget
har vært her til «screening» av spillerne for å kartlegge behovet til hver enkelt spiller.
Fikk gode tilbakemeldinger på styrken til GIF jentene.
e)
-

Diverse:
Tapekurs for Gressvik er under planlegging
Facebook-side er etablert for ledig treningstid og «bestilling» av dommere
Sekretariatskurs bør gjennomføres. Thomas tilbyr å bidra under kurset. Andreas blir
med. Utfylling av kamprapport må gjennomgås. Alle lag bør være med her.

