Gresvik IF

Styremøte håndball
Avholdt: Onsdag 22.04.2015 - kl. 18.00 - Gressvikhallen
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Beskrivelse
Info fra dommerkontakt:
Bakgrunn: Avisinnlegg far 15 åring i avisen Nordland. De fleste unge
dommere slutter etter et par år på grunn av negativ tilbakemelding fra
benk og tribune.
Dommerkontakt Freddy snakket om:
-Utdrag av gjeldende reglement.
-Føringer for nye regler og tiltak for å unngå at rekrutteringen av nye
dommere mislykkes.
-Forslag til å henge opp bannere, engasjere hallverter
Utdeling av ”bonuspakke” fra Vant Sport:
3. plass Hj-05: varer for 2500,2. plass Hj-99: varer for 5000,1. plass Hj-98: varer for 7500,-

Ans.
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Økonomi:
Vesentlig høyere turneringsutgifter enn budsjettert.
Bortsett fra dette, er økonomien stabilt god.
Klubben dekker heretter leie av møterom og kiosk/cafe som en
prøveordning dette år da dette blir brukt som sosiale rom for klubbens
medlemmer og klubben valgte det samme tilbud i Trondalen for fotballavd.
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Sportslig status:
De fleste lag har endt sesongen:
Hj-98: 2. laget vant puljen nivå 2, 1. laget vant puljen nivå 2. Fornøyd med
Rødspette Cup, og er optimistiske før neste sesong, selv om 4 spillere
slutter. Det er også mulig at 2 nye starter.
Hj-99: Avslutter sesong førstkommende lørdag.
Hj-01: Fornøyd med sesong. Røk ut i kvatfinalen i A-sluttspillet i
Potatiscup
Hj-02: Fornøyd med sesongen. 23 spillere fordelt på 2 lag. God
progresjon i begge lag.
Hj-03: Fornøyde med sesongen. 18 spillere. 1. lag og 2.
lag.Vennskapsturnering forrige helg.
Hj-04: Få tap og fin sesong for begge lag. 22 spillere. Har meldt på 2 lag
neste sesong.
Hj-05: Flest seiere denne sesongen.19 spillere. 2 lag neste år for å øke
spilletid pr spiller.
Hj-06: 27 spillerer en over til 05 neste sesong. Balansert antall tap og
seire.
Senior:
A lag opprykk til 3 divisjon
B nedrykk, men mulig på grunn av juks. Avventer tilbakemelding fra
forbundet.
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Sesongen 15/16:
Påmeldinger for seriespill, temaserie, Indre Østfold reisebyråcup, Bring
Foreløpelig påmeldinger fra forrige møte:
Hj-06 2 lag nivå2
Hj-05 1 lag nivå1 og 1 lag nivå2
Hj-04 2 lag nivå2
Hj-03 1 lag nivå1 og 1 lag nivå 2 1 IØR-cup, 1 lag temaserie
Hj-02 2 lag nivå2
Hj-01 1 lag nivå2 IØR-cup?
Hj-99 ønsker 2 lag – ikke avgjort
Hj-18 1 lag nivå 1 og 1 lag nivå 2,1 IØR-cup
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Bringslutthelg:
Det meste er på plass av dugnadstimer.
Mangler noen sekreteriat og rydding lørdag
120 matserveringer er bestilt. Lunsjservice leverer. GIF oppnår minimum

fortjeneste.
Hj-03 oppfordres til å stille opp med serveringshjelp fra kl 10.30
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Dugnad Fredrikstad Cup 2015:
Gressvikhallen skal benyttes som kamparena, Gresvik IF (håndballavd)
har her ansvar for arrangement og kiosk.
På Mercurbanen har Gresvik IF ansvar for sekreteriat:
Lørdag kl.08-18
Søndag kl.08-21
Mandag kl.08-13
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Eventuelt:
Treningstider ut sesong
Sommertrening
-Ønsker om estimerte treningstimer i hallen sendes Freddy snarest.
Søknad om halltid sendes kommunen innen 1.mai. Ønskelig å få to hele
kvelder til fordeling på alle lag.
Det er mulig at innebandy sier fra seg treningstid frem mot sommeren,
noe som vil frigjøre halltid.

____________________________
Freddy Magnussen
Leder

__________________________
Helga M. Paulsen
Sekretær

