Notat fra lagledermøte 19.september 2015
Kommende lagledermøter
På onsdager: 14.oktober, 18.november, desembermøte??, 13.januar
Økonomi
Økonomifiler er foreløpig ikke sendt ut til lagene. Dugnadsinntekt fra Fredrikstad cup for innsatsen i
Gressvikhallen vil bli fordelt likt mellom lagene. Inntekten fra Bring-dugnaden vil bli fordelt når
betaling er mottatt fra NHF.
Sportslig
















J18: 19 spillere
-Thon cup – tøffe kamper, tur til Telemark med fjelltur (Gaustad toppen) og treningskamp, samarbeider
med senior og J99
J99: 15 spillere – 6 ute med skade (4 med langtidsskade/sykdom)
Kamper: en seier
-Ski cup – skuffende resultat, treningsleir i Hvalerhallen og Kroatia. Kroatia-turen var veldig vellykket både
sportslig og sosialt, samarbeider med J18
J01: 14 jenter, mistet 1, 1 ny
-Drammens cup – bra resultat med semifinale, to hospitanter til J99, spillere fra J02 hospiterer, J01 og J02
fungerer bra sammen
J02: 22 spillere
Kamper: tøff kamp mot Sarpsborg, gif-gif kamp
- Bra med samarbeid med J01
J03: 17 jenter, mistet 3, 2 nye, to spillere med brudd
Kamper: to knepne tap
- Bra oppmøte, cup i Bø - andrelaget vant en kamp, førstelaget taper jevn finale, Drammens cup – går til
semifinale med 1.laget, 2.laget hadde tøffe kamper, spillere fra J04 hospiterer
J04: 21 spillere, mistet 3
Kamper: To seiere og to tap
- gjennomfører målvaktstrening for 4 spillere (Mor som er tidligere mv stiller opp)
J05: 21 spillere
Kamper: to seire og ett tap
- Har deltatt i Haslum cup
J06: 26 spillere
- venter på kampoppsett, Aisa fra J99 er hjelpetrener

Nye spillere
Ta kontakt med Morten angående nye spillere. Kontingent og avgift skal være betalt før nye spiller
deltar på kamp.
Ny målvaktstrener
Håvard Berge er aktuell som ny målvakts-trener. Han har begrenset med ledig tid.
Partallsuker: Mandag 16:00-18:30, onsdag 16:00-18:00
Alexander lager en plan for dette.
Målvaktsprosjekt i regi av Fredrikstad håndballforum
- Meld på målvakter, epost er sendt ut til lagene
- Det er planlagt fire samlinger per år
- Alle mv-ene i samme årsklasse samles på trening

IKT-nytt fra NHF
Morten orienterte om de nye nettsidene og de nye nettbaserte rutinene til NHF.
Viktig at alle (spillere og ledere) etablerer bruker i «Min idrett». Kontakt Morten vedr spørsmål.
Felles turnering «Klubbturnering»
Klubben ønsker at det velges ut en klubbturnering som alle lag oppfordres til å bli med på. Denne
erstatter Potatis som i mange år har fungert som klubbturnering.
- Baldus cup er en mulig klubbturnering, 22-24.april 2015, lagene oppfordres til å holde av denne
helgen
Fellesskap
- Under tribune: kode: 1203
- Nettingskap foreløpig ulåst, Morten sørger for ny hengelås
Arrangement
Andre klubber signaliserer at det er positivt å spille i Gressvikhallen pga innløp og musikk. Viktig at vi
fortsetter med dette. Opplæring i sekretariat må gjennomføres
Betaling av dommere Lagledere må informere foreldrene som sitter i inngangen!
Dommerne skal ikke få betaling uten å levere standard regningsskjema med utfylt personnummer.
Kan legges i konvolutt, dersom dommer ønsker det for å skjerme sitt personnummer. Dommere som
ikke leverer standard regningsskjema må i ettertid selv levere regning til Morten i Trondalen.
GIF guide
GIF-guide skal «blåses liv i» og målet er at det skal bli et «levende» dokument. Arbeidet vil ikke bli
fullført før mai. Alle rutiner skal være beskrevet i Gif-guiden (sekretariat, betaling av dommere,
innmelding av nye spillere m.m).
Sportslig leder (Magnus)
Det etterlyses en plan (kalender) for eventuelle besøk på lagenes treninger. Uklart om besøk i lagene
er noe som er tenkt/planlagt. Sportslig plan er under utarbeidelse. Planen skal inn i GIF-guiden.
Felles aktiviteter
1. Samling før jul
Vi skal ha en felles samling i hallen før jul.
Arr komité: Katrine Åneby, Eva Malmstrøm– alle lagledere forsøker å verve flere til komitéen
2. Nyttårsløpet – GIF håndball bør stille med mange lag/spillere
(Spillere fra J98 og J99 har vært med i mange år)

