Styre og lagledermøte 17/8-2016 - Håndballavdelingen

1. Ny sesong – generell info
Seniorlaget har vært Gresvik /Lervik. Denne sesongen er det bare Gresvik, og Gresvik drifter
seniorlaget.

2. Økonomi
Hvert lag har ansvar for sin økonomi, og må levere budsjett. Lagleder vil hver mnd. få oversikt over
lags konto. Ved spørsmål rundt dette ta kontakt med økonomi ansvarlig Thomas Andersen.
Klubben styres etter budsjett som er laget. Og nå er det store avvik i budsjettene.
Hvert enkelt lag må gå i pluss, er de ikke det må det mer penger inn.
Med minus på konto, får man ikke handle på Torshov. Når man skal handle på Torshov må alle ha
rekvisisjon, dette fås av Morten Helminsen.
Klubben jobber med å skaffe klubbdugnader, og der MÅ alle lag delta.
På lagets private konto kan det være mellom 2000 – 5000 kr.
J-18 har søkt håndballstyret om støtte i forbindelse med Lerøy kvalifisering. Håndballstyret har de
siste årene bidratt med 10.000,- til lag som skal i bring kvalifisering. Håndballstyret vedtok å støtte J18 med 10.000,-

3. Sportslig status
Senior er ca. 25 spillere, håper at det kommer fler. Har trent med J-18, har vært litt labert oppmøte
men regner med at dette tar seg opp.
De oppfordrer andre lag til å komme og se på deres kamper, derfor har de fått den treningstiden de
har. Med fler tilskuere på tribunen, mer penger i kassen for kiosken og inngangen.
J-18 De er 15 aktive jenter. Kommet noen fra andre klubber. De har hatt tre uker med egentrening i
sommer. Vil ha et godt samarbeid med senior. Skal spille Lerøy serie i september, det er en
landsomfattende serie hvor det spilles om å bli det beste 18-årslaget i landet.
J-01 er 13 jenter, men 12 som spiller. De har hatt tre uker med egentrening i sommer. Har hatt
treningshelg sammen ed J-02. J-01 hadde besøk av Anders Blomberg som viste fallteknikk, snakket
om mental coaching og kosthold, veldig fornøyd med hans besøk. Har hatt treningskamp mot

Rolvsøy. Skal til Drammens cup i september. Noen jenter skal hospitere opp til J-18. samarbeider
godt med J-02.
J-02 er ca. 23 jenter. De har skrevet treningsdagbok i sommer. Det er ivrige og lærevillige jenter,
mange viser store framskritt. Har hatt treningshelg sammen med J-01. og hatt treningskamp mot
Skogstrand.
J-03 er 18 jenter. Har hatt egentrening etter skjema det har vært velig bra. Vært på Bø cup. Har hatt
treningskamp mot Kråkerøy, skal spille i Herulf cup. Samarbeider med J-02 og J-04.
J-04 har mistet 3 spillere. De har skrevet treningsdagbok med godt resultat. Skal være med i
Drammens cup ed 2 lag. Meldt på 2 lag i serien et i hvert nivå.
J-05 er ca. 22 jenter. De har hatt trenings skjema med valgfri trening. Det har gått bra, mange som
har trent. Skal være med i Haslum cup med 3 lag. Har meldt på 2 lag i serien et i hvert nivå med
rulering på spillere.
J-06 ca. 20 jenter, fler av jentene som har andre aktiviteter enda. Har hatt treningsfri i sommer. De
har delt gruppen i 4, og har meldt på 2 lag i serien.
J-07 er 17 jenter. Har meldt på 2 lag i serien, er enda helt i oppstartsfasen.

4. Felles klubb cup
Baldus cup på Lillehammer ble bestemt som ny klubb cup, var der i år.
Bring sluttspill som spilles i Kongstenhallen er på samme tidspunkt.
Håndballforbundet er veldig fornøyd med vår innsats, og da har Gressvik fått denne dugnaden.
Bring sluttspill til neste år er 28-30 april 2017. Alle lag MÅ bidra på denne dugnaden, den er for hele
håndball gruppa. Lagledere gir beskjed til foreldregruppen om denne dugnaden og datoen.
Kom gjerne med forslag på cuper som er aktuelle.
Messe cup?
Vestfossen cup?

5. Sportsplan






Hva treningene skal inneholde
cuper
hvordan vinne kamper
hospitering
plan for hver årsklasse hva de skal kunne og hva skal trenes på

Alle lag skal ha møte med trenerkordinator.
Klubbhåndboka kommer snart ut. Den er å finne på Gressvik sin hjemmeside, i den står det mye
nyttig informasjon.

6. Eventuelt
Er en del som ikke har betalt kontingenten, laglederne får oversikt over dette for sitt lag. Og ber dem
om å kontakte de det gjelder.
Arrangement i Kongstenhallen, der vil det komme mer beskjed nærmere.
Den 15 hver mnd. blir arrangement sendt ut, kamprapporter ligger i kiosken for 1 mnd. av gangen.
Har fått mange positive kommentarer ang arrangement. Mange synes det er så bra at det er innmarsj
med presentasjon av spillere, trene og dommere. Start heller litt tidligere slik at dette er mulig å få
til.
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