
REFERAT FRA TRENERMØTE 29.08.19 

 

SAK 1: TRENINGSTIDER 

Det ble utarbeidet ett forslag til treningstider, som passet fint for de trenerne som var tilstede. Må få 

tilbakemelding fra andre trenere før det blir vedtatt. 

FORSLAG: 

MANDAG ONSDAG TORSDAG 

16-17 
G12 

17-18 
Minihåndball 

19:30-20:30 

17:30-19:00 
G10/J10 

18:00-19:00(19:30) 
G12 

 

19:00-20:30 
Damelag 

19:00(19:30)-20:30(21:00) 
Herrelag 

 

20:30-22:00 
Herrelag 

20:30(21:00)-22:00(22:30) 
Damelag 

 

Mulig det blir endringer for G12. Sjekker ut med trenere. 

Dame og Herrelag står fritt til å bytte seg i mellom på sen/tidlig trening. Der må vi bare bli enige. 

Torsdagstrening blir satt opp som keepertrening/taktikktrening. Herrelaget har meldt interesse for 

denne treningen. Det er da snakk om 2/3 hall. 

 

SAK 2: BYÅSENAKADEMIET 

Helgen 4.-5. oktober får vi besøk fra Byåsenakademiet, anbefaler alle trenere å være tilstede på 

øktene som blir gjennomført her, alle kan samle gode tips. 

Vi ønsker å gjøre dette til ei kick-off helg for nye og gamle spillere. Forslag om diskotek for alle 

lørdagskveld fra kl. 18-21, og overnatting i hallen for G/J10 og G12 etterpå. Må sjekke ut 

restriksjonene for dette, med tanke på brannvakt/våken nattevakt. Styret tar saken videre. 

I forhold til matservering skal vi prøve å kontakte en av laksebedriftene og spørre om de vil komme 

og servere oss. 

 

SAK 3: POLITIATTESTER 

Alle som mangler attester, kontakter Astrid for å få tilsendt vedlegget som trengs for å søke etter 

attest. Når attesten kommer forevises denne til Astrid. 

 

SAK 4: BUSS/LEIEBIL 

Buss og leiebil bestilles via Sindre, alle lag som reiser lenger enn 200 km får buss. Dette gjøres i 

relativt god tid før kamp. 

 



SAK 5: OMBERAMMING 

Kamper som omberammes må meldes inn til Nina, lagene må selv gå gjennom sine kamper for å se 

om noen må flyttes. Det er dyrt å omberamme, det er derfor viktig at dette blir gjort i god tid.  

 

SAK 6: LEIE AV HALL 

Leie av hall/endringer i leie av hall (evt. Ved avlyst trening) må varsles til Line, sånn at ikke hallen står 

åpen når ingen er der. Andre henvendelser ang. hall skal også gå til kommunen via Line Fallmyr. 

 

SAK 7: MILJØTILTAK 

Vi skal denne sesongen jobbe med miljøtiltak rundt lagene våre, sånn at alle får lyst til å komme på 

trening og synes det er morsomt å være sammen med laget sitt. Sånn at vi beholder våre spillere og 

skaper en positiv trend rundt håndballgruppa. Vi ønsker oss engasjerte foreldre og barn. Ønsker 

innspill til hva vi kan gjøre.  

Minispillere kan være maskoter for seniorlag på hjemmekamper. Dette synes de er stor stas, og lager 

gode håndballforbilder. 

Seniorlag kommer på treninger til aldersbestemte lag, lærer ungene øvelser som de selv bruker, det 

skaper samhold og felleskap. 

Vi skal prøve å få ordnet kveldsmat i hallen etter trening en gang i måneden. Det er da snakk om helt 

enkelt, brødskive med pålegg og melk. Det er søkt om tilskudd til dette. 

Vi skal få ordna tilgang på en kaffetrakter, sånn at det kan traktes kaffe til foreldre som kan sitte å 

vente/se på barna sine mens de er på trening. 

 

SAK 8: REGISTRERING AV SPILLERE 

Alle spillere skal registrere seg selv på minidrett.no, denne sesongen kommer kontingent til å bli 

fakturert gjennom minidrett. Her kan vi også fakturere egenandeler osv. lagvis. Spørsmål om dette 

kan stilles til Astrid. 

 

SAK 9: ARRANGEMENT I HALLEN 

Denne sesongen har vi få aldersbestemte lag. Vi må derfor se litt på hvordan vi fordeler 

arrangementene i hallen. Seniorlagene skal som tidligere år hjelpe hverandre med sekreteriat. Det vil 

bli arrangert minst 2 kvelder med opplæring i tavle og LIVE. ALLE seniorspillere skal gjennomføre 

opplæring, samt at vi oppfordrer flest mulig foreldre til aldersbestemte lag til å bli med. 

Økonoimigruppen setter opp ett forslag til fordeling av arrangementene.  

 

 

 



SAK 10: EVENTUELT 

Det skal lages etter informasjonsskriv som skal deles ut på skolen, her skal det være oversikt over 

treningstider/trenere/facebookside. Ønsker også å få delt ut dette på grendeskolene. 

Seniorlagene skal i tillegg til å reklamere på facebook sende ut infoskriv til Val Videregående. Astrid 

lager ett forslag. 

 

Herrelaget ønsker seg fast speaker på sine hjemmekamper, for å lage ekstra liv i hallen. Dag Erik skal 

spørres når det nærmer seg sesongens første kamp.  

 

Åpning av hallen før trening og kamp. Det har vært problemer med at hallen har vært stengt når 

lagene har kommet til trening. Line har tatt tak i dette. I tillegg så ønsker senior at hallen skal være 

åpen 1,5 time før kampstart.  

 

Draktsett- har vi draktsett til alle- Margaret og Astrid sjekker. 

 

Herrelaget ønsker å ha eget overtrekkssett i Hummel som de kan bruke som reiseklær til og fra 

kamper. De ordner egne sponsorer, men på genseren/jakken skal det være KIL sine hovedsponsorer. 

Line tar saken videre til hovedlaget. 

 

Ønske om at en person fra styret deltar på foreldremøter. For å informere om dugnad osv. som 

skjer rundt håndballgruppa. 

 

Vi prøver å få brukt facebooksiden Kolvereid Håndballtrener  mer aktivt, for å gi hverandre tips til 

trening, og spørre hverandre om hjelp. 

 

 

Astrid Øie Johansen 


