
PLANLEGGINGSMØTE 

ISBBJØRNKØPPEN 19.OKTOBER 

10.oktober 

Tilstede: Anita, Runa, Gina, Wenche, Nina May, Trude, Jan Leo, Ola (delvis) og Eva 

 

 

Hallansvarlig: 

Anita og Gina 

Jobben inkluderer å være ambulerende, gjøre seg tilgjengelig for spørsmål/henvendelser, 

sjekke Klubbrommet (som blir åpnet som spiserom) jevnlig, tømme søppel m.m 

Bør være godt synlig med egne (gule?) vester. 

 

Kamper: 

Alle lag har blitt satt opp med 4 kamper hver.  

En kamp har bare en omgang à 20 minutter. 

5 minutter mellom hver kamp. 

Det spilles tre kamper i to haller, slik at det spilles 6 kamper likt. 

Det betyr at det spilles 15 runder for å bli ferdig med alle 81 kampene. 

 

Førstehjelp: 

2 stk fra Røde Kors kommer, de har med utstyr, får 1500 kr inkl. mat og drikke 

Hjertestarter er i nyhallen, den må vi alle vite hvor er.  

 

Isbjørner: 

Klubben har kjøpt inn to isbjørndrakter. De skal brukes denne dagen. 

Ingrid og Marie er blitt spurt (mot en liten lønn?) 

 

Mål 

Vi har 4 oppblåsbare mål selv, og har lånt 4 fra ØTI. 

Tenker å bruke de oppblåsbare i nyhallen, og «resten» i hallen. 

 

Rigging 

Opprigging skjer fredag 18.oktober fra kl. 19.  

Nedrigging og rydding skjer lørdag etter at siste kamp er ferdig. 



Dommere: 

Klubben må skaffe dommere. De vi har pr. i dag:  

Predrag, Erik, Jan Leo, Ola, Nell (etter kl. 14), Viljar (etter kl. 14)  

2 dommere fra Toten har meldt seg  

Noen jenter fra J14 har også sagt ja. De får en innføring torsdag 17.okt av Morten Århus. 

 

Regionen betaler dommerne 70 kr. pr kamp. 

 

Vi trenger minimum 18 dommere, så vi ser oss nødt til å låne dommere fra andre klubber.  

Hvor mange?? 

Ola ringer og spør LHK. 

 

Ola/Gina fyller ut dommer-plan? 

 

Bane 1 

Nyhallen 

Bane 2 

Nyhallen 

Bane 3 

Nyhallen 

 Bane 1 Bane 2 Bane 3 

   Kamp 1: kl. 10.00    

   Kamp 2: kl. 10.25    

   Kamp 3: kl.10.50    

   Kamp 4: kl. 11.15    

   Kamp 5: kl. 11.40    

   Kamp 6: kl. 12.05    

   Kamp 7: kl. 12.30    

   Kamp 8: kl. 12.55    

   Kamp 9: kl. 13.20    

   Kamp 10: kl.13.45    

   Kamp 11: kl. 14.10    

   Kamp 12: kl. 14.35    

   Kamp 13: kl. 15.00    

   Kamp 14: kl. 15.25    

   Kamp 15: kl. 15.50    

 

 

 

 

 

 



Sekretariat:  

Måltelling gjøres fra bana, så den har vi laget egen liste for (se nedenfor). 

Men det foreslås at det trengs 2 i sekretariatet, en speaker og en som kan styre tida. 

Det skal ikke snakkes mye, men opplyse om hvilke lag som skal spilles når og på hvilken 

bane, minne om kiosksalg, opplyse om loddsalg og -vinnere. 

 

Èn har meldt seg, men Jan Leo og Trude fyller ut resten. 

 

Nyhallen  Gamlehallen 

Jon Fjeldet Kl. 9.00 – 12.45  

 Kl. 12.45 – 16.30  

 

 

Målteller 

Det trengs en målteller pr. bane.  

Det skal bare settes tellestreker, så det trengs kun blyant og papir. 

6 baner, og vi tenker 3.økter. Altså trenger vi 18 måltellere.  

Her må foreldre fra G/J 7 – 9 stille opp, i tillegg til at trenere, oppmenn og foreldre som ikke 

har isbjørn-spillende er oppfordret på håndballklubbens facebookside om å stille opp. 

 

Her har ingen meldt seg, for vi trodde først at det ikke trengtes noen. Jan Leo og Trude fyller 

ut plan. 

 

Bane 1 

Nyhallen 

Bane 2 

Nyhallen 

Bane 3 

Nyhallen 

 Bane 1 

hallen 

Bane 2 

hallen 

Bane 3 

hallen 

   Kamp 1 – 5 

Kl. 09.55 - 12 

   

   Kamp 6 – 10 

Kl. 12 - 14.05 

   

   Kamp 11 – 15 

Kl. 14.05 – 16.15 

   

 

 

Inngang: 

Igjen: Her må foreldre fra G/J 7 – 9 stille opp, i tillegg til at trenere, oppmenn og foreldre som 

ikke har isbjørn-spillende er oppfordret på håndballklubbens facebookside om å stille opp. 



J8 og J9 har blitt spurt om å stille opp, og noen har meldt seg. Men det trengs fler! 

 

Her har det meldt seg ganske mange, men vi har fortsatt ikke nok. Jan Leo og Trude fyller ut 

plan. 

 

Nyhallen  Gamlehallen 

Kamila J8 

Jane J8 

Senada J8 

Kamp 1 – 5 

Kl. 09.55 - 12 

Anders Wold J9 

Linn Helga Pettersen J9  

Annette Solberg J9 

Ingrid J10 Kamp 6 – 10 

Kl. 12 - 14.05 

Torger Fenstad J9 

Anette Musdalslien J9 

Monica Rødum J 9 

 Kamp 11 – 15 

Kl. 14.05 – 16.15 

 

 

 

 

 

Kiosk: 

Vi tenker at vi må fordele trøkket litt. Vi kan gjøre dette ved å delegere noe kaffe-/te-/brus- og 

sjokoladesalg til inngangen. I tillegg må vi lage et avlastningsbord utenfor kiosken der folk 

kan forsyne seg med syltetøy/sukker til vaflene og ketchup/sennep til pølsene. Vi kan også 

sette ut kaffekanner, slik at folk kommer og betaler for koppen, men forsyner seg selv. 

 

Nina May 

Runa  

Eva 

Olaug 

 

Kl. 09.00 – 

12.30 

Nina May 

Runa 

Eva 

Tone Opheim Midtlien 

 

Kl. 12.30 – 

16.00 

 

 

Innkjøp: 

Anita handler varene vi kjøper fra Tine 

Nina May handler varene fra Kiwi 

 

 



Loddsalg/Premier: 

Vi satser på loddsalg, MYE! 

Vi trenger såpass mange premier at vi kan trekke jevnt utover hele dagen. 

Vi har noe fra tidligere som vi bruker i tillegg til det vi har foreslått under. 

 

Spør om fruktkurv fra Kiwi Seg. Bru (Nina M.), Rema (Gry), Spar (?), Prix (?), Joker Skei 

(Runa), Kiwi Follebu (Eva) 

 

Spør om andre produkter fra Q-meieri (Gry), Europris (Runa), Sport 1 (Runa), Felleskjøpet 

(Runa), Apoteket (Anita), Hagen (Anita), Brovoll (?), W.klipp (Anita), Flugger (Gina), 

Gausdal Mat (?), G-Land (Gina), Bolt`n (Eva), Go` Kroppen (Eva), da Vinci (Eva) 

 

 

Lapper 

Det må henges lapper som sier at oppmenn/trenere er ansvarlig for verdisaker o.l 

 

 

 

 

 

 


