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Referat fra styremøte nr. 1 

25.08.20 
   Tilstede: Anita, Gina, Nina, Gry og Eva 

 

 

Saker: 

1.  Treningstider 

Forslag på treningstider har blitt lagt ut på trener/oppmann-sida på facebook. Ingen kommentar. 

 

I år er det lagt inn treningstider for 12 lag. 

Følgende jentelag: J6, J7, J8, J9 (med G9), J10, J11, J12, J14 og junior 

Og guttelag: G9 (med J9), G16 og H3. 

 

2. Oppstart 

Det ble lagt ut på trener-/oppmannsida i august at lag kunne starte å trene fra uke 34. Det ble også 

sagt på trener-/oppmannmøtet som ble avholdt mandag 24.aug., at hvert lag styrer sin egen 

oppstart fra nå. 

Det foreslås fellestrening for lagene opp til 10 år, kanskje fram til høstferien, for å aktiviser de 

som ikke har andre aktiviteter i denne perioden. 

 

 

3.  Koronaregler 

Koronaregler ble delt ut på trener/oppmann-møtet mandag 24.8 og på styremøtet 25.8.   

 

 

4. Trenere/ oppmenn 

 

Lag Trener Oppmann 

G&J6 Randi Ophus  

Monica Aspelund 

J7 Jannicke Brustuen  

J8   

G&J9   

J10 Wenche Eikebø  

J11 Geir Odsæter  

J12 Hilde Waalen  

J14 Morten Sustad Lien  
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junior Miriann Sæter 

Clary Anne Kroken 

Hammershaug 

Arild Pedersen  

G16 Stig Røysom Nina May Lillevolden 

H3 Stig Røysom  

 

 

 

5. Evaluering av Fjellhammar-besøk 

Første helga i august hadde klubben besøk av Fjellhammar, og det ble arrangert både trening, 

grillaften og kamp i løpet av helga.  

Konklusjonen er at helgen var veldig hyggelig, men ble dyr for klubben. Det meldes om at 

opplegget skapte inspirasjon for de som møtte fram av spillere og trenerne. Dårlig oppmøte, uten 

at grunner ble diskutert.  

 

 

6. Rekruttering 

Før ferien snakket styret om å arrangere et høstferiearrangement. Pga covid-19 må dette kanskje 

avlyses. Tas opp igjen på neste møte. 

 

7. Kalender 

Til nå har vi mottatt ca 13 gaver. 

De siste premiene må samles inn ved dugnad. Steder ble fordelt mellom styremedlemmene.  

 

 

8.  Regionsting 

Anita og Nell møter (vara: Gina) 

 

 

9.  Kiosk 

Nytt kjøleskap har kommet.  

Anita ringer Tine og avbestiller. 

 

 

 

 

 

Neste styremøte     , Klubbrommet, kl. 

 
 

Referent: Eva 


