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Referat fra trener/oppmann-møte 27.08.19 
   Tilstede: Anita, Gry, Gina, Nina May, Runa, Wenche og Eva 

   Representerte lag: J8, J10, J11, J14, J16, K4, H3 

 + Ola Kleiven, Predrag Tomovic 

 

Saker: 

1 Presentasjon 

Sekretær: Eva Øfstedal 

bad oppmenn fylle inn og oppdatere spillelister (kommer på mail) 

 

Nestleder: Runa Sveen,  

informerte om utdeling av bager (følg med på trener/oppmann-sida på facebook) 

 

Arr.komiteleder: Nina May Lillevolden,  

informerte om at spillelister brukes til å lage dugnadslister, ønsker bekreftelse på at mailer 

hun sender ut blir/er lest 

 

Sekretariatsansvarlig: Trude Murland,  

vil ha oversikt over sekretariats-personer fra alle lag, gir opplæring ved behov 

 

Kasserer: Wenche Eikebø,  

vil ha kvitteringer hvis noen gjør utlegg på klubbens vegne, ordner med MinIdrett, ønsker 

oversikt over hvem som er søsken 

 

Sportslig leder: Gina Brumoen, 

delte ut trenerkontrakter 

 

 

 

2 Spørrerunde 

 

2.1  Hvor mange lag har vi?  

Noe uklart, men ca. 13 

( J6/7, J8, J9, J10, J11, J14, J16, K4, G6/7, G8/9, G12, G14, H3) 

 

2.2  Hva gjør klubben for å rekruttere nye spillere? 

Ark ble gitt ut på skolen før ferien, mail er sendt til barnehagene, markering på Gausdalsdagen 

 

http://www.gausdal-hk.net/


2.3 Hvordan få med spillere fra Vestre? 

Vurdere om noen treninger kan kjøres på Gausdal u.skole/ Forset skole.  

Gina holder tråd på dialog. 

 

2.4  Får Gausdals-dommere dekket utgift til sko?  

Nei 

 

 

3 Innhold i trenerkontrakt 

 

3.1 Politiattest 

I trenerkontrakta står det at oppmenn og trener må ha politiattest. Mer info ligger på hjemmesida, 

inkludert link og en bekreftelse på formålet med politiattesten undertegnet av klubbleder. Alle 

politiattester, både nye og gamle, vises til Anita.  

http://www.gausdal-hk.no/index.php/klubben/dokumenter 

 

3.2 Foreldremøte 

Det står i klubbmanualen at det gjennomføres to foreldremøter pr lag, ett før og ett etter jul. Styret 

innkaller til møtene (gjerne i dialog med trener/oppmann) og noen fra styret vil delta på disse 

møtene, men det er trener og oppmann som leder møtene samt styrer innholdet. 

 

3.3 Oppførsel 

Det har kommet innspill om at formuleringen i fairplay-reglene og i trenerkontrakten er for uklar. 

Hva er greit for trenere å gjøre/ ikke gjøre? Spørsmålet ble lagt fram som en menings-mingling 

blant de frammøtte. Noen av svarene som kom: 

- ta vare på dommerne, alle, men spes de yngre 

- ikke krangle med eller kjefte på dommere  

- dommerne er bare mennesker og gjør så godt de kan 

- husk at uten dommer blir det ingen kamp 

- det er lettere å stå på sidelinja og se enn å stå midt i situasjonen, så respekter det dommeren har 

sett 

- håndball skal oppleves positivt for alle, både på og utenfor bana 

- hallen, og da kanskje spesielt Gausdal Arena, skal oppleves positiv og bra  

- vi klapper på begge lag, ingen skal hånes 

- vi ønsker å holde på spillerne så lenge som mulig, negativitet vil skyve spillerne ut  

- huske at vi skal være gode rollefigurer. 

 

Oppsummert: Det er vanskelig å beskrive i detaljert ordlag regler som dekker alle situasjoner. 

Engasjement er greit, det samme med uenighet, men vær saklig. Skjerm ungene, og ta heller saken 

senere. Hvis saken er for vanskelig å ta ansikt til ansikt, så kan styret brukes som en videre 

forlengelse for å skape kommunikasjon, ro og orden. Vær også obs på hvordan bruke facebook, 

sms eller mail.  

 

 

http://www.gausdal-hk.no/index.php/klubben/dokumenter


4 Eventuelt 

 

4.1 Drakter 

Herrelaget trenger nye spilledrakter, oppmann sender bestillingsliste til Runa. Bestillingstid er 

uviss, men håper å komme før kampstart i september..?  

Damelaget bør også skaffe en oversikt over hvordan ståa er der. 

 

NB 

Ny kolleksjon fra 2020. Prisen blir det samme, men bedre kvalitet. To ulike fasonger på buksene. 

Får i andre farger.  

 

4.2 Bytte ut Drammensturnering? 

Det ble luftet forslag om å bytte ut Drammensturnering med bakgrunn i en følelse av at 

turneringen de siste årene har opplevdes dårlig organisert, kanskje rett og slett har vokst seg for 

stort. Det er fortsatt ønskelig at hele klubben reiser, for å bygge klubbfølelse og sosial tilhørighet. 

Når det gjelder tidspunktet ble det også sagt at man tenker å bruke våren, for å holde spillerne 

gjennom sesongen og som en avslutning på sesongen. 

Det kom et par konkrete forslag, men ingenting ble bestemt. Gina jobber videre med saken. 

 

4.3 Nøkler  

Runa delte ut nøkler til de frammøtte. Det må files opp flere nøkler, så noen må vente til de får.  

 

4.4 Basistrening 

Prosjektet med basistrening på onsdager virker veldig uklart. 

Det kom innspill om at mye halltid går med til prosjektet, at basistrening for idrettene er for ulike, 

kommunikasjon og bestilling om hva/hvem/hvordan er for uklar og spørsmål om trenerne er 

pålagt å møte. 

Styret i GHK vil gjerne stille seg positive til prosjektet og prøve det ut, men Anita vil ta opp saken 

med Renathe Segtnan. 

Det ble litt diskusjon om GHK burde ta regien, men det kom et konkret forslag om at det ønskes 

èn leder som lager en helhetlig plan for opplegget. Denne lederen må så delegerer oppgaver til 

assistenter (repr. fra GHK, friidretten, fotballklubbene osv). En slik modell stiller flere 

håndballtrenere seg positive til. Da kommer de til et ferdig opplegg med både et mål, struktur og 

mening. Forslag om å utsette oppstart til planen er klarere (etter jul?), og at lag som ønsker mer 

treningstid (som J11, J14, J16) kan da bruke tida til håndball i stedet.  

 

Leder oppfordres dessuten flere til å søke basistrener-kurset. Pr nå er det bare 1 påmeldt. 

 

4.5 Trener/oppmann-sida på Facebook 

Det kom forespørsel om å rydde på trener/oppmann-sida med bl.a å slette gamle medlemmer og 

oppdatere med evntl nye. Anita og Gina er administratorer, og vil gjøre noe med denne saken. 

Ellers må alle huske at forslag som legges ut på denne sida (f.eks treningstider som legges ut på 

høsten) bare er forslag til annet er sagt, og skal derfor ikke annonseres eller tolkes som bestemt og 

fastspikret. 



 

4.6 Dommere 

Predrag sier at de gamle trenerne blir foretrukket, de unge får ikke prøve seg. Kretsen styrer 

dommerutvalget, og Gausdalsdommere skal ikke dømme eget lag. Ola forhører seg litt om det. 

Gina melder til regionen. 

Det meldes om store utfordringer i aldersgruppa mellom 12 – 16. Ugreie situasjoner bes meldes til 

Gina/ Ola 

 

 
 

Referent: Eva Øfstedal 


