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Til stede: styret i GHK; Wenche Eikebø, Nina May Lillevolden, Eva Øfstedal, Anita Storsveen, 

Runa Sveen Fjeldet og Gina Brumoen.  

 

Det har kommet ønske fra noen spillere og foreldre på J14 om flytting over til J16. Dette er med 

bakgrunn i stor forskjell på ferdighetsnivå på de forskjellige spillerne på laget og sosiale 

uoverensstemmelser innad i laget. I tillegg er situasjonen slik at det var 21 spillere før 

sommerferien, mens det nå er 16-17 spillere, og dermed ikke nok til to lag lengre. 

 

Dette har kommet opp etter J14 stilte med 2 lag på Starum cup i månedsskiftet august/september 

og er initiert av spillere og foreldre. Dette handler om 4 jenter pr i dag, men også en spiller til, som 

pr i dag er sykmeldt og er varslet sykmeldt ut sesongen 2019/20. 

 

Lagledelsen for J14 drøftet situasjonen internt og tok kontakt med trener for J16, som ikke var 

uvillig til en slik ordning. I møte der lagledelse for de involverte lagene, sportslig leder og leder 

deltok, kom det også fram at noen vurderer å bytte klubb dersom det ikke blir gjennomført slik 

flytting. 

 

På J14 pr nå er det 4 keepere, mens J16 har ingen.  

 

Saken ble drøftet på styremøte 23.09.19. Det ble lagt fram mailer og meldinger vi har mottatt fra 

foreldre og støtteapparat omkring lagene.  

 

Det foreligger et gammelt årsmøtevedtak som sier at spillere på J/G14 og 16 skal forholde seg til 

eget lag, med unntak dersom det eldre laget ikke klarer å stille på kamper uten hjelp fra underårige 

spillere. Det er i dette også oppfordret til hospitering på noen treninger for utvikling av spillere 

som vil og er klare for større utfordringer. 

 

I tillegg har vi hatt kontakt med regionen, både leder i Region Innlandet, Ivar M. Karlstad, og 

spillerutvikler for J14, Børge Brown. Begge disse vurderer at vi skal være svært forsiktige med å 

flytte underårige spillere opp. Dette medfører at spillere møter hardere motstand både fysisk og 

psykisk, og kan skade dem slik at framtidige håndballkarrierer blir ødelagt før de har startet.  

 

I tillegg forteller Børge Brown at regionen tilbyr spillerutvikling gjennom SUM14, temasamlinger 

og inspirasjonssamling for jenter og gutter født 2005 og 2006 våren 2020. Gjennom å melde seg 

på slike tilbud samt hospitering 1- 2 treninger pr uke, vurderer han at utvikling for 13 og 14 

åringer er ivaretatt. 

 

Det har også kommet fram at spillere på J16 ikke er udelt positive til slik flytting,  selv om de 

fleste ikke har satt seg direkte mot en slik løsning.  
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På styremøte ble det drøftet flere mulige løsninger, der alle 4 (5) blir flyttet opp, kun keepere blir 

flyttet opp, alle 2005 spillere blir flyttet opp.  

 

Styret vurderer ut fra alle innspill som har kommet og faktum at J16 trenger keepere for å kunne 

stille lag i sesongens kamper. Sportslig leder og leder har snakket med foreldrene til disse to det 

gjelder, der den ene var interessert i flytting,  men det ble vektlagt at det også må tenkes på de 

andre, og den andre ønsket å avvente styrets beslutning.  

 

Forslag ble lagt fram, i henhold til gyldig årsmøtevedtak, sportslig plan for klubben og 

anbefalinger fra  regionen, om at keeperne flyttes opp til J16 (forutsatt at de og foreldrene ønsker 

dette selv) mens resten tilbys hospitering 1- 2 treninger pr uke. Dette må også tilbys andre spillere 

på J14 dersom deres trener vurderer at de har behov for større utfordringer, etter avtale med trener 

for det eldre laget, og spillerne selv ønsker det. Hospitering må også skje i samråd med foreldre. 

 

Det ble stemt over forslaget, som ble enstemmig vedtatt.  

 

Gina, ref. 
 


