Referat fra trenermøte mandag 1.november 2010
Tilstede; Aase, Helge, Marianne, Harald, Mona og Roger
Forfall; Thorkil, Anita, Camilla og Karen

Agenda;
Gjennomgang av alle lag, treningstid på fredager, aktivitetspoeng for inneværende år,
«juletrefest», julecup, økonomi og generell info:
J07/08
lagene består henholdsvis av 8 og 9 spillere - grunnlaget er derfor for lite til at de vil bestå
som enkeltlag og slås sammen etter sesongen.
J08 har startet sesongen fantastisk og er etter 6 kamper fremdeles ubeseiret(!)
J07 skal delta på Loppetassen Cup etter jul og vi ønsker laget lykke til!
Begge gruppene har en stabil trenersituasjon og flinke foreldre som stiller opp for barna!
J10
Trener var ikke tilstede på møtet. Starten på sesongen har vært litt trøblete, med liten
spillerstall - har fått litt tilvekst og har også vunnet 2 av de 3 siste kampene.
Trener og foreldre må ta en evaluering før sesongslutt med tanke på neste sesong - 10
spillere kan være i minste laget når det gjelder videre satsning. Alternativet slås laget
sammen med J11.
J11
Trener var ikke tilstede på møtet - men sendte notat før møtet;
Har en stabil gjeng på 11/12 spillere - med tanke på at to av spillerene tilhører J10-årgang
er dette antallet også litt lite for kommende sesonger. Samme vurdering her som for J10.
Sesongstarten er det ikke skrevet noe om, så her har jeg ingen ting for referatet.
J14
Har en stabil gjeng på 18 spillere, hvorav 16 i snitt på hver trening! Har vunnet alle sine
seriekamper til nå (5) og er fremdeles med i Hyundai Cup (møter VIF 18.11 i neste runde).
Har deltatt i Østlandsserien (endte med 3 tap mot svært god motstand).
Alt i alt en svært god start på sesongen og vi ønsker laget lykke til videre!
Skal også delta i Langhus Cup i romjulen.
G13
Har en litt bedre situasjon enn ved sesongstart, men fremdeles litt for få spillere (ca 10
stk). Har tapt sine første seriekamper, men har enkeltspillere som utmerker seg.
Har også deltatt i Hyundai Cup, hvor det ble tap mot svært god motstand.
Forsøker å holde på laget ut sesongen.

G15
Trener ikke tilstede på møtet - vet ikke så mye om laget annet enn at de første
seriekampene er tapt, dog med mindre margin enn tidligere sesonger.
Treningstid på fredager
Ettersom vi har fått tiden til Innebandygruppen på fredager, ble det besluttet å få fortgang i
planene om damelaget - vi vet at det er mange jenter/damer som ønsker å spille håndball,
samt at det er flere av 95 årgang som gikk til NHK ved sesongstart som nå ikke spiller
håndball. Planen er da at dette laget skal få trene på tirsdag og fredag - mer info kommer
snart i denne sammenheng.
Aktivitetspoen 2010
Lister blir sendt ut rett etter nyttår, slik at vi denne gang er i forkant når det gjelder våre
aktivitetspoeng og ikke går på en ny smell. Viktig at alle får registrert all aktivitet de har
hatt i løpet av året.
Juletrefest
Skal avholdes i midten av januar og det kom en del nyttige innspill til gjennomføring, som
blir tatt vidre til styret som skal legge rammene på neste styremøte.
Julecup
J14 har meldt seg på Langhus Cup - alle andre lag står fritt til å melde seg på det de måtte
ønske!
Økonomi
Ser bedre ut enn tidligere fryktet - blir trolig et lite underskudd i år, noe vi må forsøke å
rette inn til neste år. Har også fått inn en del treningsavgifter lenge før fristens utløp, veldig
bra ettersom dette er vår sikreste inntektskilde.
Generelt
Vi har fra Hovedstyret fått en sak til behandling når det gjelder allidretten i FIF - konklusjon
på dette var at HB ikke ønsker 1. klasse inn i noe organisert lag, da vi ikke har noe å tilby.
Ønsker heller ikke deltagelse på treninger til andre lag - ønsker heller en ordning slik den
var tidligere (at vi hadde noen uker med håndballtrening i allidrettens treningstid på
Myklerud)
Neste trenermøte blir i midten/slutten av januar, kommer tilbake på tidspunkt.
Fagerstrand, 2.november 2010
Roger Agerup

