Referat fra trenermøte mandag 22.mars

Status fra det enkelte lag;
J02 – Aase Marie og Helge
Har pr i dag 10 spillere og har forhåpninger om å øke dette antallet til 14 til neste
sesong. Har deltatt på 3 Loppetassen Cuper i år, med bra utvikling – avsluttet med
3 seire av 4 kamper i siste cup.
Er klare for seriespill til høsten!

J00 – Marianne og Camilla (samt Idun Hedlo og Roger Agerup)
Har pr i dag 15 spillere, men mister trolig noen før neste sesong. Har deltatt i
regionsserien i år og til nå litt vunnet og tapt omtrent like mye – har fremdeles to
kamper igjen etter påske, før sesongen er over.
Er i utgangspunktet klare for seriespill til høsten, men mangler trolig trener (mye
avhenger av treningstid)

J99 – Anita
Har en stabil tropp på 14 spillere og har hatt stor fremgang gjennom sesongen, og
avsluttet med tre seiere på slutten. Har også en foreldregruppe som fungerer veldig
bra, noe som har ført til et godt samhold i laget.
Er klare for seriespill til høsten med samme trener, dersom treningstiden blir litt
senere.

J96 – Harald, Ole-Erik og Marianne
Har en stor tropp på ca 21 spillere, hvorav 6-7 stk holder veldig høyt nivå – noen
har også deltatt på treninger og kamper med J95 – men mangler litt bredde i laget.
Har vunnet 5 av 14 kamper gjennom sesongen, og har en målsetning om å bli enda
bedre til neste sesong.
Er klare for seriespill til høsten med samme trenerteam.

J95 – Aase Marie og Gry
Har hatt en trøblete sesong og helt avhengig av hjelp fra spillere på J96. Avsluttet
med stil og vant sin siste kamp for sesongen. Dessverre blir det ikke noe mer av
dette laget og de fleste av spillerne har valgt å gå over til Nesodden. Stor ære og takk

til Aase og Gry for at de i alle fall har klart å holde håndballinteressen til jentene
vedlike!

G99/00 – Thorkil og Fredrik Agerup
Har hatt ca 8 spillere på trening gjennom høst og vinter. Knappheten på spillere
gjør at det pr i dag ikke vil bli påmeldt lag til seriespill.
Men dersom det blir rekruttert flere i løpet av våren, kan det bli lag i serien til
høsten.

G97 – Mona og Christian
Har i løpet av sesongen hatt en liten tilvekst av spiller og har pr i dag ca 12 stk på
treningene. Utviklingen har blitt bedre og bedre gjennom sesongen, og avsluttet
med seier i siste kamp (litt usikker på om jeg tolket deg rett Mona).
Er klare for seriespill til høsten med samme trenerteam.

G95 – Thorkil og Åse
Har en stor tropp på 16-18 spillere, men noen få som holder et bra nivå – men
mangler litt bredde i troppen pga en del nye spillere uten erfaring. Har tapt alle
kampene i årets sesong, men en del jevne kamper tyder på stor fremgang og god tro
på neste sesong. Roger skal bistå med fysisk trening hver torsdag frem til
sommerferien.
Er klare for seriespill til høsten med samme trenerteam.

Håper å få stablet et 2003 lag på bena til sesongstart 10/11 – dette vil ikke bli et lag
som kan spille i regionsserien, men som kan delta på Loppekassen Cup gjennom
vinteren (avholdes 3-4 cuper).

Status for neste sesong
Det vil i utgangspunktet bli påmeldt 6 lag fra Fagerstrand håndball til neste sesong;
J02, J00, J99, J96, G97 og G95.
Døren holdes på gløtt for G00/99 og påmelding av et evt 03 lag til Loppetassen Cup.
Men det som er veldig viktig er følgende;
Påmeldingsfrist til forbundet er 30.april – alle må innen den tid gi Roger beskjed om
påmelding og hvilket nivå dere skal spille på (1 eller 2).

Keepertrening kan fortsette også neste sesong, men det avhenger av interessen fra
J96 og G97. Pr i dag består denne treningen av 1 fra G95 og 3 fra J95.

Endringer fra forbundet til neste sesong
Nytt for kommende sesong er klisterforbud t.o.m. klassen 14 år – Roger sjekker hva
dette innebærer og informerer de dette berører.
Det skal neste sesong avholdes sluttspill på nivå 2 – dette skal være et felles
arrangement og kamper her kan ikke omberammes. Roger sjekker hva og evt hvilke
lag dette kan berøre.

Halltider for neste sesong
I denne sammenheng vil jeg gi et kortfattet referat fra årsmøtet i NIR i dag, 23.mars;
-hele styret i NIR (Nesodden Idrettsråd) har valgt å trekke seg pga noen uheldige
omstendigheter. Dette medfører at valgkomiteen har frist til den 15.april med å
finne kandidater til nytt styre. Etter denne dato blir det et ekstraordinært årsmøte
for valg av nytt styre, deretter skal det nye styret ta stilling til ønsker om halltid.
Dette betyr for vår del at det ikke vil være noe klart før tidligst i begynnelsen av mai,
slik at vi ikke kan foreta intern fordeling før medio mai mnd.
Det blir derfor ikke noe nytt trenermøte før nytt styre i NIR har foretatt
halltidsfordeling.

Cup før sommerferien
Vestfossen Cup – april – J96
Messecup – mai – J99, J96, J95 og G95(?)

Vil minne alle lag om Ski Cup som arrangeres siste helgen i august. Dette må vel
være en ypperlig start på den nye sesongen!?

I forbindelse med deltagelse på cup er det viktig å informere om følgende;
Fagerstrand Håndball dekker påmeldingsavgift for alle lag/spillere – alle
kostnader utover denne avgift må dekkes av den enkelte spiller for egen
regning.

