Dato: 16.03.20

GAUSDAL HÅNDBALLKLUBB
www.gausdal-hk.no

Årsmeldinger fra lag og utvalg 2019/20
Vedleggene er lagt i denne rekkefølge:
- Styret/leder
- Sportsutvalget
- Arrangementsutvalget
- Økonomiutvalget
- Dommerkontakt
- J16
- J14
- J12
- J10
- J9
- J8
- J6/7
- H3
- G14
- G8

Årsmelding fra Styret:
Styret har bestått av:
-

Leder: Anita Storsveen

-

Nestleder: Runa Sveen Fjeldet

-

Sportslig leder: Gina Brumoen

-

Kasserer: Wenche Eikebø

-

Sekretær: Eva Øfstedal

-

Leder arrangementutvalg: Nina May Lillevolden

-

Leder økonomiutvalg: Gry Renée Larsen Skaug

Vi har hatt styremøte en gang i måneden gjennom sesongen.
Saker som styret har hatt inneværende sesong er:
* Vi har jobbet med rekruttering og kommer til å fortsette med det framover.
* Vi har hatt mye fokus på klubbhåndboka, oppdatert og snart klar for publisering.
* Vært en del støy og utfordringer i starten av sesongen som har tatt mye tid.
* Innkjøp av 4 nye mål til de minst og 2 Isbjørndrakter. Har ogå kjøpt en koffert med 6
PLAYFINITY baller og håper de faller i smak
* Vi har arrangert Isbjørncup- veldig vellykket!! Håper vi får den neste sesong også.
* Arrangert romjulshåndball
* Det har vært gjennomført dugnad i Hunderfossen og dopapir.
* Det har vært samarbeid mellom ØTI og GHK på G14 denne sesongen.
* Styret har hått åpen kiosk på onsdager mellom kl.18 og 20 denne sesongen, det har vært
suksess.
* Ellers har vi avviklet vanlige seriekamper, isbjørnserien og aktivitetsserien. Samt at
klubben reiser i tradisjonens tro til GlassCup som en avslutning på sesongen.

Leder Gausdal Håndballklubb
Anita Storsveen

Årsmelding sportsutvalget
Sportsutvalget har bestått av leder Gina Brumoen, nestleder Erik Steinslien, dommeransvarlig Ola
Kleiven.

Gjennom 2019 har Sportsutvalget hatt løpende dialog gjennom mange anledninger
-

Gausdal håndballklubb deltok på Glasscup våren 2019 med lag fra 10 år til 15 år. Glasscup
er en viktig hendelse for klubben, der så mange lag som mulig- bortimot alle- deltar og
klubbfølelsen blomster og vokser. Det er alltid andre fra samme klubb som kan heie på
laget som spiller, mange foreldre som er med og ser på og de store heier på de små - og
omvendt.

-

Våren 2020 vil Gausdal håndballklubb delta på Ål cup. Etter bortimot 20 år på Glasscup,
er det riktig å forsøke en ny turnering. Denne gangen med 8 lag, gutter og jenter i
aldersklassene 9- 16 år.

-

GHK har gjennom sesongen 19/20 deltatt i Isbjørn-serien med gutter 8, jenter 6, jenter 7,
jenter 8 og jenter 9. Hvert av disse lagene trener en gang pr uke. J6/7, J8, J9 og G8 har
også deltatt på Isbjørncup høsten 2019.

-

I aktivitetsserien har vi deltatt med lag fra J10, som også har trening en kveld i uka og J11,
som trener to ganger i uka.

-

I regionsserien har GHK vært representert med J14, G14 og J16, som trener henholdsvis 2
og 3 ganger i uka. Både J14 og J16 har spilt 2. divisjon. G14 er samarbeidslag med ØTI og
har gjennom sesongen også fått flere nye spillere fra Ringebu/Fåvang. Dette samarbeidet
er viktig for at alle spillere i alle klubbene har et tilbud om å spille håndball selv om de
ikke er mange nok i hver klubb til å stille eget lag. Samarbeidet er regulert gjennom avtale
mellom de tre klubbene, og sportslig leder og leder for GHK sitter i samarbeidsutvalget.

-

På seniornivå har vi herrelag i 3. divisjon. Laget har gjort det svært godt, og kjemper i
toppen av tabellen.

-

I tillegg til seriekamper og turneringer vi har deltatt på, er det også gjennomført
Romjulshåndball, der arrangementsutvalget stod for planlegging og flere deltok i
gjennomføringen. GHK har også deltatt på Gausdalsdagen i september 2019.

-

I september fikk vi også forespørsel fra Region Innlandet om å arrangere Isbjørncup 19.
oktober 2019. Der deltok hele 41 lag og det ble spilt på seks baner gjennom hele dagen.
Dette var en stor suksess, der vi fikk skryt fra regionen og deltakende lag og publikum,og
vi håper å få dette arrangementet også høsten 2020.

-

Leder og sportslig leder har deltatt på Idrettshelga Innlandet og håndballseminaret som ble
arrangert på Lillehammer i november 2019. Det er viktig å delta på slike arrangement for å
få påfyll til å møte hverdagen i en travel klubb.

-

Klubben trenger framover flere spillere, særlig i yngres avdeling. Dette må satses på av
hele klubben, men i særdeleshet av sportsutvalget. Framover må vi legge planer for
rekruttering, slik at det er attraktivt å spille håndball i Gausdal håndballklubb. Vi mener vi
har et bra tilbud for gutter og jenter i barne- og ungdomsalderen, i tillegg til spill på
seniornivå, både for spillere vi har i dag og for de vi ønsker velkommen framover, og det
er viktig at dette blir synliggjort for flere før sesongstart og tidlig i sesongen. Det jobbes
også med å få igang et nytt damelag for seso

-

Det er nok å jobbe med også framover, slik at klubben kan tilby gode treninger og
opplevelser til barn og unge i mange år.

Sportslig leder Gausdal håndballklubb
Gina Brumoen

Årsmelding arrangementsutvalget
Utvalget har bestått av: Nina May Lillevolden (leder)
Trude Murland (nestleder)
Jan Leo Bjørnstadjordet (medlem)
Ingrid Paulsen (medlem)

Det har vært mye aktivitet i Gausdalshallen denne sesongen også, selv om det ikke har vært
kamper hver eneste helg, har vi allikevel hittil i sesongen arrangert 62 kamper i Isbjørn-,
Aktivitets- og Regionserien. I tillegg hadde vi æren av å arrangere IsbjørnKøpp’n i oktober, og
gjorde unna 81 kamper i begge hallene den dagen. I skrivende stund gjenstår det 25 kamper.
Utvalget har blant annet hatt ansvar for bemanning av kiosk, inngang og sekretariat. I tillegg har vi
hatt oppdatert arbeidsoppgavene for kiosk og inngang noe, og det har blitt laget nye instrukser til
den nye klokka for sekretariatet.
Jan Leo og Trude har hatt ansvaret for sekretariatet også denne sesongen.
I sekretariatet har vi hatt en stab på ca. 25 medlemmer, hvor alle lag som har hatt hjemmekamper
er representert. Vi jobber fortsatt for at hvert lag skal være representert med 3 medlemmer i
sekretariatet, noe vi stort sett får til.
Vi har valgt å ta opplæringen av nye litt etter hvert for de de minste lagene denne sesongen.
Erfaringsmessig blir det for lenge mellom opplæring på høsten og første helg med hjemmekamper.
Vi har derfor kjørt litt opplæring av et og et lag uka før første hjemmekamp.
Vi har også fått ny klokke i hallen, som vi har måttet prøve ut litt og skrive en litt forenklet
bruksanvisning til. På grunn av den nye klokka har det blitt litt ekstra opplæring, også av rutinerte
sekretariatsmedlemmer.
Vi som har ansvaret for vaktlister til sekretariatet har valgt å bruke appen “Spond” til å sende ut
vaktlister, formidle beskjeder, dokumenter osv. Dette har fungert veldig bra og har forenklet
jobben vår betraktelig! Den fungerer slik at vi har en hovedgruppe for alle hvor vi kan dele felles
beskjeder osv. Vi lager en undergruppe med medlemmene for de enkelte lag, og kan opprette
hjemmekamp som et arrangement de blir kalt inn på gjennom Spond. Medlemmene må da trykke
“delta” eller “avslå”. Veldig oversiktelig og enkelt.
Det ble forrige sesong innført bruk av elektronisk kamprapport på alle lag fra 10 år og oppover,
noe som ser ut til å fungere veldig bra.
Bemanningen til kiosk og inngang har også i år gått på rundgang mellom foreldrene til spillerne,
med unntak av herrekampene, og Ingrid og Nina May har hatt månedlige møter for å sette opp
dugnadslister for kommende kamper. Disse listene har blitt formidlet til oppmennene til de enkelte
lagene per mail. For herrelaget har vi i år måttet kalle inn styremedlemmer, venner og kjente for å

kunne dekke behovene da det har vært herrekamper, da det ikke har vært damelag denne
sesongen.
Utvalget har også hatt ansvar for forberedelser og gjennomføring av Gausdalsdagen,
IsbjørnKøpp’n og Romjulshåndball, alle i samarbeid med styret. Vi kommer også til å ha samme
ansvar for sesongavslutningen utpå våren.
Trude og Nina May deltok på oppstartsmøte for trenere/oppmenn og informerte om utvalgets
oppgaver og om kursing av sekretariatsmedlemmer.
Hele utvalget har kun hatt ett felles møte foreløpig denne sesongen, planleggingsmøte til
romjulshåndballen, i tillegg kommer møtet med bl.a styret i forbindelse med IsbjørnKøpp`n. Ellers
har vi hatt mye kontakt elektronisk, som har gjort at vi ikke har trengt å møtes oftere.

Årsmelding økonomiutvalg
Startet jobben med å gå igjennom sponsorkontrakter, samt tidligere kontrakter som er utløpt. En
del er blitt fornyet og flere har kommet til. Det jobbes fortsatt med å skaffe flere nye sponsorer,
bla ved å selge sponsorpakker.
Det er en økning i kroner på sponsorbidrag fra forrige sesong på rundt 25000 kr.
Når det gjelder dugnader, er det fortsatt papirdugnad og Hunderfossen som gjelder. Det jobbes
med en kalender for desember 2020 for å øke inntekten til klubben. Andre planer er også i
planlegging, som for eksempel sponsorer på drakter. Målet er å øke inntekten til klubben.

for økonomiutvalget
Gry Renée Skaug

Årsrapport fra dommerkontakt
Dommersituasjonen i klubben er rimelig bra. Vi har nå 4 regiondommere og har nå utdannet 7
barnekampveiledere. Det har vært arrangert isbjørnkøpp og 1 runde med isbjørnserie og 1 runde
med aktivitets serie der barnekampveilederne har dømt. Håper at det blir satt opp trinn 1 kurs før
jul som vi kan tilby de som er kursa denne sesongen. Håper vi klarer å ta vare på de nyutdannede
``dommerne``, og gjennomføre et nytt barnekampveilederkurs igjen til vinteren.

Ola M. Kleiven
dommerkontakt

Årsmelding J16
Trener: Erik Steinslien Hjelpetrener: Jon Kviseberglien Lagleder: Arild Pedersen
Oppstart med treninger den 12/8.
Treninger mandag kl 19-20.30, onsdag kl 19.30 – 21, torsdag kl 16-17.30
Totalt 14 stk spillere. 2 stk sluttet og fått 4 stk jenter fra J14.
Veldig bra oppmøte på treninger.
Sosial tilstelning på Linbakken den 21/12. Jentene lagde taco på egenhånd og pyntet
pepperkakehus. Det ble en veldig hyggelig og sosial kveld.
Sosialt ellers så har jentene stilt opp på mange dugnader gjennom forrige sesong og denne
sesongen.
Det er egen dugnadskomite som arrangerer og det er veldig bra oppmøte blant både foreldre og
jenter.
Gausdalfestival august, dugnad Glør september, loddsalg 16/4, loddsalg 23/11, loddsalg 21/12 og
2 stk dugnader til er planlagt på vårsiden.
Deltagelse på Starumcup med overnatting på hytter høsten 2019.
Totalt antall kamper er 28 og til nå spilt 23.
Laget med foreldre ønsker ikke turnering med ytterligere kostnader og reising da cup i Spania er
planen.
Jobber med påmelding til Balduscup. Klarsignal fra styret er mottatt.
Planlagt turnering er Granollers Cup i Spania, avreise den 23/6 – 29/6.
Foreldremøter er gjennomført.
Det planlegges flerer treningskamper i løpet av våren.
Det er en fin treningsgruppe og godt miljø i laget.

Mvh
Oppmann Arild Pedersen

Årsmelding J14
Trener: Morten Sustad Lien Lagleder: Solfrid Ringen
Startet med foreldremøte på våren. Dette for å legge en god plan siden sammenslåing av `05, `06
og `07 modeller samt sikre at flest mulig jenter fortsatte kommende sesong. Ekstra foreldremøte
med styret tilstede, arrangert den 12/8, etter ønske fra trener. Se tidligere sendte møtereferat.
Oppstart med 18 jenter. 4 stk gått over til J16, 1 langtidssykemeldt, 1 sluttet rett etter sesongstart,
1 sluttet i januar og 1 begynt i oktober. Ender opp med 12 jenter totalt.
Påmeldt to lag fra start, men pga frafall av jenter og endringer i spillegruppa måtte et lag trekkes.
Veldig mye frem og tilbake og rotete start på grunn flytting av spillere og misnøye innad i laget,
både blant foreldre og barn, velger ikke skrive mer rundt det da styret vet alt om den saken.
Treningstider er tirsdag, onsdag og fredag fra kl 18-19.30. Oppstart i slutten av august. Kun en
trening i høstferien etter avstemning. Trening fredag er ugunstig pga mangel på motivasjon og
energi. Håper vi slipper denne tiden neste år. J14 har også trent sammen med J11, og planen er
flere felles treninger. Har også hatt en veldig lærerrik og god treningsøkt med, Børge Brown.
Vil si at det er meget godt treningsoppmøte. En del frafall på onsdager da det er 3 stk som
prioriterer sonetrening i fotball og noen velger klubb.
Alexandra Tomovic, Annelia Tomovic, Sigrid Dahlsveen, Tonje Nordlien og Ayla Thoresen
påmeldt SUM J14. Ane Dora Hilaris fikk også tilbud, ønsket ikke å delta.
Beachhåndball 14-16 juni i Moelv med 13 jenter og to lag påmeldt. Trente 4 ganger på grusbana
utenfor hallen. I Tillegg var vi så heldige at tidligere landslagspiller i Beachåndball og elitespiller,
Marius Kleiven, tok ei økt. Resultatmessig både seire og tap, veldig sosialt og gøy for jentene.
Starumcup for J14 den 30/8- 1/9. Påmeldt først med ett lag. Mage etternølere dermed to lag med
18 jenter. Totalt 7 innledende kamper. Ingen overnatting på jentene, og sosialt sett så ble det ikke
bra som forventet.
Kamper per dd er 8 kamper, 3 seire og 5 tap.
Det er planer om treningskamper mot J11.
Vi deltar på turnering som klubben bestemmer og håper at lagene drar som samlet klubb.
Hyggekveld på klubbrommet den 13/12 med pizza og brus. Ble en veldig hyggelig og sosial
kveld.
Trener Morten Sustad Lien gjør en veldig god jobb med jentene. J14 fortsetter den gode utvikling
fra i fjor og håper styret jobber for å beholde han kommende sesong.
Mvh
Solfrid Ringen, lagleder J14

Årsmelding J11
Spillere: Vi har denne sesongen hatt 11 spillere på J 11.
Trenere:
Kristin Englund og Kristin Hegdahl, Oppmann Ida Kristiansen
Treninger:
Vi har 2 treninger i uka. Onsdag fra 17.00-18.00 og Fredag fra 16.30 til 18.00. Oppmøte er så å si
100% ved hver trening. Dette er ei ivrig treningsgruppe som har kommet seg veldig denne høsten
og vinteren, de er samspilte og trives godt sammen.
Resultater
Jentene vinner stort sett alle kamper, uten at det tar fra dem motivasjonen. En gjeng med
vinnerskaller som hater å tape. De klarer å glede seg over alle mål og godt spill selv om de leder
med flere mål.
Foreldremøte/sosialt
Har hatt 1 foreldremøte i høst, samt juleavslutning med foreldre og barn i hallen hvor trenerne har
ordnet servering. Ellers er noen av foreldrene i hallen under trening og kamp, så det er god
stemning rundt laget også. Blir pizza og sosial samling hjemme hos kristin neste uke. Ingen
utfordringer rundt dette laget.
Turneringer: Vi var med til Drammen på Glasscup i fjor og jentene gleder seg allerede til årets
turnering. Ble en veldig positiv opplevelse for dem denne gangen, med eget klasserom.
Noen av jentene har nå nådd 75 spilte kamper allerede.
Ida B Larsen 89

Hannah Englund 102

Leah J Hegdahl 104

Ilva Øfstedal 102

Marte Kristiansen 94

Ida Johanne Øverli 86

Silja Kopstad 68

Mina Seielstad 71

Ingrid Waalen 68

Anna Waalen 68

Julie J Hegdahl 56

v/oppmann Ida Kristiansen

Årsmelding J10
Laget: Laget består av 12 jenter, alle spillere født i 2009. Det er et godt miljø i gruppa, vi jobber
mye med at alle skal trives og bli trygge på hverandre. Vi er opptatt av å skape et stort rom hvor
det er plass til alle. Vi har i løpet av sesongen fått 2 nye spillere.
Trenere og oppmenn:
Geir Odsæther er trener mens Ingrid Paulsen og Annette Solberg er oppmenn.
Treninger:
En trening i uka. Torsdager 17.30 – 18.30. Et fint treningstidspunkt for denne aldersklassen.
En treningsøkt i uka er lite, og laget har på eget initiativ inngått avtale med Ungdomsskolen om en
ekstratrening søndager.
Vi startet opp med treninger i uke 35. Oppmøte på treningene er veldig bra.
Sosialt
Laget var samlet til juleverksted etterfulgt av svømming i desember. Alle spillerne deltok, og vi er
glade for at klubben legger til rette for at sosiale tilstelninger kan gjennomføres. Det er også viktig
å bygge samhold på andre arenaer enn håndballbanen.
Resultater
Vi har til nå hatt 5 kampdager, hvor vi har spilt 3 kamper hver gang. Dette er første sesong laget er
med i aktivitetserien. Vi var spente på overgangen til stor bane, men det har gått helt problemfritt.
Vi ser stor fremgang på laget i løpet av vinteren.
3 kamphelger gjenstår, samt turnering.
Foreldremøte
Foreldremøte ble gjennomført i hallen 14.november 2019.
Turnering
Laget har ikke tidligere deltatt på turneringer, men skal i 2020 være med på turneringen i Ål. Det
gleder vi oss til.

Annette Solberg
Oppmann J10

Årsrapport J9
Trener: Ida Brattås og Ingrid Steig
Oppmann: Monica Kjellsdatter Rødum
Treningstid: Mandager kl. 18.00-19.00
Oppstart uke 38.
Foreldremøte: Mandag 11.11.19 i treningstiden.
Laget har bestått av 9 spillere (ei har slutta, ei begynte så totalt holdt seg på samme antallet).
Det har vært godt oppmøte på treningene. Både dag og tidspunkt virker til å passe fint.
Juleavslutning på klubbrommet med pizza den 16.12.19
Laget har spilt følgende kamper:
19.10 Isbjørncup i Gausdalshallen: 4 kamper
03.11 Biri flerbrukshall: 3 kamper
30.11 Håkonshall: 3 kamper
14.12 Biri flerbrukshall: 3 kamper
06.01 Gausdalshallen: 3 kamper
02.02 Furneshallen 3 kamper
Totalt 19 kamper

Monica Rødum
Oppmann J9

Årsmelding J8
· Navn på trener og oppmann
Trenere: Ingrid Storsveen Steig og Ida Brattås
Oppmann: Gry Renèe Larsen Skaug
· Hvor mange spillere har laget bestått av?
Ved sesongstart var det 9 spillere. Etter første serierunde slutten en spiller. Ytterligere 2 spillere
har sluttet denne sesongen, hvorav en trolig har startet igjen. 1 ny spiller har prøvd å spille en
stund nå, og er blitt del av laget. Antall spillere per nå er 8.
· Hvor ofte laget har hatt treninger, når de startet opp med treninger
Treningen startet ved skolestart 1 gang i uken. Stort sett bra oppmøte på trening.
Vært litt misnøye blant foreldre ang treningsopplegget at det er for mye kaos og lite faktisk
treningstid. Flere av jentene trives ikke med dette opplegget og er ikke særlig motivert. 2 av
spillerenes foreldre har oppgitt at dette er grunnen til at de har sluttet. Ønsker å gå tilbake å ha ren
jenter 8 treninger, hvorhallen kan deles med gutter 8 med skilleveggen.
· Har laget hatt noe sosiale tilstelninger?
Avslutning før jul med pizza og godis på klubbrommet. Stort sett alle deltok.
· Antall kamper som er gjennomført
Totalt med IsbjørnCup i Gausdalshallen har laget spilt 18 kamper denne sesongen.
· Gjennomført foreldremøter
Foreldremøte ble gjennomført i november representanter fra styret tilstede.
· Har laget deltatt på turneringer
Isbjørncup i Gausdalshallen
Gry Renee
Oppmann J8

Årsmelding J6/J7
J6 og J7 har denne sesongen hatt treninger sammen siden det fra starten ikke har vært så mange
spillere. Etter høstferien har vi hatt stadig flere på trening og i skrivende stund er mellom 15 og 20
ivrige unger med. Både gutter og jenter. Fram til jul var det kun trening hver mandag, men etter
jul har vi også prøvd oss med kamper. Det har da vært et lag med J6 og et J7 lag. Vi har søkt om
dispensasjon på guttene, så de som har hatt lyst av dem har også fått prøve seg.
Jannicke Brustuen har vært trener og Hilde Waalen oppmann. Jannicke har fulgt J6 sine kamper
og Hilde har vært med 7 åringene. Det har vært veldig stas å få spille kamp og vi er imponert over
hvor bra det har gått! Det er mange som har fått sin debut kamper nå på nyåret.
Laget hadde juleavslutning på klubbrommet før jul. Det har også vært avholdt et foreldremøte.

For J6/J7
Hilde Waalen
Oppmann

Årsmelding M03
Trener: Stig Erik Røysom Oppmann: Nina May Lillevolden
Denne sesongen startet i midten av august, med treninger tirsdager 19.30 til 21 og torsdager fra 20
til 21.30. Vi ligger på samme antall spillere i år som forrige sesong, der noen har sluttet, noen har
kommet til og andre har kommet tilbake både fra andre klubber og fra militæret.
Treningstidene våre har vært fine, men vi har tidvis slitt med lite oppmøte, da det har vært en del
småskader, sykdom, arbeid og andre ting som opptatt spillerne. Etter jul har oppmøtene vært
veldig bra, noe som har gjort at karene har hatt bedre utbytte av treningene, og de spiller stadig
bedre og bedre sammen.
Resultatmessig gjør vi en like god sesong som i fjor, ligger nå på 4.plass på tabellen. Vi reserverte
oss mot opprykk også denne sesongen, da vi ikke føler vi har noe i 2.divisjon å gjøre. Per dags
dato har vi spilt 10 kamper, hvorav 5 av dem er seire og 1 er uavgjort. Vi har 4 kamper igjen å
spille denne sesongen, og kanskje en treningskamp hjemme mot et lag fra Tromsø i forbindelse
med Elverum/Flensburg-kampen i februar. (Ikke avklart per dags dato).
Per dags dato har vi 15 registrerte spillere, samme antall som forrige sesong, og med en del
småskader, sykdom og arbeid, har vi også i år måttet flytte rundt på noen kamper. Dette ser ut til å
være trenden for flere av lagene i 3.divisjon denne sesongen, så mange av kampene våre har blitt
flyttet.
I skrivende stund har herrelaget gjennomført i rundt 35 treninger, og har gjennomført 10 kamper.
Vi har fortsatt 4 kamper igjen, hvorav den siste, foreløpig, er satt opp til den 29. mars.

For herrelaget,
Oppmann Nina May Lillevolden

Årsmelding G14

Trenere for laget har også denne sesongen vært Stig Erik Røysom og Nell Pålhaugen. Oppmann
har vært Henning Kampesveen.
Laget startet sesongen med 12 spillere, men en spiller ville ta en pause. Så laget består i dag av 11.
spillere. Vi har fått med 1 spiller fra Tretten og 1 spiller fra Fåvang.
Laget startet trengingene høsten 2019, de har 2 treninger i uka, hvor den ene treningen foregår i
Trettenhallen, og den andre treningen i Gausdalshallen. Treningsoppmøte har vært bra så langt i
sesongen.
Laget har pr. dags dato hatt en sosial tilstelning. Dette var en pizzakveld før jul, hjemme hos Stig
Erik.
Pr. 04/02-2020 har laget spilt 14 kamper.
Det har vært gjennomført 1. foreldremøte.
Laget har pr. dags dato ikke deltatt på noen turnering, men skal slik jeg har forstått delta på
Glasscup i april 2020.
Henning Kampesveen
Oppmann G14

Årsmelding G8
Trener: jan morten midtenget
Oppmann: lene merethe solheim
Vi startet sesongen med 5 spillere lånte spillere fra j 8 når vi hadde kamper før jul. Etter jul har det
kommet på 2 gutter til så dags dato har vi 7 spillere.
Vi har hatt ett foreldre møte denne sesongen. Har igjen 2 runder av isbjørnserien.
Lene Solheim
Oppmann G8

