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Referat fra styremøte nr. 1 
09.08.21 

   Tilstede: Anita, Jan Håkon, Gina, Nina, Gry og Eva 
 
 
Saker: 
1.  Treningstider 
Forslag på treningstider ble lagt ut på trener/oppmann-sida på Facebook i juni.  
H3 og G/J 6-7 hadde kommentarer som har blitt behandlet.  
J11 sin kommentar er under behandling.  

 
I år er det lagt inn treningstider for 11 lag. 
Jentelag: J8, J10, J11, J12, J14 og K4 
Guttelag: G8 og H3. 
Kombi-lag: G/J 6, G/J 7, TH  
 
 
2.  Trenere/ oppmenn 
 

Lag Trener Oppmann 
G&J 6   
G/J 7 Randi Ophus  

Monica Aspelund 
 

J 8 Gina Brumoen  
G 8   
J 10   
J 11 Wenche Eikebø  
J 12 Geir Odsæter  
J 14 Erik Steinslien Hilde Waalen 
K 4   
H 3 Stig Røysom  
TH Anita Storsveen,  

Gina Brumoen 
 

 
 
3. Oppstart 
Det ble spurt på trener-/oppmannsida 6. august hvilke lag som ville starte å trene fra uke 32.  
J14 har sagt at de er klare, H3 har gitt beskjed om oppstart i 33. De andre lagene har ikke svart. 



4.  Kort  
Alle i styret har nå kort som gir inngang til hallen. 
Gina gir beskjed til videregående at Gry og Eva tar over to kort fra tidligere trenere. 
 
Gina sjekker også og minner om innlevering av inngangskort, og påser at alle lag har ett hver 
innen oppstart. 
 
 
5.  Bagger  
Spillebaggene ble gjennomgått på styremøtet, og er stort sett ok.  
Jan Håkon loggførte og laget en bestillingsliste som han følger opp til sesongoppstart. 
Se sak 6. 
 
 
6.  Innkjøp 
Etter gjennomgang av bagger, ble det klart at det trengs ett nytt sett med spilledrakter, noen 
keeperdrakter, sårvask og isspray.  Jan Håkon laget liste og gjør innkjøpet. 
 
Etter ønske fra trenere må vi også kjøpe inn 2 store beretter, noen større hekker og flere små 
kjegler. Jan Håkon ordner. 
 
Det ble sagt på styremøte 18.juni at det er satt av 40 000 kr i budsjettet for 2021 til materiell 
sportslige aktiviteter. På samme styremøte ble det også bestemt at før sesongstart må det gjøres en 
makeover i utstyrsrommet, søppelkasser, kroker, merker plasser. MEN HVEM GJØR, 
materialforvalteren?? 
 
 
7. Rekruttering 
Gina legger inn de nye treningstider i flyeren, og sender den til Eva som sender den videre til 
skolene. Det ble bestemt 18.juni at de første ukene vil treningene være åpent for alle som vil prøve 
ut håndball. 
Gry publiserer informasjonen på GHKs nettside, GHKs Facebook-side, og sender mail til 
bofellesskapene og onsdagsklubben. 
 
Det ble på styremøte 18.juni tatt opp et ønske om håndballskole i høstferien. Dette må styret ta 
opp på oppstartsmøtet med trenerne & oppmennene. Vi vil trenge hjelp fra trenere og muligens 
J14 for å få til dette. Saken tas opp igjen på neste møte.  
 
 
8. Oppstartsmøte med trener/oppmann 
Anita innkaller til trener-/oppmannmøte for aldersgruppene J10 og oppover. Datoen ble satt til 24. 
august kl. 18. 
Saker: 
- Gjennomgang av klubbhåndboka med spes. vekt på arbeidsoppgaver trener og oppmann  



(se vedlegg 1) 
- Gjennomgang/ Utdeling av trenermanual med spes fokus på fokusområdene på hvert aldersnivå 
(se vedlegg 2) 
- Starum-turnering 
- Håndballskole i høstferien 
- Utdeling av spillebagger? 
 
Oppmann-/trenermøte for lagene under J10 tas i september. Nærmere detaljer tas opp på neste 
styremøte. 
 
 
9. Adventskalender 
Til nå har vi mottatt 42 gaver. Vi gikk gjennom hvem som henter de utestående. 
Vi mangler 6 gaver. 
 
 
10. Konto/ midler Gausdal Unikum  
Hilde/Kantall er blitt spurt om å lage en egen post til Unikum. Siden tilbudet ikke ligger inne i 
årets budsjett, må Hilde flytte litt på midlene. I tillegg til at Norges Håndballforbund støtter TH 
med 10 000, ble det på styremøtet i juni bestemt at GHK også må gå inn med en sum, og det ble 
foreslått å bruke 10 000,- fra rekruteringsbudsjett og 10 000,- fra klubbkonto. 
 
Det ble tatt opp på styremøte 18.juni at det må jobbes for å finne hovedsponsor til dette laget, som 
da får sin logo på drakter, osv.. Forslag til sponsorer var: Gausdal land, Medby, Bruvoll. Ingen har 
vært i kontakt med disse, men Gina gjør et forsøk i høst. Hun tar også kontakt med Egil 
Gerhardsen i Rema 1000 siden det tross alt er en REMA 1000-liga. 
Det ble også foreslått å søke kommunen, legater og stiftelser med tanke på at fokuset på paraidrett 
er stort. Det ble imidlertid ikke bestemt hvem som skal gjøre dette arbeidet. 
 
 
11.  Kiosk 
Nina May gir beskjed til kioskansvarlige om å vaske kiosken og fylle inn varer så snart som 
mulig.  
 
 
12.  Pokaler 
Følgende spillere skulle i løpet av foregående sesong hatt pokaler: 
Anna Bjørnstadjordet, Hedda Wold, Ingrid Waalen, Anna Waalen, Silja Kopstad, Mina Seielstad 
(75 spilte kamper) 
Stig Røysom, Erling Melbø (150 spilte kamper) 
 
Det ble foreslått å vente med utdeling av pokaler til disse til våren 2022. 
 
 



13.  
23.august arrangerer Gausdal kommune et møte i Bødal hvor man skal drøfte ideer om hvordan 
man kan markere Frivillighetens år. Der bør GHK har en representant. Leder og sportslig leder er 
opptatt denne dagen, så forslag om at nestleder stiller. 
Vi fikk ikke drøftet mye hva GHK kan bidra med, men alle barn og unge kan komme og se (og 
prøve ut) arbeidet vi gjør ved å delta på venneukene vi tilbyr hver høst og vår, og alle voksne kan 
komme og se på kamper i hallen når vi har hjemmekamper.  
 
Idemøte Frivillighetens år 2022 | Facebook 
 
 
 
Neste styremøte ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 

 
 

Referent: Eva 


