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Referat fra styremøte nr. 2 
06.09.21 

   Tilstede: Anita, Jan Håkon, Gina, Nina, Gry og Eva 
 
 
Saker: 
2.  Trenere/ oppmenn 
Stod på forrige referat at oversikten ligger ute på GHKs nettside, men den er ikke helt oppdatert. 
 
Lag Trener Oppmann 
G/J 6 Randi Ophus  

Monica Aspelund 
Randi Ophus  
 

J 7/8 Emira Pålhaugen 
Gina Brumoen 

Gina Brumoen 

G 8 Hilde Rundtom Kristine Owrenn 
J 10 Hilde Waalen 

Jane Garstad 
Jane Garstad  

J 11 Wenche Eikebø  
J 12 Geir Odsæter Ingrid Paulsen 
J 14 Erik Steinslien 

(Hilde Waalen) 
Hilde Waalen 

H 3 Stig Røysom  
TH Anita Storsveen  

Gina Brumoen 
Ola Lundemo 

Anita Storsveen 
Gina Brumoen 

 
 
3. Oppstart 
Alle lag har startet å trene, med unntak av J/G 6 og G 8. Kan virke som at en del spillere avventer 
fotballsesongen. 
 
 
7. Rekruttering 
Etter bestemmelser på forrige møte ble flyers sendt til sekretærene ved barneskolen, men det viser 
seg at disse ikke har kommet videre derfra. Ny mail ble derfor sendt til rektorene samt sekretærene 
ved de tre barneskolene igjen.  
 
Når det gjelder saken om håndballskole fra styremøtene 18.juni og 9.august, ble det bestemt på 
trenerne & oppmannmøtet 31.august at mandagen i høstferien (den 11.oktober) settes av til et slik 



arrangement fra kl. 10 – 15. Anita, Gina, Hilde W. har sagt seg villig til å ta seg av det sportslige 
med hjelp fra J14.  Eva lager invitasjoner og distribuerer til skolene. Påmelding skjer skriftlig til 
klubben. 
 
 
8. Oppstartsmøte med trener/oppmann  
Ble flyttet til 31.08. 
Alle lag var representert, bortsett fra J11 (som hadde meldt fra). 
 
 
9. Adventskalender 
Gina har innhentet pris fra DaleGudbrand Trykk. 
De tar ca. 9 000 + mva for å trykke 2000 kalendre. 
Litt annen layout enn i fjor. Enkel rød design med klubbens logo.  
Utsalgspris pr. kalender er tenkt som i fjor, 50 kr. pr 
Alle spillere skal selge 15 hver, og pengene vippses ved opphenting. 
 
Styret fordelte gavene på møtet, 2 gaver pr dag.  
Ikke alle gavene er oss i hende, så dette må de av oss som har ordnet avtalen også få fysisk tak i. 
 
 
14.  Sekretariat  
På trener-/oppmannsmøtet 31.august ble det informert at lagene må danne sekretariatene, helst så 
fort som mulig. Det ble sagt at oversikt over sekretariatene sendes til Eva, og at Eva 
videreformidler til de som trenger denne infoen. Har pr. i dag mottatt oversikt fra J12 og J14. 
 
Styret diskuterte å fortsette med opplæringskveld(er) for de som melder seg til sekretariatsverv. 
Opplæringen vil pålegges arr.utvalget ved Hanne Dannevig og Einar Tollefsen (med 
forhåpentligvis litt hjelp fra Jan Leo?) Nina May tar det opp med arr.utvalget. 
 
 
15.  Starums turnering 
Litt lite «liv og røre», men veldig ryddig og grei turnering, flinke til å følge coronaregler, godt 
gjennomført. 
 
 
16. Drammensturnering  
Hvis det åpner for turnering til våren, så sier vi jatakk til Drammen. 
Penger vi får inn på kalendersalg ønsker vi å bruke til å dekke noe av utgiftene i forbindelse med 
en turnering (buss og litt av a-kort). 
 
 
17.  Fakturering  
Styret trenger hjelp til fakturering, og vil spørre Kantall om å håndtere dette for oss i et par år. 
Anita spør Hilde.  
 
 
18.  Isbjørnkøpp! 
GHK skal arrangere Isbjørnkøpp 24. oktober, kl. 10 – 17. 



Vi deler arrangementet med Veldre, de på lørdag, vi på søndag. 
Turneringen er for 6 – 8 åringer. Fortsatt usikkert om vi får alle tre aldersklasser, to eller bare ett. 
 
Vi vil benytte oss av begge hallen, og tenker å bruke to separate innganger og spre kiosksutsalg 
flere steder for å unngå opphopning av folk. 
Menyforslag: rundstykker, kake, vafler, pølser, kvikk lunsj, stratos, maoam, Nina May ber 
kioskansvarlige om å bestille varer. 
 
I forkant av arrangementet kom det forslag om å lage info-skriv til de som kommer, med tydelig a 
til å- oversikt med alt fra parkering, corona-restriksjoner, garderobe til kiosk, inngang, betaling etc 
etc 
Hvem ordner? Arr.utvalget? Sportsutvalget? 
 
Foreldre for J/G 6 – 8årslagene i GHK må stille opp i sekretariat, inngang, kiosk, tribunevakt,  
 
Planleggingsmøte med kioskansvarlige, arr.utvalg, dommerkontakt, 20.sept, kl. 19 
 
 
19.  Lese inn ny fair play/sponsorer? 
Fair play/ sponsorer finnes på cd, men brukes den?  
Styret ber arr.utvalget forfatter en ny og oppdatert tekst som kan leses opp av sekretariat før hver 
kamp. 
 
 
20.  Idrettsseminar 
Velkommen til Håndballseminaret | handball.no 
29 - 30.oktober på Lillehammer 
For styret, dommere, trenere etc 
GHK dekker seminaret og bankett for de som melder seg på dette seminaret. 
Påmeldingsfrist er tidsnok ei ukes tid før arrangementet, enten via skjema eller kontakte Merete 
Kjellberg i NHF, region Innlandet.  
 
 
21.  Treningsavgift   
Styret drøftet innbetaling for spillere som bare trener, og ble enige om at de betaler på lik linje 
som andre medlemmer. 
 
 
 
Cup-planleggingsmøte 20.september, Klubbrommet, kl. 19 
Neste styremøte ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 
 

 
 

Referent: Eva 


