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Referat fra styremøte nr. 9 

15.04.20 
   Tilstede: Anita, Gina, Runa, Nina May, Gry, Wenche, Eva 

    

 

Saker: 

 

Sak 40:  Dopapirdugnad  

7 stk har enda ikke hentet, Gry sender en purre-sms til disse. 

Mellom 30-40 ikke har betalt, Wenche sender oversikt til oppmennene som purrer generelt til 

laget.  

Hvis fortsatt ikke betalt innen 1.mai må Wenche purre direkte til de det gjelder. 

Anita legger dessuten ut en betalingspåminnelse på klubbens facebook-side. 

 

 

Sak 39:  Julekalender 

Gry driver og innhenter priser på litt ulike varianter av kalendre. 

Tenker å ha en som likner ØTI sin. En premie pr. dag. Trenger derfor 24 premier, som vi tenker å 

be om støtte fra div. bedrifter i bygda. Gry lager en mal, som kan sendes til bedriftene på mail. 

Anita sender den ut under GHKs navn. Anita finner mailadresser til de Gry mangler. 

 

 

Sak 44:  Hunderfossen dugnad 

Hunderfossen planlegger å åpne 21.mai. De kontakter GHK når de vil ha dugnadshjelp. Gry og 

Anders gir info når de vet mer. 

Er en viktig dugnad for klubben (får over 40 000 kr for den). 

 

 

Sak 36:  Pokaler 

Status pr. 15.april er at 2 stk skal ha for 75 spilte kamper og 4 stk skal ha for 150 spilte kamper. 

Etter møtet kom det flere lister fra oppmennene, så flere skal ha pokaler. 

75 kamper: Tuva Ringen Pedersen, Benedikte Solheim, Elida Fjeldet, Sara Odsæter 

150 kamper: Robert Haugen, Aksel Bjørnstadjordet, Viljar Pålhaugen, Marco Reiertsen, Tonje 

Nordlien, Aleksandra og Annelia Tomovic 

250 kamper: Marte Ringen Pedersen, Trude Kvisberglien, Marte Seielstad 

 

Anita henter pokalene i hallen ved anledning. 

http://www.gausdal-hk.net/


Vi diskuterte ikke overlevering, men snakket på å oppfordre mottakerne til å ta bilde av seg med 

statuetten og sende til klubben, slik at klubben kan legge ut på hjemmeside/facebookside og gjøre 

litt stas på dem, siden det ikke blir noen høytidelig overrekkelse som det vanligvis ellers ville blitt. 

 

 

Sak 46:  Gausdalsdagen 2020 

Kalendrene bør være ferdige til Gausdalsdagen, slik at de kan selges der. 

Klubben har ønske om å få stå ved Sporten, og tenker pølsesalg i år også. 

Laserkast ved hallen i fjor ble ikke akkurat noen suksess. Vi ønsker enten å få flere til hallen (flere 

lag, flere aktiviteter…) eller vurdere å ta med mål ned til sentrum.   

 

 

Sak 47:  Sesongoppstart  

Pr. i dag ser det ut som at vi har lag innen J 7, 8, 9, 10, 11, 14, G 9, G 16, H03 til neste år i tillegg 

til at det jobbbes for å lage juniorlag (17 – 20 år). (J18 blir borte). I tillegg. 

Lag må meldes inn før 1.mai. Vi tenker å melde på lagene fra 10 år og oppover. Hvis må trekkes 

har vi tid å gjøre dette før 1. aug (uten at det koster noe). 

 

Noen nye baneinndelinger. 6 – 8 åringer spiller 4er, 9 og 10 åringer skal spille 5er, 11 og 12 

åringer spiller 6er og fra 14 år spilles «vanlig» håndball.. 

Vi trenger nye mål og ny oppmåling på baner. Usikkert om målene kommer til landet tidsnok. 

Kommunen skal gjøre ny oppmåling. 

 

Vi får ikke gjennomført avslutning, så det ble foreslått å lage en kickoff og gjøre litt ekstra rundt 

oppstart i månedskifte aug/sept. 

 

Trenere og oppmenn er forespurt om de vil fortsette, men Gina har bare fått respons at Erik 

Steinslien kommer til å slutte, og at Clary-Anne Kroken Hammershaug vil være hjelpetrener for 

juniorlaget. 

 

 

Sak 48:  Korona og trening 

Sesongen er snart slutt, og turneringer som ellers har vært vårens siste trekkplaster er avlyst. 

Vi må ut med et skriv om at vi har ikke noe tilbud til klubbens medlemmer, annet enn egentrening. 

Trener/oppmann står fritt til å organisere noe hvis de vil. 

 

 

Sak 42:  Årsmøte 

Det ble satt ny dato for årsmøte; 20.mai, kl. 18 på klubbrommet. 

Eva publiserer på facebook, Gry på hjemmesida. 

Gina ber valgkomiteen om navn. 

De som skal være med må melde seg på for å beregne av stand innen 15.mai. 

 

 



 

Neste styremøte:  
Referent: Eva 


