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Referat fra styremøte nr. 1 
24.08.22 

  Tilstede: Anita, Jan Håkon, Gina, Tor Arne, Gry og Eva 
 
 
Saker: 
1.  Treningstider 
Forslag på treningstider ble lagt ut på trener/oppmann-sida på Facebook tidligere i sommer, men 
på sensommeren fikk klubben ny informasjon om at hallen er utlånt onsdager og halve fredager. 
Det har medført noen endringer. Dessverre har ikke alle endringene passet, noen lag må dele hall 
med andre, noen må trene i nyhallen, og Gina er i dialog om J7 kan trene på Fjerdum barneskole. 
Absolutt alle puslespillbiter er dermed ikke helt fastspikret p.d.d. 
 
 
2.  GHKs lag sesong 22/23 
I år er det lagt inn treningstider for 11 lag: 
Jentelag: J7, J9, J10/11, J12, J14-16  
Guttelag: G7/8, G9. 
Kombi-lag: G/J6, senior, TH  
 
 
3.  Trenere/ oppmenn sesong 22/23 
 
Lag Trener Oppmann 
Mini / J/ G 6 Eli Grøndahl  
J 7 Iselin Lucien Hervig  
G 7/8 Monica Aspelund  
G 9 Hilde Rundtom Kristine Owren 
J 9 Gina Brumoen  
J 10 Hilde Waalen Jane Garstad 
J 11 Hilde Waalen Gry Renee Larsen Skaug 
J 12 Stine Lauritzen  Hanne Danevig 
J 14 Erik Steinslien, Geir Odsæter,  Ingrid Paulsen 
J16 Erik Steinslien Hilde Waalen 
Senior  Stig Røysom  



4. Info-/rekrutteringsskriv til nye spillere 
Gina venter fortsatt på de siste puslespillbitene ang. treningstider (jmf sak 1), men når de 
foreligger sender hun flyeren til Eva som så ber skolene videresende til hjemmene via Visma. 
Eva legger også flyeren ut på GHKs Facebookside, Gry publiserer den på GHKs nettside. 
 
Det ble bestemt på styremøtet i juni at de første ukene vil treningene være åpent for alle som vil 
prøve ut håndball. På styremøtet i kveld ble det sagt at når man har vært med på 3 treninger eller 
mer i september skal man skrives inn på spillelista, og blir da som medlem å regne. 
 
 
5. Info til nye trenere, oppmenn, folk i verv 
På GHKs Facebookside er det det blitt etterlyst informasjon om hvilke oppgaver som ligger til 
ulike verv og jobber i klubben. 
Dette skal være beskrevet i klubbhåndboka som ligger på håndballklubbens nettside.  
Ved nærmere ettersyn viser det seg at klubbhåndboka på nettsida mangler noen sider, men Gry vil 
ta tak i dette og legge ut oppdatert og fullstendig versjon så fort som mulig. 
Den blir da fortsatt å finne under fanen som heter Klubben – Dokumenter – Klubbhåndboka:  
Microsoft Word - KLUBBHÅNDBOK sammenfattet.docx (gausdal-hk.no) 
 
Informasjon om hvilke oppgaver som forventes vil også bli presentert på trener-/oppmannmøte i 
september (jmf sak 8) 
 
 
6.  Politiattest 
Nye trenere og oppmenn må fremskaffe politiattest. 
Eva skriver det på trener-/oppmannsida på Facebook, Gry får det fram som en nyhetssak på GHKs 
nettside, og ellers blir det tatt opp som en sak på trener-/oppmannmøtet i sept (jmf sak 8). 
 
 
7. Adgangskort  
Saken om adgangskort fra i vår blir videreført. 
Tor Arne mangler adgangskort til hallen. Gina ordner dette og etterspør hos videregående hvor 
mange kort klubben har kvittert ut, og fører så en oversikt.  
Hvis noen trenere/oppmenn har sluttet i løpet av sommeren, så må Gina få kontroll over kortet 
deres. Saken vil også bli tatt opp på trener-/oppmannmøte i høst. 
 
 
8. Oppstartsmøte med trener/oppmann 
Trener-/oppmannmøte for aldersgruppene J9 og oppover ble satt til tirsdag 6.september, kl. 19.  
Det er ønskelig at hele styret er med og presenterer seg selv og sin rolle.  
Anita, Gina, Jan Håkon, Tor Arne og Gry blir med. Eva er på foreldremøte på vgs nord. 
Eva legger ut informasjon/ oppretter arrangement på trener-/ oppmannsida på Facebook. 
 
Aktuelle saker: 



- Gjennomgang av klubbhåndboka med spes. vekt på arbeidsoppgavene til trener og oppmann  
(se vedlegg 1) 
- Gjennomgang/ Utdeling av trenermanual med spes fokus på fokusområdene på hvert aldersnivå 
(se vedlegg 2) 
- Politiattest (se sak 6) 
- Få oversikt over adgangskort (se sak 7) 
- påminnelse om å låse utstyrsrommet 
- Spillebagger (se sak 9) 
- Nye drakter (se sak 11)  
- Håndballskole i høstferien (se sak 13) 
 
 
9.  Bagger  
Spillebaggene må samles inn og gjennomgås. 
Jan Håkon legger ut på trener-/oppmannside når han ønsker å ta inn baggene (f.eks på trener-
/oppmannmøte??). 
Denne jobben bør i fremtiden gjøres på våren, etter endt sesong. 
 
 
10.  Innkjøp bag-innhold 
Jmf sak 9: når baggene er samlet inn, må Jan Håkon sjekke dem og foreta bestilling og innkjøp av 
det som mangler. 
 
 
11.  Innkjøp av nye drakter/klær 
De nye draktene har kommet. Sport1 gjennomfører trykking denne uka, og prøver å bli ferdig med 
de som skal brukes på Starumturneringa førstkommende helg. 
 
I forbindelse med utskifting av drakter, skal også styremedlemmer, trenere, oppmenn og 
dommerkontakt få nye jakker. Det ble på styremøtet bestemt at klubbnavnet skal stå øverst på 
ryggen, og tittel rett under, slik: 
Gausdal 
Tittel (trener – oppmann – leder – nestleder – arrangement ….) 
 
 
12.  Innkjøp/anskaffelse av nye dugnadsvester 
I forbindelse med de andre klesfornyelsene i klubben kom det også et ønske om å ordne nye 
dugnadsvester med navn bakpå; kiosk, sekretariat, inngang 
Gina sjekker om regionen kan ha eller skaffe noe slikt med Fair Play -logo på.  
Om vi er veldig heldige så kanskje de t.o.m har røde, slik som GHK-klubbens farge….. 
 
 
13. Gausdalsdagen – 3.september 
Vi er påmeldt, og kommer til å ha tilholdssted på baksiden av Arenaen samt inne i kiosken. 



I kiosken blir det salg av pølse, brus og litt godteri. I tillegg prøve å rekrutterer med grasrotinfo, 
deler ut flyers osv… Hvis fint vær bør vi også ha issalg. 
Ute setter vi opp laser og et håndballmål slik at fremmøtte kan se skuddfart, slik som før.  
Jan Håkon sjekker og gjør klar laser og mål.  
Gry, Eva og Tor Arne rullerer på jobben i kiosk/ ute.  
Kioskdamene handler inn og sørger for at varebeholdningen er fylt opp. 
Ingrid og Anna er blitt spurt om de vil være (betalte) isbjørner kl. 10 – 14. 
 
 
14.  Temacup – ?. sept, 
Et endagsarrangement for de litt eldre som ikke skal være med på Isbjørncup. 
Foregår (hvor?) 
Gina melder på J9. 
 
 
15.  Markering av frivillighetens år – 3. okt 
Før sommeren foreslo vi å arrangere treningskamp mellom Gausdal Uniqum og lokalpolitikere. 
Anita kontakter Anette Musdalslien.  
Når/ Hvis de klarer å stille lag, inviterer vi Lions, Røde Kors (andre?). 
Eva oppretter et arrangement på Facebook. 
Innholdet blir bytte av ball, sko, klær mellom kl. 17 – 17.45, håndballkamp kl. 18 – 18.45. 
De som har treningstid i perioden må avlyse treninga denne gangen. 
Kiosk- og loddsalg. 
 
 
16.  Håndballskole – 10. - 12. okt 
GHK har fått innvilget Rema 1000 håndballskole 3 dager i høstferien (mand, tirs, onsd, kl. 9 – 15). 
Tilbudet skal være åpent for alle mellom 6 – 12 år. 
Styret mener at for å gjennomføre opplegget trengs min. 10 deltakere, max 40. 
Påmeldingsfristen er midt i september. 
Det ble bestemt at påmeldingen vil koste 500 kr pr deltaker. 
Dagen skal inneholde håndballaktiviteter ( kanskje jobbe mot teknikkmerker..?)  
samt matservering som må handles inn i en Rema-butikk (frukt og brødmat samt ett varmt 
alternativ som havregrøt, vafler, suppe, pølse…) 
 
Anita har vært i kontakt med videregående, og booket èn hall fra kl. 8 – 16 de aktuelle dagene. 
Anita og Gine kommer til å søke «deltakerpakke» gjennom håndballforbundet (ball, sekk og 
diplom). Spør samtidig om  
For å reklamere om håndballskolen kom det forslag om å dra rundt til barneskolene med 
Isbjørndrakt og invitasjon på papir i stedet for bare å sende elektronisk invitasjon. Det ble ikke 
bestemt hvem eller når dette skjer. 
 
Styret stiller opp, men er avhengig av hjelp fra de eldste J14-16 spillerne og trenerne (Erik?, 
Stine?...). 



Dette må styret ta opp på oppstartsmøtet med trenerne & oppmennene.  
Det blir et eget møte i september, etter trener-/oppmannmøtet, der kun denne saken tas opp. 
 
 
17.  Isbjørncup  - 22.okt 
for 6 – 8 åringene, begge hallene er booket og vil bli tatt i bruk. 
Vi trenger masse folk til å stå i inngang, kiosk, bake kaker, steke vafler, lage fruktbegre, smøre 
rundstykker…  
Saken må tas opp igjen i starten av oktober. 
 
 
18. Adventskalender  
Styret må starte arbeidet med å sanke inn premier til adventskalenderen. 
Gry sender ut mail til de som har bidratt tidligere, ellers fordeler vi andre oss rundt i bygda (med 
omegn). 
Frist 15.september 
 
 
19.  Utleie av kiosk 
Vi opplever økt forespørsel av utlån av kiosken. 
Siden GHK har mye utstyr i kiosken vil Gry forfatte en leiekontrakt. Leie av kiosk med utstyr vil 
koste 500 kr pr dag. 
Denne leiekontrakten får kioskdamene i ansvar å gjennomgå med leietaker når de møtes til 
overlevering av nøkler. Kioskdamene skal også gjennomgå instruksjoner og sjekke før- og 
ettervask av kiosken. 
 
3. – 5. oktober (innebandy) 
27. – 29. januar (fotball),  
4. - 6. (drill) 
 
 
 
 
 
 
Neste styremøte ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 

Referent: Eva 
 


