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3.

Trenere/ oppmenn sesong 22/23

Oppdatert trener/lagleder-info pr. oktober 2023 viser bl.a at J10 er slått sammen med J11.
Mange av de yngre lagene er fortsatt i en oppstartsfase og har ikke lagleder, men J9 skal ha møte
og prøve å få dette på plass i uke 43.
I forbindelse med sak 18 vil Eva be alle lag om en midlertidig spilleliste.
Lag
Mini / J/ G 6
J7
G 7/8
G9
J9
J 11
J 12
J 14
J16
Senior
Unikum

Trener
Evy Grøndahl
Iselin Lucien Hervig
Monica Aspelund
Hilde Rundtom
Gina Brumoen
Hilde Waalen
Stine Lauritzen
Erik Steinslien (Geir Odsæter)
Erik Steinslien
Stig Røysom
Anita Storsveen
Ola Lundemo

Lagleder

Kristine Owren
Jane Garstad
Hanne Danevig
Ingrid Paulsen
Hilde Waalen
Gina Brumoen

11.
Innkjøp av nye drakter/klær
De nye draktene er nå klare. Jan Håkon informerer lagledere om at gamle drakter kaster.
De nye draktene vil bli hjemkjørt til laglederne, og det skjer i løpet av uke 43 når laglederne har
sendt Jan Håkon informasjon om hvilke størrelser laget trenger.
For oversiktens skyld fører Jan Håkon liste over hvilke lag som får hvilke draktnummer.
Nye jakker til trenere/ oppmenn/ styre lar vente på seg siden ikke alle har vært innom Sport1 og
lagt inn ønske/bestilling. Alle har fått påminnelse på trener/oppmannsida på FB om at siste frist er
i løpet av uke 42.

18.
Adventskalender
Kalendrene er nå ferdigtrykket. 2 vinnersjanser hver dag, mange fine premier og koster bare 50
kr/stk. Vi ser for oss at hver spiller skal selge 15 stk hver i år ogsåStyret synes det var ryddig slik vi organiserte i fjor. Det kom noen reaksjoner i fjor som vi er
forberedt og løsningsorienterte på kan komme igjen.
De gamle spillerne har vært med på opplegget før, og de nye har gjennom velkommen-flyeren blitt
informert om at GHK har 2 dugnader gjennom sesongen for å holde kostnadene nede.
Gina vil forfatte et skriv som legges ved når kalendrene hentes.
Kalendre kan hentes ut 3. nov (Eva), 8. nov (Tor Arne), 10. nov (Anita).
25.
Dele kiosk med Gausdal Innbandyklubb
Vi har fått forespørsel fra Gausdal Innebandyklubb om å dele kiosk med dem.
GHK har lagt inn en betydelig mengde dugnad- og arbeidstimer samt møbel- og
utstyrsinvesteringer i kiosken, og føler derfor stort eierforhold til stedet. En deling vil medføre en
god del jobb. Gode løsninger må planlegges og prøves ut.
I tillegg til å fysisk dele skap og hyller, må det også forenes om hvordan vask og andre rutiner bør
gjøres til alles beste.
Det ble drøftet om det skal kjøpes inn glasskap på hjul eller om et tilsvarende fra klubbrommet i
2.etasje kan benyttes.
Styret ble enige om samles og ta fatt på jobben kl. 17.30 onsdag 2.november.
Anita inviterer/sier ifra til Steinar Volden (vaktmester) og leder i GIK.

Neste styremøte ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert.
Referent: Eva

