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OPPSTARTSMØTE TRENER/OPPMENN DEL 1 
 
Tilstede: Erik Steinslien, Hilde Waalen, Evy Grøndahl, Ingrid Paulsen, Jane Garstad, Gina 
Brumoen, Anita Storsveen og Gry Renèe Skaug (referent) 
 
 
#1 REMA 1000 Håndballskole 

Gausdal håndballklubb har fått tildelt håndballskole i høstferien, mandag til onsdag 10.-
12.oktober. Håndballskolen er for aldersgruppen 6-12 år. Kjernetid er kl 9-15, men hallen 
vil være åpen fra kl 8-16 om noen har behov for å levere og hente før og etter. 
Påmeldingsfristen er 25.september og det er etter denne datoen vi vet hvor mange 
ungdommer og voksne vi har behov for. Styret ønsker at trenere/oppmenn på lagene 14-16 
tar det opp med sine spillere og spillere som bistår vil bli honorert. Vi har også behov for 
mange voksne, så vi håper så mange som mulig stiller opp. Flyers ble delt ut på 
Gausdalsdagen og vil også bli publisert på klubbens Facebook- og hjemmeside. 

 
#2 Trenerattest 

NIF (Norges idrettsforbund) har bestemt at alle trenere skal ta en trenertest på 
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/  
Denne skal deretter leveres til Gina for at hun huker av i i systemet at det er gjennomført 
fra klubbens side. Hensikten med denne testen er at trenere skal ha felles utgangspunkt for 
å skape gode og trygge aktiviteter i treningen. Testen er utviklet i samarbeid med Norsk 
Tipping. For å utføre testen må trenere logge inn via Min Idrett. 

 
#3 Politiattest 

Alle som har verv i Gausdal håndballklubb skal levere politiattest til klubbens leder innen 
31.oktober. De som har vist til Anita tidligere trenger ikke gjøre dette på nytt med mindre 
de har hatt opphold i vervet, da må det søkes på nytt. 
Link til bekreftelse på formål med attesten: http://www.gausdal-hk.no/index.php/klubben-
2/dokumenter  

 
#4 Spillelister 

Spillelister skal leveres til sekretær Eva Øftstedal så fort som mulig. Listene skal til enhver 
tid være oppdatert. Alle lag med unntak av de minste skal ha et fast mannskap på 3 til 
speaker og klokka.  

 
#5 Showkamp 3.oktober 

I anledning Frivillighetens år, arrangeres det showkamp i hallen mellom Unikum og 
kommunestyret. Dommer er ok, mulig har politikerlaget behov for lagleder. Ellers 
oppfordrer styret alle til å møte i hallen denne dagen. 
 



#6 Dommere 
Innspill fra trener på J16 at det var dårlig respons på behov for dommer til en 
treningskamp nå i september fra regionen. Responsen var, bare snakk med XXX, 
hen stiller opp. Poenget er at regionen mest sannsynlig sitter på ungdommer som 
har tatt dommerkurs gjerne ville stilt opp om de fikk sjansen, og ikke at en erfaren 
dommer bare skal få jobben siden hen uansett stiller opp. Gina tar en telefon til 
regionen.  

 
#7 Rekrutering 
  Ungdommer har hengt i hallen mens J14 har trent og kasta litt ball i mål. Erik har  

pratet med de og de ønsker gjerne spille håndball, så om de finner 10 stykker som 
vil være med, så ordner styret med treningstid. Dersom kapastitet, inviter de med på 
trening, oppfordrer spillere til ta med en venn på trening. 
 
Innspill om å sende treningstider til ungdomskolen, da det ryktes at flere gamle og 
nye spillere har lyst til å prøve håndball. Gry tar kontakt med ungdomsskolen. 

 
 # Isbjørnkøpp 

22.oktober er klubben igjen tildelt Isbjørnkøpp og styret ber instendig om at alle 
lag, trenere, oppmenn og foreldre stiller opp for at vi skal klare å gjennomføre. Mer 
informasjon kommer. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


