
Referat fra ledermøte ØHIL håndball mandag 18.9.2017 – 19:00 

Sted: klasserommet ved inngangen til Hoslehallen  

Til stede: Øyvor Marton, Lise Svendheim, Hans Jacob Kunz Brun, Terje Randen, Stein Andreassen, Erik 

Borthen, Harald Joa og Hanne Wengaard. Referent : Hanne. 

  

2017_47 Gjennomgang referat/oppfølging av saker fra ledermøte 12.6.17 

Vi må få inn nye ressurser i ledergruppa etter at Trond og Hilde har trukket seg.    

Hanne kontakter potensielle kandidater – har fire personer «på blokka». 

Action : Hanne  

2017_48  Runden: 

Øyvor med flere har organisert barnekamplederkurs og 14 nye barnekampledere er 

utdannet. De fleste dømte sine første kamper i hallen i går, gikk kjempefint. Det 

planlegges trinn 1 kurs hos oss til våren, og dommerutviklerkurs 12. november. Det 

blir også ett nytt barnekamplederkurs i høst når Øyvor har avklart dato med 

instruktøren. 

Action : Øyvor  

2017_49 Nøkkelrutiner og tilsynsvaktrutiner: 

Tilsynsvaktrutiner henger utenfor inngangen til hallen. Nøkkel er igjen på plass i 

boksen (herrelagets nøkkel). Koden bør endres, vi sjekker med kommunen.  

Action : Hans Jacob 

Vårt basketsekretariat er på utlån, vi sjekker med kommunen om/når dette 

returneres til Hoslehallen. 

Action : Harald 

2017_50 Minirunde i Hoslehallen 25. november – ressurser: 

Hanne er prosjektleder, Terje bidragsyter. Dommere / lagledere hentes fra jenter og 

gutter 2003 / 2002.  Det er Minirunde en og to 23. sep og 28. okt på Bolkesjø – Terje 

og Hanne deltar som observatører (vi blir enige om hvilken dag vi deltar Terje) 😊 

2017_51 Håndballens dag 2018: 

Hanne har klart kunststykket å booke Hoslehallen påskeaften, deretter 7. april når 

det er temaserie for 2003 årgangen.  Vi flytter arrangementet til 14. april eller 17. 

mars, vi sjekker hva som passer best i henhold til planer for fotballen / andre idretter. 

Action : Hanne 

2017_52 Oppstart 2010-årgangen 

Hanne har tatt over etter Hilde måtte trekke seg. Kommunikasjon om oppstart har 

gått ut, nå venter vi spent på påmeldinger. Anki har ansvar for å få i gang lagene og 

lage treningsopplegg – første trening planlagt tirsdagen etter høstferien. Oppstart 

følges opp. 

Action : Hanne 



 

2017_53 Info fra møte i Idrettsutvalget; 

Erik deltok på vegne av håndballgruppa, han vil delta på disse møtene fremover. 

Referat fra møtet ligger på Øhil web. Merk at lagsidene på web etter hvert skal fases 

ut.  

2017_54 Sesongkort: 

Vi ble enige om at nye rutiner blir som følger: Hans Jacob trykker opp og laminerer 

«ferdige» årskort som har ett åpent felt hvor man kan føre på navn. Handler en 

vannfast sprittusj som legges i kiosken. Når årskort kjøpes får vedkommende kortet 

der og da – navn føres på. 

Action : Hans Jacob   

2017_55 Møteplan for høsten 2017: 

• 9.10.17 - 18:00 ledermøte 

• 13.11.17 - 19:00 ledermøte 

• 11.12.17 - 18:00 ledermøte 

       I tillegg er det styremøte 13.11.17 - 18:00. 

2017_56  Eventuelt: 

Kontaktinfo på web for de ulike lagene må oppdateres. Kan noen hjelpe? 

Action : anyone?? 

Vi undersøker mulighet for «sunn» mat i kiosken, i regi av Tineprosjektet.  

Action : Hans Jacob 

Når alt det nye utstyret er på plass i hallen, skal vi lage en god prosedyre for 

mopping, rydding etc, ta bilder av hvordan det skal se ut i ballrommet og sikre at alle 

trenere er informert. 

Action : Hans Jacob  

Oppmannmøte : Det er få som kan komme på det planlagte informasjonsmøtet 20. 

sep. Erik og Hanne lager en «oppmannfilm» og legger den ut i oppmanngruppen når 

den er klar. 

Action : Erik og Hanne  

 

Julebord for ledergruppen er planlagt til fredag 8. desember 😊 

 

 


