Bandystyremøte
09.09.2018 Klubbhuset

Saksnr
22
23
24
25
26
27

Sak
Referat fra forrige møte
Sportslige Planer /referat IU
Sesongstart
Økonomi og regnskap
Forslag til spilleformer
Hendelse i forbindelse med en cup (INTERN)

Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik
Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)
Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik
Kalender:

Ansvarlig
Eivind Thorne
Jon Erlend
Alle
Eivind/Andreas
Eivind

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

22/2018
Eivind Thorne
Orientering/Beslutning
Referat fra forrige møte

Gjennomgang referat og arbeidspunkter.








Jon E følger opp fyrverkeri salget videre.
o Vi fikk avslag på dette, pga at kommunen krever tilknytning til butikk.
o Jon E sjekker med butikker i vårt området mot 19/20
Eivind tar på seg oppdraget med å sikre anskaffelsen, styret blir orientert per mail i
prosessen.
o Prosess startet, fortsetter gjennom sommer/høst
o Traktor er kjøpt inn!
Martin følger opp shopen og spør etter salgsrapporter.
o Martin tar kontakt med Tommy for å høre om rapporter.
o Definere hva vi skal selge i shopen:
 Køller (Eivind har bestilt)
 Teip (må legges opp i shopen)
 Strømper (to typer)
 Bukser
 Varmedresser
 Bandyskolepakke
 Treningstrøy
 Bandy lue
 (Salva produkter tar vi ut av shopen, sorte jakker ligger til det er tomt)
Fordeling av istidene fra Bærum Ishall og Jar Ishall
o OK, istid er fordelt og i gang
Smågutt 04/05 i kommende sesong
o Dette er løst og samarbeid med 06 er i gang.

Forslag til vedtak:
Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
23/2018
Saksbehandler
Jon Erlend
Type sak
Orientering/Beslutning
Saksnavn
Sportslig planer og referat fra IU
Bakgrunn:
Jon Erlend deltok på IU møte torsdag 06.09.18
Viktigste saken er nå man begynner med idrett og hvordan dette gjøres.
Idrettene kan ha tilbud til 1 klassinger så lenge det ikke krasjer med idrettskolen.


Eivind må oppdatere våre sportslige planer til å gjelde 1 klasse. Vi bør vurdere om de skal
ha to eller en trening i uka. Ja de ivrige vil to og andre 1, og for å bli mest mulig spiselige er
jo spørsmålet om vi skal sette en. Eventuelt at de får tilbud om to, men anbefaler kun en
gang i uka.





Idrettskolen er for 1. klasse, stapp full og ventelister. Hver idrett skal kjøre sitt opplegg
Allidrett er for siste året i barnehagen og det kjøres av klubben
Microgym er før dette.
o Jon Erlend tar ansvaret for trenere og opplegg for denne rekruttering.

Forslag til vedtak:
Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:
Se vedlegg

26/2018
Alle
Orientering/Beslutning
Forslag til nye spilleformer

Høres ut som mye «stress» og ekstra organisering for trenere og lagledere. Erfaringer fra
fotball viser det samme. Alle de positive sidene er bra for spillere og aktivitet og også for
mindre årganger.
Mye ekstra styr med vant og bane kabaler.
I en tre mot tre situasjon vil fortsatt han som er rask være rask og kanskje bli enda mer
dominerende, enn om det er flere spillere på banen som hindrer han i å gå alene.
Vi har gode erfaringer med å spille i mindre enheter på treningsfeltet.
Vi er åpen for å delta i cuper som ønsker å prøve ut dette, men usikre på om det er
spilleform vi ønsker i serieoppsettet. Vi kommer ikke til å gjøre dette i vår egen cup denne
sesongen, men kan vurdere det hvis det kommer positive erfaringer fra andre.

Vi har mer tro på innføringen av 9’er bandy som et steg mellom 7’er og 11’er for å gjøre
overgang lettere fra en liten bane til en større bane.
Et annet alternativ er å lage mindre 7’er baner for de yngste og større baner for de eldre.
Det kan også være smart å se på regler som sier at hvis man f.eks ligger under med 4 mål
kan man sette på en ekstra spiller.
Høytpress regel som sier at når keeper har ballen kan ikke motstander være på siste
tredjedelen.

Forslag til vedtak:

-

Eivind gir svar til OABR

Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
24/2018
Saksbehandler
Eivind Thorne
Type sak
Orientering/Beslutning
Saksnavn
Sesongstart
Bakgrunn:
Hva trenger vi og hva skal gjøres i forhold til oppstart av ny bandysesong.
7’er Bandycup (11-13 januar)
 Erik Kardash er cup ansvarlig og organiserer denne.
 Styret ønsker en gjennomgang av cup organiseringen med Erik.
11’er Bandycup
 Det har kommet inn ønske fra Erik Kardash om å organisere en 11’er cup på samme måte
som 7’er cupen.
o Risiko for forskyvning av 7’er cup
o 11’er tar mye baneplass og tid og kostnader
o Vi ønsker å jobbe videre med utviklingen av 7’er cupen og få denne på best mulig
måte og sikre denne.
Lag/årganger
 2003 mangler keeper og trener
 Jon E/Erik arrangerer Årgangsmøter med 2012 må arrangeres
 2007 følges litt opp, få spillere og en foreldre trener. Trenger ungdomstrenere
 Martin/ Erik lager Teori og samling på isen for årgangen rundt 7’er og 11’er
 Jon E kaller inn og arrangerer Lagledermøte for alle årganger Gutt og nedover.
Trenere
 Vi har mange trenere, ønsker å parre en ung og litt eldre, men ønsker å beholde de som er
to og som fungerer bra.
 Vi har 5 nye trenere som har gått kurs med Torunn og del 1 kurs med bandy og erfaring
 OBS husk kontrakter og politiattester
 Jon Erlend arrangere trener møte for bandy med et opplegg, spillebok, øvelser.
 Jon Erlend må sette opp trenerkabalen.
Utstyr
 Baller er bestilt
 Martin sjekker bagger med en kontakt
 Erik og Jon E tar en opptelling før lagledermøte
SkøyteDisco (lørdag 19 januar/ avvente generalterminplan)



Dette skal arrangeres!

Forslag til vedtak:

Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

25/2018
Alle
Orientering/Beslutning
Økonomi og regnskap

Traktor - OK
Varmtvannsbereder - OK
Regnskap - OK
Sjappa - OK
Salva dugnad – Eivind har bestilt 80 poser, vi har 10 på lager. Vi trenger noen til å følge
opp utlevering (Jon E) og betaling (Hanne).
Sjekke opp Gjen stiftelse og søknad der
Forslag til vedtak:

Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

27/2018
Alle
Orientering/Beslutning
Hendelse i forbindelse med cup

Intern sak

Forslag til vedtak:

Styrets bemerkninger:

