
Referat fra ledermøte ØHIL håndball mandag 5.9.2016 – 18:00 

Sted:   klasserommet ved inngangen til Hoslehallen (egentlig på benker v/fotballbanen) 

Til stede:  Øyvor Marton, Lise Svendheim, Hanne Wengaard, Aksel Wiberg, Trond Hartermann,  
Hans Jacob Kunz Brun, Terje Randen, Stein Andreassen og Harald Joa  

Forfall:   Hilde Orrem 

Møtet ble innledet med en samtale om Marius Gebhardts tragiske bortgang. Hannes innlegg på Facebook har vært 
en fin markering på vegne av håndballgruppa. Vi følger med i aviser med tanke på dødsannonse, og oppfordrer de 
som har lyst og anledning til å delta i begravelsen. Håndballgruppa vil gi en bårebukett i forbindelse med Marius’ 
begravelse.  

2016_34 Oppfølging av saker fra ledermøte 6.6.16 
intet spesielt å referere 

2016_35  Runden 
Ny ordning med dommerbetaling, vi skanner regninger som sendes admin som betaler per bank. 
Vurderer å legge inn skanner-app på dommermobilen (Trond). Rutinen må inn i 
hallansvarsdokumentet (Hans Jacob). 
Øyvor er i gang med søknad om barnekamplederkurs for 2002-årgangen, pga mange spillere blir det 
behov for 2 kurs.  
Vi er «på ballen» med hensyn til innkjøp av nye dommerdrakter (Øyvor/Trond). 

2016_36 Status draktbestilling 
Drakter er godkjent denne uken, og bestilling finner sted i løpet av uken. Det blir levering av drakter 
kort tid før jul. 

2016_37 Rekruttering av spillere 
Hilde og Hanne er godt i gang med 2009-kullet, det er 25-30 påmeldte og frivillige har meldt seg. 
Treningstid er booket på Eikeli. 

2016_38  Eventuelt 
Hanne legger planer for møte med oppmenn med spesiell fokus på nye lag. 

Til våren planlegges «åpen dag» i hallen – for å vise hva håndball er for nye håpefulle unge talenter 
(ref innspill fra Hans Jacob). Viktig med markedsføring, men vi må unngå at det fremstår som 
«spillerjakt». 

 Satser for trenerlønninger blir som 2015/16-sesongen. Sverre N. har fått lister med trenere (lønnede 
så vel som ikke-lønnede) fra Hanne W. Admin følger opp politi-attester – men dette må nevnes på 
oppmannsmøtet (Hanne). 

 Det synes ikke å være behov for mer treningstid i nærskolenes gymsaler (ref innspill fra Sverre N. 
5.9.16). 

 Det blir ledig tid i Hoslehallen ettersom J06 har trukket seg. En mulighet er å gi denne tiden til 
J09/G09. En annen bruk er keepertrening i løpet av høsten, og 2009 får tiden etter jul. 

 

6.9.2016 – Harald Joa 


