
Referat - ledermøte ØHIL håndball mandag 13.11.2017 – 18:30 

Sted: klasserommet ved inngangen til Hoslehallen  

Til stede: Øyvor Marton, Lise Svendheim, Hans Jacob Kunz Brun, Stein Andreassen, Erik Borthen og 

Harald Joa.  

Fra Øhil administrasjonen deltok Ingunn Sæther og Torunn Kvitli. Fraværende : Terje Randen.  

Referent : Hanne Wengaard 

2017_66 Gjennomgang referat/oppfølging av saker fra ledermøte 9.10.17. Status : ok. 

2017_67  Runden 

2017_68 Krav og forventninger til engasjerte trenere, fra Idrettsutvalget (Erik B.) Det er et krav 

at alle betalte trenere i Øhil deltar på kurs/workshop i regi av Torunn og 

administrasjonen. De som ikke har deltatt vil ikke få lønn. Torunn sender en purring 

til Hanne som videresender til de trenerne det gjelder.  

Action: Torunn og Hanne   

2017_69 Minirunder i Hoslehallen 25.11.17 og 10.3.18 – ressurser. Status : under kontroll. 

2017_70 Barnekamplederkurs. Nok et kurs er gjennomført og 13 nye barnekampleder er 

utdannet. Vi starter jobben med å forberede Dommer 1 utdanning for de som 

ønsker, neste år.  

Action : Øyvor. 

2017_71 Kvotedommer-situasjonen. To «klubbløse» dommere har kontaktet Øyvor med 

forespørsel om å dømme for Øhil. Dette ønsker vi å si ja til.  

Action : Øyvor. 

2017_72 Status oppstart 2010-årgangen. Er godt i gang, mange engasjerte foreldre i 

støtteapparatet. Litt få jenter, men de jobber med rekruttering. 

2017_73 NHF region øst samling i Nadderud Arena 4.12.17: klubbutvikling og arrangement. 

Hans Jacob, Harald og muligens Stein deltar på dette, deler nyttig info med oss andre 

på neste møte. 

2017_74 Dugnad: rydding i ballrommet og lagerrommet bak kiosken. Alt utstyret har endelig 

kommet, vi vurdere ta en økt i løpet av romjula. Hans J følger opp. 

Action : Hans Jacob 

2017_75  Eventuelt. Det har kommet en henvendelse til gutter 2003 fra Vestre Bærum HK, 

angående ønske om et samarbeide. Vi gir en tilbakemelding om at vi enn så lenge vil 

prøve ut «rekruttmodellen» vår (samarbeide jenter04/03/02) først, men ønsker å 

holde døren åpen. 

Action : Stein  

Hanne minner om julebordet 8.12. med håp om at alle kommer ☺ 


