REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Trenerkontoret Hasle Løren

11.04.2019
Til stede: Nina Østeby, Hilde Tofastrud, Kristoffer Bergli, Hanne Gry Sandøy, Marianne
Thobiassen, Elin Ruhlin Gjuvsland, Anne Kjersti Røise og Jan Rune Løvnæseth (deler av
møtet)
Forfall: ingen
Referent: Anne Kjersti Røise
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Ansvar/oppfølging

Dommersituasjonen
Vi har i dag 5 dommerpar som ser ut til å fortsette neste sesong.
Disse kan dømme 9-11 års kamper per i dag, dvs har kurset
"Dommer barnehåndball". Vi trenger å
• rekruttere flere til å ta kurset "Dommer i Barnehåndball"
• tilby dommerne som ønsker det kurset "Trinn 1" for å
kunne dømme J/G12 og J/G 14 i regionserien. 6 av
dommerne våre er aktuelle for et slik kurs.
• kjøpe kvotedommere fra andre klubber også i sesongen
2019/2020
• søke om dispensjon fra aldersgrenser for dommere som kan
dømme i regionserien (16 og 19 årsgrense)

Kristoffer kontakter Linderud IL
for å få avklart om vi kan få
kjøpe kvotedommere fra dem
også neste sesong

Styret diskuterte kort om det er aktuelt å betale dommerne mer
enn gjeldende satser fra forbundet. Styret konkluderte med at
det ikke settes av midler til ekstra kompensasjon av dommerne
neste sesong. Styret vil sørge for å gjøre stats på disse jentene
på andre måter.

Trine og Kristoffer sørger for å
1. rekruttere fra dagens J13 og
J15 lag i tillegg til eventuelle
foreldre, og sørge for at disse
får gjennomført kurset
"Dommer i Barnehåndball".
2. tilby dagens dommere kurset
"trinn 1"
Kristoffer sørger for at vi får
meldt inn dommere innen
fristen 10. mai, og at
nødvendige søknader om
dispensasjon blir sendt.

Regionserien og krav til dommere:
https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info/lover-og-regler/kampreglement-for-nhf-ro/#§_4._Dommere
Kurs:
https://www.handball.no/regioner/nhfsentralt/utvikling/dommer/dommerutvikling/dommertrappa/
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Trenersituasjonen
I utgangspunktet skal alle lagenheter over 12 år få betalte

Elin sørger for å få endelig
bekreftelse fra aktuelle trenere

trenere. I sesongen 2019/2020 vil dette gjelder fire lagenheter
for vår del; J12, J13, J14 og J16. Siden det er få profesjonelle
trenere i Oslo er dette vanskelig å få til i praksis.

for J12 og J13, og kommer med
forslag til trener for J14 i neste
møte.

Elin la fram forslag om å fortsette med foresatte til å trene det
som blir J12 og J13 i sesongen 2019/2020.
J12 (2007) – Arnfinn fortsetter
J13 (2006) – Espen (ny)
Konklusjon: Styret sluttet seg til dette forslaget, og ba Elin
endelig bekrefte med de to. Styret vil i neste møte diskutere om
disse trenerne skal tilbys lønn/økonomisk kompensasjon.

Jan Rune kaller inn til møte for
J15 rett etter påske, og
videreformidler tidspunkt til
styret.

Jan Rune, Kristoffer og Anne
Kjersti sørger for utforming av
annonse hvis dette blir aktuelt,
Når det gjelder J14 har Elin avventet avklaring på
og at denne blir lagt ut i egnede
treningssituasjon for det som skal bli J16 fra høsten. Forslaget er fora.
å overføre en av trenerne fra dette laget til J14.
Konklusjon: Trenersituasjonen for J14 vil tas opp til diskusjon på
nytt neste møte.
Jan Rune kom og informerte om gjennomførte forhandlinger
med hovedtrener for dagens J15. Her har forhandling ikke ført
fram, og det er ikke sannsynlig at ny avtale vil bli inngått.
Fokusgruppa i J15 har vært involvert underveis, og det er nå
skissert et alternativt forslag innenfor de økonomiske rammene
som er gitt.
Konklusjon: Styret støttet Jan Runes forslag om å gjennomføre
møte med spillere og foreldre på J15 rett etter påske for å
diskutere skissert alternativ. Representanter fra styret vil delta
på møtet. Videre vil styret vurdere å sende ut en annonse for å
sjekke markedet innenfor den økonomiske rammen som er satt.
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Påmelding av lag
Frist for påmelding av lag er 30. april. Elin informerte om at hun
har rimelig oversikt over hvor mange lag som skal meldes på i
regionserien og i temaserien + nivå. Eli og Nina vil kontakte
trenerne for å få endelig bekreftelse.
Styret påpeker at det er viktig at trenerne melder på lag ut fra
egen stall. En lagenhet skal ikke regne med å hente stillere fra
lagenheten under for å kunne stille lag.
Treneravgift
Det er per i dag uklart hvem som er unntatt å betale
treneravgift og om det skal betales full avgift uavhengig av når
barnet starter i sesongen. Dette har skapt ulik praksis.
Konklusjon: Styret besluttet følgende
• Barn som starter midt i sesongen skal kun betale halv
treningsavgift
• Det gis ikke søskenmoderasjon. Styret ønsker heller å jobbe
for moderasjon på tvers av grupper i klubben for å
understøtte bredde
• Det gis fritak for treneravgift for en trener per påmeldt lag i
seriespill. Styret påpeker samtidig at håndballgruppa
betaler treningsdress til alle trenere som stiller opp på
regelmessig på treninger gjennom hele sesongen.

Elin og Nina sørger for
nødvendige avklaringer med
den enkelte trener, og at lag
blir meldt opp i TA innen frist.

Anne Kjersti oppdaterer
nettsiden med denne
informasjonen.

•
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Ved betalingsproblemer dekker håndballgruppa
treningsavgiften (her kan klubben søke bydelen om midler)

Avklaring av treningstider
Treningstider blir ikke endelig avklart fra klubbens side før etter
sommeren. Styret må melde inn ønsker før sommeren og vil i
den forbindelse gjennomføre et møte med trenerne i juni (uke
25).
Det er også søkt om treningstider på Løren skole og Vollebekk
skole.
Håndballskole
Arbeid med å få gjennomført Håndballskolen sesongen
2019/2020 må starte før sommeren, både rekruttering av barn
og trenere.
Styret vil prioritere at Håndballskolen skal få treningstid på
mandager kl 17-18 også neste sesong.
Innsamling av trøyer/Materialforvaltning
Styret rakk ikke diskutere denne saken på dette møtet.
Eventuelle avklaringer tas på e-post og refereres i neste møte.
Dokumentasjon
Det er behov for felles sted for lagring av informasjon av
relevans for styrearbeid. Alle styremedlemmer har nå fått
Hasle-Løren mailadresse og tilgang til office 365. Styret var
enige om å ta office 365 i bruk, og at vi gradvis skal bygger opp
et område på sharepoint for håndballgruppa.

Marianne og Elin sørger for
gjennomføring av møter, og
innmelding av våre ønsker til
klubben v/Heidi

Hilde og Marianne følger opp

Marianne

Anne Kjersti holder i dette

