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Trenersituasjonen 
J18 (2001/2002) 
Hovedtrener har fått presentert en økonomisk ramme som skal 
dekke gjennomføring av treninger/kamper, kjøregodtgjørelse og 
deltagelse på Partille cup. 
 
J16 (2003/2004) 
Hovedtrener har fått avtaleutkast, og det har vært dialog 
knyttet til denne. Styret og hovedtrener gjennomfører et 
avsluttende møte 9. mai for å se om vi blir enige og kan signere 
avtalen.  
 
J14 (2005/2006) 
Det er bekreftet at dagens foreldretrenere ikke ønsker å ha 
hovedtreneransvar. Det er videre usikkert om denne enheten 
har mer enn 10-12 spillere neste sesong. Per nå er det derfor 
skissert flere alternativer: 

1. Lagenheten opprettholdes i HL, og styret sørger for å få 
på plass ny hovedtrener.  

2. Samarbeid med Linderud IL da de også har en liten 
legenhet på dette aledrstrinnet. 

3. Lagenheten oppløses og spillerne som søkner å 
fortsette melder overgang til andre klubber 
 

 
 
Anne Kjersti og Nina følger opp 
trenersituasjonen for J01/J02 
og J03/04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elin undersøker med trenerne 
for J05/06 lagenheten hva de 
tenker om samarbeid med 
Linderud IL, og arbeider videre 
for å finne aktuelle 
trenerkandidater.  
 
Styre v/Nina kaller inn til 
foreldremøte etter 17. mai for 
å høre deres synspunkter på de 
ulike alternativene.  
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Overføring av lagenhet fra Linderud IL 
Det ble avholdt et møte med styre og sportslig utvalg i 
Linderud IL 6. mai.  
 
Den aktuelle lagenheten er meldt på i Fjord cup sammen med 
alle andre lag i Linderud og i Partille cup. Ved et klubbskifte 

 
Nina kontakter de aktuelle cup-
arrangørene og sjekker om 
navneendring er aktuelt. NB! I 
etterkant av møtet har 
Linderud bekreftet at de likevel 



ønsker Linderud IL at lagenheten spiller i regi av HL, noe som vil 
kreve at arrangørene av cup`ene aksepterer navnebytte, og at 
HL dekker påmeldingsavgiftene for disse cup`ene.  
 
Styret avholdt møte med potensiell trener 8. mai. Avttaleutkast 
blir oversendt i etterkant av møtet for signering. 

ønsker at lagenheten skal spille 
under Linderud navnet i Fjord 
cup. 
 
Nina sender avtaleutkast til 
trener. 
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Inntektssikring  
Klubben skal som tidligere år bidra til gjennomføring av DHL-
stafetten 29. august. Vi må bistå fra kl 14.00-23.00, og arbeidet 
vil bestå av  

- rigging (7-8 personer) 
- merking av løype 
- løypevakt 
- nedrigging (7-8 personer) 

For denne jobben får klubben 50.000 kr som fordeles på den 
enkelte lagenhet ut fra deltakelse. Barn over 13 år + voksne fra 
alle lagenheter kan delta.  

 
Styret v/Nina sender ut 
informasjon om denne 
dugnaden til alle lagenheter. 

 Dommersituasjonen 
Kvotedommere skal nå være i orden med tanke på neste 
sesong. Vi har inngått avtale med fire kvotedommere, 1 fra 
Linderud og 3 fra DrøbakFrogn. 
 
Det gjenstår nå å få gjennomført dommerkurs for de som 
ønsker det. Per nå har vi ikke mottatt noen henvendelser, så da 
må vi gå på den enkelte lagenhet. 

 
 
 
 
 
Kristoffer snakker med Trine og 
gjennomføring av dommerkurs. 

 Behov for grupper/folk til å gjennomfør konkrete oppgaver 
Håndballgruppen har behov for 
1. Materialforvalter – holder med en person 
2. Dugnad/Inntektssikringsgruppe – 2-3 personer 

- DHL 
- Julekalender 
- Grasrotandel 
- Søknad til stiftelser etc. 

3. Kioskansvarlig -holder med en person (Hanne Gry)  
4. Sportslig utvalg – 4-6 personer 
5. Arrangementsgruppe – 2-3 personer 

- Håndballens dag 
 
Det bør sitte en representant fra styret inn i alle gruppene. 
Videre må styret vurdere å lage retningslinjer/mandat for den 
enkelte gruppe 

 
 
Marianne sjekker om Karianne 
kan tenke seg å ivareta 
materialforvalteroppgaven 
videre 
 
Styret følger opp arbeidet med 
å få med en representant fra 
hver lagenhet inn i denne type 
arbeid. Vi har fått en person fra 
J07 per nå. 

4 Tilgang på treningssteder og treningstider 
Marianne har sjekket opp mulighet for å søke andre kommunale 
haller om treningstid. Dette er ikke en mulighet da dette krever 
langt flere lagenheter enn det vi har. 

 
Ingen videre oppfølging. Bruk 
av nærliggende skoler og egen 
hall er det vi har tilgjengelig 
neste sesong.  
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Møteaktivitet 
1. Marianne er i dialog med Gmax og utstyrsleverandør for å 

få satt opp et møte. 
2. Det er samarbeidsmøte mellom naboklubbene i regi av 

bydelen 15. mai. 

 
Marianne følger opp. 
 
Marianne, Kristoffer og Hanne 
Gry deltar på bydelsmøtet. 

 Økonomi – gjennomgang av budsjett 
Rakk ikke, og må utsettes til neste møte 

 

 


