
TEAM 2011 



Foreldremøte  

u  Laget, trenere, tillitsvalgte 

u  Trener og treningsgruppe 

u  Garderoben, trening, kamp 

u  Spillere og foreldre 

u  Kretsserie, kamper, cupper 

u  År/Sesonghjul 

u  Egne Arrangement 

u  Kommunikasjon 

u  Økonomi 

u  Eventuelt 



Laget, trenere, tillitsvalgte 
 
u  Lagleder: Eelco Hüttner 

u  Hovedtrener: Christer Olsen 

u  Trener: Martin Hermansen, Rune Sundeng 

u  Oppman/Mattris: Jørgen Norum, Martin Wister, Britt Larsen og flere 

u  Økonomi: Johannes Andreassen 

u  Sponsor: Fredrik Andresen, Rene Holmskau 

u  Arrangement: ???? 

u  Sekretariat: ????   



Trener og treningsgruppe 
 
u  Christer informerer 



Garderoben, trening, kamp 
 
u  Spilleren skal være klar til å skifte når den kommer til garderoben 

u  Møte opp i god tid 

u  Ha med seg utstyr og kølle 

u  Spist mat  

u  Uthvilt 

u  Spillerne skal være høflig mot hverandre, foreldre og voksne rundt laget. 

u  Være ryddig på plassen sin og respektere eget og hverandres utstyr. 

u  Klare seg selv med det meste av utstyret og be om hjelp av hverandre 
eller de voksne som er i garderoben.  

u  Foreldre bør la spilleren ordne seg selv i garderoben. 

u  Foreldre skal være på tribunen under trening og kampen.  

u  Eventuelle konflikter løses i garderoben/hallen før vi reiser hjem.   



Kretsserie, kamper, turneringer 
 
 u  Avvikling ØIHK 

u  Nye Region Viken Øst  

u  Treningskamper og eventuell egen «kretsserie» 

u  Turneringer i og utenfor vår Region  

u  Fairplay/barneidretsansvarlg 



År/Sesonghjul 
 
 u  Romjulsturnering 

u  Dugnader 

u  Felles eller enkeltspiller 

u  Alle skal bidra  

u  Kafeteria 

u  Turneringer og kamper 

 

 



Egne Arrangement 
 
 u  Arrangementskomite 

u  Kiosk, lodd og eget utsalg 

u  Sekretariat 

u  Banemannskap 

u  Romjulscup 

u  Sannsynligvis 29.12.19 

 



Kommunikasjon 
 
u  All kommunikasjon foregår på Spond 

u  2011 nettsiden oppdateres jevnlig  

u  Være høflig og respektere hverandre 

u  Vanlig foreldre- og nettvett gjelder for alle 



Økonomi 
 
 u  Sponsorer og eksponering 

u  Turneringer 

u  Egenandeler per spiller 

u  Transport ordnes selv (samkjøring anbefales) 

u  Økonomisk støtte 
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Økonomi forts. 
 
 u  Johannes informerer 

 



Eventuelt  
 
 u  Spørsmål 


