Referat fra trener- og lagledersamling
6/11-2018
Bjørn-Kaare Bøe ønsker velkommen og presenterer hovedstyret som i kveld er
representert ved:
Bjørn-Kaare Bøe- Nestleder
Thomas Olafsen - Sportslig leder
Linda Kristiansen – Sekretær
-Status rundt klubb økonomi viser at GØIF driver sunt. Vi går i år med
overskudd noe som skyldes økte inntekter og at vi har vært flinke til å holde
kostnadene nede.
-Status for FFO er at vi nå har 27 barn, men ønsker flere.
Vi oppfordrer trenere og lagledere til å reklamere for Fotball Fritids Ordningen.
Alle som vil ha en gratis prøvedag kan få det på FFO. Kontakt Chris.
-Sandefjord kommune utreder arealplaner. Bjørn-Kaare er i god dialog med
dem.
Området nedenfor gressbanen ser ut til å kunne bli øremerket for reservasjon
til GØIF.
-Vi ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har kunnet stille kiosken åpen
både vår og høst. Det har vært godt salg.
Kiosken hadde innbrudd for noen uker siden, men det ble kun stjålet en Ipad.
Skadene er reparert og vi har blitt sponset med to nye mini Ipader.
-Vi oppfordrer lag til å kjøpe GØIF luer. De koster kr 200,- og er av god
merinoull kvalitet og har refleks.
-Lag kan skaffe inntekter til cuper, sosiale aktiviteter ved å selge tørkerull og
toalettpapir. God fortjeneste på dette. Ta kontakt med Bjørn-Kaare eller Chris
for mer info.
- Verv: Vi trenger flere folk for å dekke alle verv. Kan alle tenke igjennom om de
har foreldre/personer representert i sitt lag som kunne gjøre en god innsats for
klubben. Vi trenger blant annet dommerkoordinator, trenerkoordinator barn
og ungdom m.m. Vi ønsker flere personer i små verv fremfor få personer med
mange verv.
Ta kontakt med Chris, BK, Claes eller Thomas for mer info.
Vi tar en presentasjonsrunde – disse lagene var representert:
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•
•
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J2011 v/ Hanne Torp Nilsen
J2009 v/ Nina Lange og Erik Weiby
J2006 v/ Kristine Valstad
J16 v/ Linda Kristiansen og Eldar Kyrkjebø
Damelaget v/Thomas Olafsen
G2011 v/Beate Engelschiøn, Glenn Thomas Berntsen og Ronny Holmen
G2010 v/Brede Jacobsen
G2009 v/Bjørn Oddenes
G2008 v/Per Arne Andersen, Lasse Thøversen og Robert Røvde Aalberg
G2007 v/Håvard Hunnestuen og Thomas Olsen
G2006 v/Johan Hyltèn og Etnor Gojani
G2005 v/ Claes Bergsvåg, Anders Hasle og Andries van Rjinbach
G2004 v/ Emmanuel Mayca
JR v/Bjørn Kaare Bøe og Chris Olsen
A-lag v/Pål Nordrum

Alt i alt 31 trenere/lagledere/styrefunksjoner møtte opp på samlingen! Meget
bra!!

Baneansvarlig Claes
-Vi har hatt en anbudsrunde med Fon anlegg. Det skal renses opp i kanten bak
innbytterbenkene. Det skal asfalteres helt ut og støpes en god base for nye
innbytterbenker. Mulig oppstart før jul.
- Kommunen skal legge filter i alle kummer på anlegget for oppsamling av
granulat.
- Brøyting: Det blir ingen maskinell brøyting i vinter.
Det er mange meninger om dette.
Hovedårsakene til denne beslutningen fra Styret er høye kostnader for brøyting
og slitasje på anlegget.
Pengene som ikke brukes til brøyting investeres i leie av Sandarhallen og Gamle
Stadioen for de eldste lagene.
De minste benytter seg av gymsalene på Varden U-skole og Gokstad Skole.
Anlegget kan benyttes til vanlige treningstider inntil snøen kommer – Følg med
på banestatus på klubben hjemmesider hvis du er usikker på om banene er
åpne for bruk i de verste vintermånedene.

Måking kan gjøres for hånd, men KUN etter instruks fra baneansvarlig Claes !
-Resultattavle – Vi har en fin lystavle det kan være artig å bruke for de som
spiller på A-banen. Fjernkontroll og bruksanvisning ligger i kiosken – Spør evt.
Chris.
-Lys på A-banen. Vi har to typer belysning på denne banen.
Treningsbelysning og kampbelysning.
Trenger man bedre lys ved kamp – send mld til Claes. Han fikser.
B-banen har kun treningsbelysning.
-Viktig at alle rydder mål og utstyr på plass etter trening. Kjedelig å starte sin
egen trening med å flytte tunge mål – så derfor RYDD OPP!
-Garderober: Bruk garderobene – garderobekultur gir samhold.
Viktig at alle lag koster etter seg når de forlater garderoben – finn ett
rulleringssystem!
- Sykkelparkering – Det skal ikke være sykler rundt om på banene – kan føre til
skader. BRUK SYKKEL-PARKERINGEN! Det er heller ikke tillat å sykle på
kunstgresset.
OPPFORDRING: Bruk klubbhuset!
Reserver via Chris/Utleie – ligger kalender på klubbens hjemmeside som viser
når klubbhuset er ledig. Kan brukes til f.eks fotball-kveld med lagkamerater
Vi har prosjektor og kanaler som viser de fleste kamper,
dere kan arrangere pizzakvelder, overnatting, sirkeltrening, bordtennis m.m
Tenk kreativt!
Informasjonsflyt
Bruk hjemmesiden til hvert lag – den skal alltid være oppdatert med lagets
treningstider og kontaktpersoner + gjerne solskinnshistorier fra sesongen som
har vært.
Send gjerne også tips til saker (F.eks bra resultater fra cup etc.) som kan legges
ut på hovedsiden – sendes til BKB som legger ut.
Vi ønsker også at Chris Michael Olsen og Thomas Olafsen blir invitert inn i
lagenes Facebook grupper slik at de kan følge med på aktiviteten til de ulike
lagene.
Treningsøkta
Ett supert verktøy hvor det ligger forslag til utallige øvelser og aktiviteter. Her
ligger også «landslagsskolen» som inneholder mye gode øvelser og
informasjon.

Man kan legge inn laget og kan registrere alt fra oppmøte, gule kort, scoringer,
assists +++
Artig å vise til ved evt. avslutninger.
Ønsker dere tilgang – ta kontakt med Bjørn Kaare Bøe, eller
Emmanuel Mayca.
FIKS
Maiken er FIKS ansvarlig i klubben
Alle lag må påmeldes før seriestart
Frist for ungdom/Voksen er 1 februar
Frist for de yngre lagene er 1 mars
Det kommer mail fra Chris i GOD tid før påmeldingsfristen
HUSK Å MELDE PÅ DITT LAG!! Husk også å gi beskjed til Majken hvis dere
melder på laget via Helgerød da Majken ikke kan se dette i systemet.
Samarbeidslag søker om samarbeid (Må gjøres fra år til år)
En mnd. før påmeldingsfrist
Påmelding for KUN en av klubbene (det vanligste er å melde på f.eks GØIF/HIL
på våren, og HIL/GØIF på høsten og da spille på tilhørende påmeldte lags
idrettsanlegg)
Materialforvalter
-Håkon Tappeluf er ny materialforvalter. Han samler i dag inn drakter fra lagene
Fint om alle som ikke har levert - leverer til ham.
Merk posen med lagets navn
Keeperhansker, tape, Isposer og annet til førstehjelpsskrin etc. kan fås ved å
kontakte ham.
Diadora
Vi har utstyrsavtale med Diadora – Se hjemmeside
Vi bruker dem til drakter, shortser, overtrekksdresser++
Kjøp utstyr på G-sport - alle spillere/ lagledere/lagledere får rabatt når de sier
de spiller på GØIF.
Man får også rabatt på alt annet man kjøper der – se hjemmeside for info.
Jo mer vi kjøper der jo bedre avtale får GØIF.
Hvis man ønsker trykking av logo på utstyr – Kontakt Bjørn-Kaare eller Chris.
Trenere i ungdomsfotballen (de som trener ute på vintertid) kan få utlevert
varme boblejakker som kan brukes på feltet.
Hjerte-starter

Henger rett innenfor døren som går inn til lagsskapene -utenfor døra til
Materialforvalter.
Er plassert i en ryggsekk.
Padsene har gått ut på dato – Kristine Valstad skaffer nye.

Kurs: (Dette rakk vi ikke nevne på samlingen men vi tar det med her)
Kurs? Hvorfor? Det er mange plusser.. Vi tar med noen:
•
•
•
•
•
•

Det er UEFA C-Lisens
Klubben får flere flinke trenere.
Trenerne får et godt grunnlag, ny giv og lyst!
Man kommer i kontakt med likesinnende, dele erfaringer, få innspill,
tilbakemeldinger, tips og ideer. Et godt forum :)
Barna er den store vinneren!
Klubben dekker kurset.

Vi anbefaler at flest mulig tar minst ett delkurs, som gjelder den årgangen de
trener, og at minst 1 per årgang gjennomfører hele kurset.
GØIF er en kvalitetsklubb og da stilles det krav, noen av de i forbindelse med
kursing og kompetanse hos trenere/ledere.
Les mer om kvalitetsklubb her
I fjor arrangerte GØIF «Grasrottreneren» (C-Lisens), les mer om det her
Her er link til Vestfold fotballkrets sine kurs: https://www.fotball.no/kurs/?d=7
Anbefales!
TORSDAG 29. NOVEMBER Teori: Kl. 17.00 - 19.30 Praksis: Kl. 19.30 – 21. 30:
• BARNEFOTBALLTRENER- OG LEDERSEMINARET 2018 Dette er et meget
bra seminar for dere som ønsker påfyll og inspirasjon i trenerhverdagen.
GØIF dekker dette. Ta kontakt med Chris (som også skal dit) for
påmelding.

