Referat af håndboldudvalgsmøde den 23. maj 2013

Deltagere: Mathias, Kari, Kim, Hanne Ø og Hanne Søe. Ole orienterer om Nors Cup
Gennemgang af Nors Cup v/Ole
-

Afholdes den 20.-22. cup og har 20 års jubilæum. U10 D og P - U16-piger.

-

Bedre tilmelding af hold til Nors Cup fra Nors BK ønskes. Tilmelding senest den 6. september
tilmeldes hold. Det skal Nors blive bedre til.

-

Mulighed for forældre at tilmelde sig hjælp + andre:
o

Have hjælp til tidtagning / halansvarlig / underholdning /bage kage? Det skal Nors Håndbold
sørge for.

o

Vi får et udkast af Nors Cup med tilmelding. Den skal vi så tilføje opgaver på.

-

Besøg af Mors-Thy-spillere??

-

Svømmehal fredag aften med egne spillere i Snedsted-hallen.(i stedet for indkvartering)

-

Ingen indkvarteringsmuligheder til Nors’ egne.

-

Håndboldudvalget skal sørge for trænerinformation i god tid til egne trænere.

-

Hanne Ø giver Karen besked om, at vi skal bakke op omkring Nors Cup, både håndbold og fodbold,
så alle spillere kan spille med i håndbold cuppen. Og at der ikke lægges kampe i denne weekend, og
at klubhuset på Vendbjerg ikke optages af andet i den weekend.

-

Herrerne til Opvisningskamp, hvis de er hjemme??!! Mors-Thy-opvisningskamp mod Thy-All-Star??

-

Målene, lydanlæg skal være i orden. Det tager vi som håndboldudvalg op i forhold til hallen.

-

Ole Sands mail er: sand@mvb.mail.dk

Opgave til Hanne Søe
-

Lave en plan med hal-tider. (få den fra Lene).

-

Hanne Ø. får fat i sidste års liste af Lene fra sidste år. Med opgave-oversigt.

-

Forældreopgaver med til seddel til Nors Cup- tilmeldingen.

Opgaver til Mathias
-

Mathias spørger Ivan om U16 piger som træner.

-

Alle restancer skal være tjekket op på inden næste møde

Punkt til dagsorden til ungdomstrænermøde

Referat af håndboldudvalgsmøde den 23. maj 2013

-

Skal vi i Snedsted Svømmehal fredag aften inden Nors Cup.

Mathias i Ungdomsudvalget med Kari.
Ungdomstrænermappe laves til Trænermappe.
Næste møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 19.00.
Den 29. maj 2013, Hanne Søe

