DAGSORDEN og REFERAT
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

Karen Johansen, Camilla Amtoft Odde og Kristian Jensen
Fraværende:

Tidspunkt

08.10.18 kl. 19:00-21:00

Sted

Nors hallen, Kirkebyvej, 7700 Thisted

Punkt

Emne

Referat
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Opstart - hvordan er det gået?
A) Trænermøde forventninger til
træner, tøj, materialer
B) Forventninger til spillere og
forældre.
C) Forventelig besøg af konsulenten til
første træning af U4/6
D) Trænerkontrakter udfyldes og
sendes til Ingrid og Karen

A) Opstarts mødet gik godt. Der er udleveret ark
med klubbens forventninger til trænere.

Turnerings planlægning.
A) Hanne hal ansvarlig ?

De er ambassadør for klubben uanset hvor de
færdes. Der er bestilt træner tøj. Pengene tages fra
de hjemsøgte midler til at fastholde trænere og
spillere
B) Vores skrivelser til trænere, spillere og forældre
er blevet godt modtaget.

C) Kreds 2s konsulent forventes at besøge klubben i
forbindelse med opstart af U4 og U6
D) Der udfærdiges trænerkontrakter af KJ som de
respektive udvalgsmedlemmer får underskrevet
hurtigst muligt og returneret til KJ.
Herefter fremsendes de til IO
Planlægningen er blevet sådan at vi kun har 11.11
hvor alle hold spiller hjemme.
Ellers spiller senior holdene hjemme og ungdom ude
og efterfølgende weekend modsat.
Der er derfor planlagt ud fra at de samme hold spiller
på samme tidspunkt ved hjemme kampene så vidt det
er muligt.
Det er aftalt med arr. udvalget i forbindelse med
julefrokosten at rykke kampene til lidt senere på
dagen af hensyn til klargøring af hallen.
Hanne er ikke blevet spurgt.
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Evaluering håndboldkaravane
A) Hvad var godt?
B) Hvad skal vi ændre?

A) Der var elever fra Nors skole og Thy privatskole.
Fra klubben var Kristian Jensen tovholder. Desuden
deltog 4 af vore ung trænere. KJ havde sikret
tilladelse fra Sjørring skole til at de deltog.
Det var rigtig godt og dejligt at have prøvet det før
samt at der var så mange.

Godt med tovholder har mulighed for at kunne være
koordinerende under forløbet og ikke være fast på en
aktivitet.
B) De unge, der kommer som instruktører skal være
bedre forberedt. De så ud som om de ikke helt var
klar på hvad de skulle.
Det ville være rart, hvis konsulenten havde tid til at se
forbi næste gang – har ikke været der de seneste to
gange.
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Five a. Side aften
- halleje

Klubben har sagt ja til at være test klub for ”five a
side”
Der var forhånds tilsagn fra 16 personer. Heraf var der
flere der var forhindret, af ferie eller blev det kort tid
før den 02.11, hvor vi skulle starte op.
Der kom ikke ret mange, men da senior damerne
plejer at træne på det tidspunkt, der var fastsat så
blev det en kombination af de fremmødte og senior
damer.
Kreds 2s konsulent var instruktør på opstarten og
sikrede også 3. halvleg.
Resultatet er at vi den første tirsdag i måneden spiller
”five a side” i samme tidsrum. Det betyder at senior
damerne bliver i stand til at spille mod to mål.
Der er lagt en film ud på Nors bys facebook side.
Den har fået mange tilkendegivelser – det er dejligt.
Da det var første gang dette projekt blev afprøvet var
der givet tilsagn om fri halleje fra hallens formand.
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Kursus
A) hvilke kurser tilmeldes der til
B) evaluering

A) Alle må deltage på de kurser der er i netværks
klubberne.
Da vi har afholde et kursus er det gratis for klubbens
trænere at deltage hos netværks klubbernes kurser.
B) Den 21.09.18 var der 23 kursister til kursus i Nors
Hallen under overskriften ” Den gode
træningstime” de 13 af dem var vores egne
trænere ☺
Der var en rigtig fin kritik at kurset.
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Håndboldens dag

Klubben har tilmeldt sig Håndboldens dag som er en
landsdækkende arrangement.
Det har under titlen Familiens dag.
Hallen er booket.
Vi fastsætter program når forårs sæsonen er planlagt.
”Five a side” samt de yngste hold vil være med på
programmet.
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UDSÆTTES til næste møde
Budget overslag
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Evt.
PS HUSK værktøj og arbejdstøj så vi kan
rengøre taskerum og rydde op i boldrum.

Alvorlig oprydning i begge rum – det var tiltrængt.
Der er lavet boldvogne til hvert hold med bolde, veste
og kegler som minimum.
Der er lås med kode og navn på vognene.
Der blev støvsuget og støvet af i taskerummet.
Der er skærpet at trænerne hjælper med at holde
orden.

