Trenermøte 14.3.16
Referat
Sted: Fjellhammarhallen
Tid: 20.00-21.00
Referent: Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen
Til stedet: Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen, Siv Gulbrandsen, Morten Nordli, Christoffer
Lundquist, Magne Harry Solfjeld.
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Treningstider etter påske
LFIL har tilgang på Fjellhamarhallen t.o.m 1.5.16. Trenerne ønsker å benytte seg av tilbudet
så langt det lar seg gjøre, men vurderer vær, og forhold fortløpende.
Bamselekene
LFIL var representert med mange deltakere i flere aldersgrupper, noe som ga gode
prestasjoner. Deltakelsen var positiv både sportslig, og sosialt sett. Det ble kommentert at
trenerne fra de yngre utøverne savnet deltakelse fra ungdomsgruppa. Det ble også
kommentert at det nye LFIL-banneret var litt for stort, og upraktisk.
Kommende stafetter/løp
Arrangementer i nærmeste fremtid er fjellhamarstafetten 20.4.16, og Bruvollstafetten
1.5.16. Trenerne skal se på muligheter for å stille lag til neste møte. Det ble kommentert at
det er ønskelig, og behov for å stille lag på tvers av de ulike aldersgruppene. Liste over
prioriterte stevner er ønskelig. Trenerne skal kartlegge prioriterte stevner, og sender inn liste
til Tom Kristian.

Rekruttere trenere
Saken ble åpnet med at det er behov for å rekruttere trener til laget, først og fremst til 9-11
årsgruppa. Det ble kommentert at det må på plass flere trenere, eller foreldre for å hjelpe
gruppa. Viktigste arenaen for rekruttering er foreldre. Her ble det kommentert at vi bør
sende ut forespørsler til foreldre. Gratis aktivitetslederkurs er viktig å få med. Det ble stilt
spørsmål til om vi har andre muligheter enn bare foreldre. Spørsmålet ble besvart med
forslag om ungdommer fra ungdomsgruppa, og Ole Gorm Berg. Avslutningsvis ble det
kommentert at det viktigste er å sikre kvalitet i treningstilbudet, og opprettholde en
fungerende gruppe.
Oppmenn
Saken ble innledet med lagets beslutning om oppnevnelse av oppmenn, og hvilken funksjon
oppmennene skal ha. Viktigheten av funksjonen ble diskutert, og det ble konkludert med at
det bør være 1 oppmann, + en vara per gruppe. Trenerne skulle kartlegge eventuelle
oppmenn for sin gruppe til neste møte, og innrapportere forslag til Tom Kristian.
Leder av utvalget
Saken ble innledet med forklaring om misforståelse mellom valgt leder, og valgkomiteen.
Trenerforumet skulle etter oppfordring fra styret velge ny leder av utvalget. Tom Kristian
Blix-Nilsen Hansen ble enstemmig valgt. Det ble kommentert at Brunstads tidligere arbeid
for forumet var svært bra, og at det er ønskelig at man forsetter på slik måte.
Eventuelt
Møtestrukturen for forumet ble diskutert. Det ble konkludert med at møtehyppigheten på
møter hver første mandag i måneden, eller oftere ved behov, er ok.

Neste møte mandag 4.4.16.
På vegne av Trenerforumet
V/ Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen

