Styret informerer

1/2018, 23.08.2018

LYST TIL Å SPILLE HÅNDBALL?
Åpen håndballdag lørdag 25/8, kl. 11-13 i Åstveithallen.
Tertnes håndball starter nå opp lag for alle gutter og jenter født 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Vi
inviterer derfor ALLE BARN OG FORELDRE til åpen håndballdag.
Det er bare å møte opp i hallen i treningstøy og med innesko. For spørsmål kan Ståle Iden kontaktes
på stale.iden@gmail.com eller 95024164.
AVTALE INNGÅTT MED G-MAX OG UMBRO
Det er inngått en treårs avtale
med G-Max og Umbro som gir
store fordeler for klubben og for
medlemmene.
Rabatt ved kjøp av klubbkolleksjon er 20%
og 10% ved daglig handel hos følgende GMax/G-Sport butikker: Åsane, Bergen
Storsenter, Vestkanten, Sartor,
Remi – klubbansvarlig, Georg – leder, Nina – marked, Halvar - varehussjef
Laguneparken, Askøy. Rabatten gjelder
ved kjøp av alle varer i G-Sports sortiment
eksklusive tilbudsvarer, elektronikk, optikk, våpen og ammunisjon. For at det innrømmes rabatt må
du være registrert hos G-Max. Det gjøres her :
http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid=08FC62C7-468C-409D-AE6CED10D199E48E
Handler du hos G-Max gir det også penger til klubben.
Klubbens avtale med Umbro reduserer kostnader til drakter og annet treningsutstyr.
Avtalen krever at vi velger Umbro ved kjøp av drakter, overtrekks drakter, bagger, og annet
til klubben og klubbens spillere. Styret vil utarbeide en klubbkolleksjon blant Umbro sitt rikholdige
utvalg. Mer info om klubbkolleksjon kommer og vi anbefaler alle å vente med kjøp til dette er klart.

Kjøp til lag Ved kjøp av overtrekks drakter eller annet til hele lag anbefales det å gjøres i
samarbeid med Håvard (materialforvalter). Da oppnås de beste betingelser.

NYE DRAKTER OG SPONSORER
Eksiteriende sponsorkontrakter på drakter er utløpt
og klubben søker nå nye sponsorer. Vi oppfordrer
alle våre medlemmer å hjelpe til med å innhente
sponsorer. Det er en viktig inntektskilde for klubben.
Dersom noen har innspill? Ta kontakt med Nina!

Nye drakter blir selvsagt i fargen blått. Nytt er at vi bytter fargen på bortedrakter til hvit med blå
bukser. Vi trenger da kun en shorts pr spiller. Klubben deler ut bortedrakter til spillere 15 år og eldre.
Det er mottatt ønske om at denne aldersgrensen settes ned. Dette er til vurdering.
SØLVI HYLLESETH
For kommende sesong vil Sølvi ha ansvar for senior damer med hospitering av spillere fra og med j16
år. Rollen som mor til Jonatan (1år), kombinert med jobben på Metis Toppidrett og en mann som
reiser mye, gjør at tiden ikke strekker til. Sølvi vil derfor jobbe redusert i Tertnes inntil videre.
At Sølvi i en periode jobber redusert for klubben gir oss mulighet til å finne alternative løsninger for
å tilføre ressurser og kompetanse blant yngre lag og videreutvikle klubb- og treningskultur.
ARRANGEMENT
Klubben er så heldig å ha Kristin og Karina på lag. De har virkelig tatt ansvar for å bedre
arrangementene til Tertnes. Det blir bedre organisering, utstyr for LIVE kamprapportering, satsing på
økt kiosk- og billettsalg med mer.

BILLETSALG
Det skal selges billetter også ved alle enkeltarrangementer!
Arrangementsgruppen lager klar en «reisekasse» som medbringes ved enkeltstående kamper i
Åstveithallen eller andre haller hvor vi står som arrangør. Det er lagleders ansvar å påse at dette
følges opp.
TRENINGSTIDER
Det er frustrerende at vi enda ikke har fått tildelt treningstider ved skoler slik at sportslig utvalg kan
komme med forslag til en fordeling. Styret er i løpende dialog med Idrettsrådet og Tertnes Allianse og
håper dette kommer på plass i løpet av uken. Inntil videre må vi alle gjøre det beste ut av det.
«STYRET INFORMERER»
Styret ønsker å informere nytt fra klubben. Vi er usikker i hvilken form og hyppigheten og gjennom
hvilke kanaler dette skal gjøres. I denne omgang prøver vi oss med et nyhetsbrev og har en
målsetting å skrive en kort nyhetsmelding etter hvert styremøte. Fint om dere sender en
tilbakemelding på hva dere syntes til styret.handball@tertnes.no.
Posisjon

Navn

Mail

Tlf

Leder
Økonomiansvarlig / Nestleder
Sekretær
Sportslig leder med ansvar for SU
Arrangementsansvarlig med ansvar
for arrangementsgruppen
Markedsansvarlig med ansvar for
markedsgruppen
Medlemsansvarlig
Materialforvalter
Hallkoordinator

Georg Solvåg
Birger Kindt

+47 930 07 402
+47 476 86 490

Inge Torstad

leder.handball@tertnes.no
kasserer.handball@tertnes.no
sekretaer.handball@tertnes.no
sport.handball@tertnes.no

Kristin Pedersen

arrangement.handball@tertnes.no

+47 934 99 625

Nina Henschien

marked.handball@tertnes.no

+47 958 19 280

Randi Eikemo
Håvard Glosvik
Rune Tertnæs
Sølvi Hylleseth

medlem.handball@tertnes.no
materialforvalter.handball@tertnes.no
hallkoordinator.handball@tertnes.no
solvi@tertnes.no

+47 906 95 363
+47 975 29 571
+47 411 05 617
+47 932 09 630

Alle i styret i Tertnes Håndball

Med hilsen fra styret i Tertnes Håndball

styret.handball@tertnes.no

+47 970 90 220

