Styret informerer

1/2019, 14.01.2019

TERTNES ELITE – FANA ONSDAG 16.JANUAR I HAUKELANDSHALLEN
Onsdag er det lokalderby mellom Tertnes og Fana i damenes eliteserie, en
kamp som er historisk da lagene aldri tidligere har møtt hverandre i en
obligatorisk eliteseriekamp. Se Spond for tilbud for trenere, lagledere og
spillere.
ÅRSFESTEN 19. JANUAR 2019
Vi minner om årsfesten kommende lørdag hvor
foreldre, nåværende og tidligere medlemmer,
trenere, lagledere og andre med tilknytning til idrettslaget og som er
over 18 år er hjertelig velkommen! Påmelding holder åpent til tirsdag
15.01.2018!
Styret har reservert rom i klubbhuset fra kl. 18.00 for en sammenkomst i
forkant av årsfesten for dem som tilhører håndballgruppen.

TORE JOHANNESEN
Vi er svært glade for å kunne informere om at
landslagstrener og hovedtrener for Tertnes
Elite Tore Johannesen vil bidra med økter for
Tertnes Håndball. Hans kompetanse skal
komme trenere og spillere i Tertnes til gode
😊.
TRENERLØFT 2019
Klubben vil utvikle trenere og tiltrekke seg nye
trenerressurser. Prosjekt «Trenerløft 2019» er
satt i gang og Tore Johannesen og Lars Riis
Ellingsen vil bidra her. Mer informasjon
kommer.
OVERTREKKSDRAKT TRENERE, LAGLEDERE M.FL.
Alle trenere og lagledere vil kan nå bestille
overtrekks drakt / genser forutsatt at en er
registrert medlem i klubben, kontingenten er
betalt og politiattest er vist.
Se og prøv kolleksjonen på G-Max. Send størrelse, evt. trykk som «Navn» / «Trener» og hvilke lag du
representerer til Håvard på material.handball@tertnes.no.
STATUS ÅSTVEITHALLEN
Det er ingen endelig avklaring rundt kampspill i Åstveithallen. Pr nå er status at lag t.o.m. 16 år kan
spille der.

POLITIATTEST, ETISKE RETNINGSLINJER OG BEREDSKAPSPLAN

Det tar mye (unødig) tid å få dette på plass. Styret har laget en database hvor informasjonen lagres.
Dessverre har vi hatt noen utfordringer med databasen (Access) og data som er lagt inn er ikke blitt
lagret. Flere er derfor purret selv om attester er forevist.
Om noen i klubben er god på databaser og kan bidra med å lage et bedre register, eventuelt forbedre
access databasen, vil det være til en stor hjelp. Send da en mail til leder.handball@tertnes.no.
FOTOEXPRESSEN
Bilder av lag er nå hengt opp i Åstveithallen.

BIDRA FOR BARN OG UNGE I TERTNES HÅNDBALL
Klubben drives på dugnad. Det er mange store og små oppgaver som skal gjøres. Kan du bidra for
barn og unge i Tertnes så sende en mail til leder.handball@tertnes.no eller ring 930 07 402.
KLUBBKOLLEKSJON – OVERTREKK TIL KAMP
Det har vært litt feilinformasjon fra Gmax og dermed forvirring rundt overtrekksdrakter i
Klubbkolleksjonen. Den «offisielle» overtrekksdrakten er den kongeblå, og det er denne vi helst
ønsker at lagene bruker på kamp/cup. Den mørkeste blå som har hette, er en fritids/treningsjakke.
Det er selvsagt opp til hvert enkelt lag hvilken overtrekk de velger, men vi anbefaler at til kamp
brukes den kongeblå.
STYRET
STYRET I TERTNES HÅNDBALL
Posisjon

Navn

Mail

Tlf

Leder
Økonomiansvarlig / Nestleder
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Medlem arrangementsgruppen
Markedsansvarlig
Medlemsansvarlig
Materialforvalter
Hallkoordinator

Georg Solvåg
Birger Kindt
Inge Torstad
Kristin Pedersen
Karina Knudsen
Nina Henschien
Randi Eikemo
Håvard Glosvik
Rune Tertnæs
Sølvi Hylleseth

leder.handball@tertnes.no
kasserer.handball@tertnes.no
sport.handball@tertnes.no
arrangement.handball@tertnes.no
Karinaknudsen2@gmail.com
marked.handball@tertnes.no
medlem.handball@tertnes.no
materialforvalter.handball@tertnes.no
hallkoordinator.handball@tertnes.no
solvi@tertnes.no

+47 930 07 402
+47 476 86 490
+47 970 90 220
+47 934 99 625
+47 930 88 142
+47 958 19 280
+47 906 95 363
+47 975 29 571
+47 411 05 617
+47 932 09 630

Alle i styret i Tertnes Håndball

styret.handball@tertnes.no

Med hilsen fra styret i Tertnes Håndball

