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REKRUTERING
I år er det gjort en stor innsats for rekrutering under
ledelse av Ståle. Åpen håndballdag den 25.8 ble en
kjempesuksess og rundt 100 barn deltok. Forrige uke var
60 barn på trening på Tertnes skole under ledelse av
Markus Torstad, Celine, Elise og Markus Iden.
FAKTURERING KONTINGENTER
Styret arbeider med å forbedre og forenkle administrative
prosesser. Denne sesongen vil vi fakturere
kontingent/treningsavgift via «weborg». Fakturering av
kontingent vil bli fra og med i år bli gjort halvårlig,
halvparten faktureres nå og resterende i januar/februar
2019.
Systemet er fremtidsrettet, men har (hatt) sine feil. Vi
håper fakturering ikke byr på problemer, men om det gjør det håper jeg klubbens medlemmer er
tålmodige med oss 😊.
Alle trenere, lagledere, styremedlemmer og medlemmer i andre grupper registreres nå som medlem
i klubben. De blir fakturert med kr 150 pr år som er laveste lovlige kontingent. Dette gjøres av flere
grunner bl.a. for at klubben skal ha stemmeberettigede voksne i klubben.
NYE DRAKTER OG SPONSORER
Nye drakter er kommet til G-Max og er klar til trykk. Vi
håper å ha alt klart til kommende helg. Våre
draktsponsorer er Solbakken Trafikkskole, Rema 1000
Haukelandsveien og Åsane Storsenter. De har tegnet
avtale frem til og med 2021.
Bouvet er også klubbens
samarbeidspartner.
Det arbeides fortsatt med å skaffe sponsorer. For innspill
og tips send mail til Nina på marked.handball@tertnes.no.
SPONSORAVTALER FOR LAG
Det er kun Tertnes Håndball v/styret og markedsgruppen,
som kan inngå sponsoravtaler på vegne av klubben for profilering på drakter, hjemmesider, sosiale
medier og andre steder.
Hvert enkelt lag kan, i samråd med leder for markedsgruppen, inngå avtaler med sponsorer for
profilering på overtrekks drakter for totalt inntil kr 20.000. Avtaler utover dette skal avklares med
leder for markedsgruppen. Sponsoravtaler skal faktureres av klubben og betales så ut til det enkelte
lag.

Kolleksjonen for Tertnes Håndball er den eneste som skal brukes ved representasjon av Tertnes
Håndball.
REFUSJONSORDNING UTGIFTER VED DELTAKELSE I TERTNES HÅNDBALL
Tertnes Håndball er del av Tertnes Allianse. Alle som er med i idrett i Tertnes er også medlem av
Tertnes Allianse og faktureres kr 150 pr år for det.
For dem som trenger økonomisk bistand for å delta på aktiviteter i regi av Tertnes Håndball sender
en mail til leder (thomas.naess@lyngson.no) eller nestleder Tone (tone@tertnesidrettsskolen.no).
Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt av den som mottar den.
Økonomi skal aldri være et argument for ikke å spille håndball i Tertnes!
TRENINGSTIDER
Det er frustrasjon for manglende avklaring av treningstider. Til informasjon har kommunen ikke lov å
dele ut tider på arealer de formeldt ikke har avtale med. Tertnes Videregående Skole (TVG)
(Hordaland Fylkeskommune) har ikke anledning å inngå avtale med Bergen Kommune om utleie av
hall før ferdigattest er kommet. All tildelt tid på skoler, TVG og Åstveithallen skal fordeles i Alliansen
før Håndball kan fordele ut på det enkelte lag. Styret og S.U. har siden juni måned arbeidet med
treningstider og har nær daglig forsøkt å få frem permanent fordeling uten at dette har vært mulig.
Vi håper og forventer at fordeling blir klar denne uken og at permanente tider gjelder fra kommende
uke (1.10.2018).
JENTER 13, 15, 16 OG 18 ÅR – GUTTER 14 ÅR
Jenter 13,15 og 16 år har alle kvalifisert seg til 1. divisjonsspill. Gutter 14 år er også kvalifisert for spill
med det beste i a-puljen. J16 og J18 forsøkte å kvalifisere seg til landsseriene Bring og Lerøy.
Dessverre lyktes vi ikke denne gangen.
MERKEKOMITÈEN
Merkekomitèen (Inge og Georg) mottar forslag til medlemmer som samlet
gjennom minst fem år har vist en gjort en god innsats for klubben. Frist
1.11.2018.
BILDE AV ALLE LAG I TERTNES HÅNDBALL
Fotoexpressen kommer og tar bilder av alle lag i Tertnes Håndball 26-28.
november. Vi kommer tilbake med mer info når det nærmer seg.
SPOND
Det kommuniseres til alle i klubben via spond. Viktig at alle påser at trenere,
lagledere, spillere, foresatte og andre er representer i riktig gruppe og minst i
en av gruppene under «Tertnes Håndball».
Dessverre er det pr i dag ikke muligheter og lage undergrupper under hvert
enkelt lag. For dem som trenger det anbefales det å lage en egen Spond
gruppe i tillegg. Imidlertid MÅ de ha en gruppe under Tertnes Håndball hvor
alle spillere, foresatte, trenere osv. er representert. Slik at vi når dem med info
fra klubben. Hvert enkelt lag kan legge inn CashBack i sin egen gruppe som er
lagt utenfor Tertnes Håndball.

STYRET
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

