
 

 
 

 

 

Styret informerer  3/2018, 29.10.2018 

DOMMER 1 KURS 
Lilly Ekroll - klubbens engasjerte dommerkontakt (og trener) 
arrangerer nå dommer 1 kurs for klubbens medlemmer. 
Dette arbeidet er særdeles viktig. Tilfredsstiller ikke klubben 
regionens krav om tilstrekkelig antall dommer med rett 
kompetanse ilegges klubben betydelige bøter. 

Uten dommere ingen håndball!  

STATUS ÅSTVEITHALLEN 
Som sikkert de fleste har fått med seg er det restriksjoner for 
kampaktiviteter i Åstveithallen. Klubben har en tett dialog 
med regionen og kommunen for å få løst opp i dette. Pr nå er 
status at lag tom. 14 år kan spille i hallen. Vi vil løpende underrette trenere og lagledere om 
utviklingen i gruppen på Spond. 

KOMPETANSEDAG 3. NOVEMBER  
Hordaland idrettskrets og Fana IL inviterer til 
kompetansedag lørdag 3. november i Fana 
Arena. Et fellesidrettslig tiltak med fokus på 

engasjement og trygghet uavhengig av hvilken idrett du er 
tilknyttet. For mer info se www.tertnes.no/handball  

TRYGG PÅ TRENING – SEMINAR 6. NOVEMBER 
Det er viktig at det er gode og trygge rammer for klubbens 
medlemmer.  I samarbeid med Smiso og Hordaland 
Idrettskrets, inviterer Tertnes Idrettslag Allianse til 
kveldsseminar med temaet «Trygg på Trening» den 6. 
november 2018 kl 18:00 – Storsalen Tertnes Klubbhus. Se 
egen invitasjon publisert på spond og 
www.tertnes.no/handball.  

FOTOEXPRESSEN 
I år blir alle lag fotografert. Det vil skje i perioden mandag 26 – 28/11. Det vil være mulig å kjøpe 
bilder.  

TRENINGSTIDER 
Nye treningstider er nå endelig fordelt og oversikt finnes på 
Spond i gruppen for trenere og lagledere.  

KLUBBKOLLEKSJON HOS G-MAX 
Den nye flotte klubbkolleksjonen er nå klar og 
kan sees og kjøpes på G-Max. Alle som er 
registrert medlem får 20% rabatt på G-Max 
på kolleksjonen.  

Dommer 1 kurs i klubbhuset 
24.10.2018 
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Vi forsøker å få til en klubbkveld før jul hvor kolleksjonen vises og bestillinger kan gjøre. 
Vi håper da at en litt større rabatt kan gis. Mer info kommer. 

GENSERE/OVERTREKKSDRAKTER TRENERE OG LAGLEDERE 
Alle trenere og lagledere vil få nye overtrekks drakt / genser etter årsskiftet 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.  

TERTNES J45 VANT SIN KLASSE I VETERAN NM 
Vi gratulerer Tertnes J45 med seier  i Veteran NM nå i helgen (26-28.10.2018). I finalen slå de Byåsen. 
Gamle kunster er ikke glemt!  

 

ÅRSFEST TERTNES IDRETTSLAG 2019 
Årsfesten arrangeres 19. januar 2019. Kryss av i kalenderen !  

MERKEKOMITEEN 
Merkekomitèen (Inge og Georg) mottar frem til 1.11.2018 
forslag til medlemmer som samlet gjennom minst fem år 
har gjort en spesielt god innsats for klubben.  

NYE DRAKTER 

Kan vel ikke si noe annet enn at de nye draktene er tøffe 😊   

SPONSORER 
Tertnes jakter fortsatt flere sponsorer. Vi har fortsatt plass 
på drakter og i andre medium som WEB, Facebook og 
Instagram.  Kan du bidra send mail til Nina på 
marked.handball@tertnes.no.  
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KONTINGENTER / SESONGAVGIFT 
Fakturering av «Medlemskap» (Årskontingent til alliansen/Klubbhusavgift) på kr 150 samt 
«Sesongavgift» er sendt de fleste grupper nå. «Sesongavgiften» representerer halve årskontingenten 
for å spille håndball i Tertnes.  

STYRET 

 

 
Med hilsen fra styret i Tertnes Håndball 

STYRET I TERTNES HÅNDBALL 
Posisjon Navn Mail Tlf
Leder Georg Solvåg leder.handball@tertnes.no +47 930 07 402

Økonomiansvarlig / Nestleder Birger Kindt kasserer.handball@tertnes.no +47 476 86 490

Sekretær sekretaer.handball@tertnes.no

Sportslig leder Inge Torstad sport.handball@tertnes.no +47 970 90 220

Arrangementsansvarlig Kristin Pedersen arrangement.handball@tertnes.no +47 934 99 625

Medlem arrangementsgruppen Karina Knudsen Karinaknudsen2@gmail.com +47 930 88 142

Markedsansvarlig Nina Henschien marked.handball@tertnes.no +47 958 19 280

Medlemsansvarlig Randi Eikemo medlem.handball@tertnes.no +47 906 95 363

Materialforvalter Håvard Glosvik materialforvalter.handball@tertnes.no +47 975 29 571

Hallkoordinator Rune Tertnæs hallkoordinator.handball@tertnes.no +47 411 05 617

Sølvi Hylleseth solvi@tertnes.no +47 932 09 630

Alle i styret i Tertnes Håndball styret.handball@tertnes.no


