
Referat fra foreldremøte  

For: IF Tyristubben Fotball Jenter 2004 -2005 

Dato: 13.04.15 

 

All Informasjon om lagene legges på den NYE hjemmesiden til Tyristubben 

www.iftyristubben.no/fotball/Lagene/J04-05. I tillegg har vi en lukket Facebookgruppe for foreldrene. 

Tyristubben J04/05. Den kan brukes til korte beskjeder, kommunikasjon trenere og foreldre imellom. 

Vi prøver å ha to foreldremøter ila sesongen, et ved oppstart vår og et oppstart høst. Ta kontakt med 

trenere eller lagledere om det er noe dere lurer på imellom dette. 

Linda, sammen med trenerene tar ansvar for å lage en årsplan som oppdateres kontinuerlig og ligger på 

hjemmesiden. VIKTIG at alle følger med her for kampendringer, dugnadslister etc på denne siden. 

 

1. Organisering jenter 2004/05 

 

Treningstid frem til sommerferien:  

Vi starter opp med to treninger pr uke, om man har en annen aktivitet en av dagene er dette 

selvfølgelig ok, men viktig å være på fotballtrening minst en gang pr uke. 

 

Mandager kl 19.00-20.15 Oppmøte 18.45. 

Onsdager kl 17.45-19.00. Oppmøte 17.30 

 

Etter forslag fra foreldregruppen har vi oppmøte 15 minutter før treningsstart slik at man er klar til 

trening presis når det starter. Viktig å minne jentene på å være i treningsmodus når det er trening. 

Treninger foregår i hovedsak på Nakkerud fra 27.4, men følg med på nettet for endringer.  

 

Trenere:  

Robert Svingerud 97 95 61 62   robertsvingerud@gmail.com 

Fred Erik Stigsrud   90 84 36 66  stigsrudbygg@gmail.com 

Erik Sandsbakk   94 14 39 66   erik.sandsbakk@online.no 

 

I tillegg har Vegard B Eriksen sagt seg villig til å være hjelpetrener når han har anledning.  Flere foreldre 

sa seg villig til å være hjelpere etc, vi legger det ut ved behov. Uansett ble foreldrene oppfordret til å 

være tilstede på noen treninger, og gjerne hjelpe til om det trengs. 

 

Trenerne ansvarlig for: treningene, kampene, materiell/utstyr. Legge ut treningsinfo på 

www.iftyristubben.no og tillegg holde lagleder oppdatert.  

 

Lagleder:  Linda Moholdt Nordgården tlf 482 98 195   andnordg@online.no 

Vara:   Trenerene    

 

 

 

http://www.iftyristubben.no/fotball/Lagene/J04-05
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Lagleder er bindeleddet mellom foreldrene/barna og styret fotballgruppa ved å delta på styremøter og 

informere begge veier, sette opp kiosk/dugnadslister, oppdatering av laglister/kontaktinfo,  i legge ut 

informasjon/bilder på www.iftyristubben.no., påmelding cuper mm 

 

I tillegg var det fire som meldte seg som dugnadsansvarlige ila sesongen, se punkt 4. 

 

2.  Lagene  

To jentelag (J04/05 – 11 år) er meldt på serien i vår, gul og blå.  I år spiller vi 7er fotball (7 på banen 

inkludert keeper), vi spiller 2x30 minutt og med 4er ball. 

 

Ved cuper vurderer man behovet for et eller to lag. 

 

Forslaget om ikke å ha faste lag, men rullere spillerene hver gang ble bifalt. Som hovedregel blir det en 

kamp pr uke for hver spiller. 

 

Trenerne tar ansvar for oppsett innen 4. mai, vi lager eget oppsett på dette.  

 

 

3. Kamper og cuper 

Lagene skal spille: 

- Seriekamper- kampoppsett blir lagt på www.iftyristubben.no/fotball/lagene/GJ04 (sjekk ditt lag for 

kampsted) 

- Knøttefestival på AKA arena 13.-14. juni.  

 

Høst 

- Tyristubbens dag lørdag 12. september 

- Grueturneringen på Kirkenær – ble foreslått og bifalt. Vi ber om egen påmelding til denne innen 

27.april. 

 

Oppmøte: Senest 25 min før første kamp på kampstedet på både hjemme- og bortekamper. Vi setter 

foreløpige ikke opp noen kjørelister, men møter på kampsted. 

 

Følg med på endringer etc. NB! SI ifra i god tid om ditt barn er forhindret fra å komme på kamp. 

Trener finner en ny spiller. 

 

NB! Påbudt med leggskinn, ta med drikke, ha på shorts, strømper og fotballstøvler.  

 

Viktig med foreldrevett og FAIR PLAY. 
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4. Dugnad 

Fotballgruppa har ingen egen Dugnadsansvarlig, laglederene har det i felleskap. Derfor viktig at 

foresatte bidrar i hvert lag. 

 

Felles i fotballgruppa er det 2 felles dugnader for alle lag, i år er det to runder med salg av Salva 

sokker. Følgende fra laget tar ansvaret: 

Vår 2015 –  Ingvild Trinterud. Ingvild henter dette på klubbhuset 11. mai, og det skal selges innen 

utgangen av mai. Det er salg av ankelsokker, 1 pose med 6 esker pr spiller.  Mer informasjon kommer 

fra henne etter hvert. 

 

Høst 2015 – Tone Blesvik Eriksen 

 

I tillegg blir det satt opp Pins-salg dager. Vi oppfordrer alle til å bidra med Pins salg og grasrotandel, jo 

mer vi får til av dette, jo færre andre dugnader. 

 

Mandag 27. april  kl 18-20 blir felles dugnad utendørs på Nakkerud for vårt lag. Vi gjør dette i 

samarbeid med Nakkerud Vel. Fred Erik Stigsrud har ansvaret og fordeler oppgaver. Alle stiller med 

en foresatt som tar med seg en rive, gjerne trillebår og hansker.. Jentene trener og siste halvtimen blir 

det sosial samling med litt å bite i. 

 

Ingvild Vigdal har tatt på seg å bake en langpannekake el, fint om to til kan ta med noe. I tillegg trengs 

må noen ha med seg kaffe eller en 1,5l med ferdigblandet saft . 

Dugnadsansvarlig er Martin Haug. Gjøremål: Rydding av søppel på område, rake løv, flytte grasshaug i 

enden av banen. Ordne nett og tregjerde. De som stiller på dugnad må ta med trillebår, river og 

hansker. Når det gjelder gjerde og nett trenger vi strips og kanskje noen med litt snekkererfaring.  

 

Lagene har kioskvakt ved egne hjemmekamper, samt noen a-lagskamper. Viktig å følge med på 

nettsidene! Instrukser for fotballkiosken ligger på hjemmesiden. 

 

Laget kan ha egne dugnader for å spe på klubbkassa, og det ble besluttet å ha en dugnad for å dekke 

deler av høstcupen. Basarbok kom opp som et godt forslag. 

 

Dugnad til høstcup – Marianne Fure Tangen, Kari Wik Risøy. De organiserer og informerer. 

 

 

 

5. Medlemskontigent, treningsavgift og lagskasse 

Alle spillerne må betale medlemskontingent i IF Tyristubben FØR første kamp pga forsikringer etc. Giro 

har blitt sendt ut elektronisk. Om den ikke  er mottatt, gå på nettsideb og fyll ut informasjon. VIKTIG.  

Medlemsavgift for fotballtrening kommer. 

 

Lagskasse.  Fotballgruppa dekker en cupdeltakelse og høstavslutning til hvert lag. Utover dette må vi 

selv betale for andre cuper, evt sosiale tilstelninger og annet. Vi fortsetter å ha lagskasse for Jenter 

2004 og J05. Det blir delt ut en giro på dette på kr 300, husk å merke med spillers navn. 



 

6. Drakter\draktsett 

Hver spiller får hver sin drakt (overdel) til låns, der man selv har ansvar for vask/ha på kamp (IKKE 

trening). Leveres tilbake til lagleder til før ferien. Blir en drakt borte, har man selv ansvar for å erstatte 

den. Keeperdrakt tar trener vare på. 

Hver spiller har ansvar for innkjøp av IF Tyristubbens shorts og sokker, helst innen første kamp.  

Som medlem av IF Tyristubben får man rabatt på treningstøy på City Sport i Hønefoss. 

 

7. Eventuelt 

- Kontaktinformasjon til laget – ble sendt rundt til de fremmøtte. Sendes på mail slik at alle har 

informasjon. 

- Forslag om å vurdere å skaffe 

- lagstelt til bruk på cuper etc. Et bra felles samlingspunkt. Fred sjekker opp. 

- Felles drikkeflaskesett til bruk på kamp – Linda sjekker 

- En fotball hver til å ha med hjem. Hege Ø Killingstad sjekker om hun kan skaffe noen 

 

- Foresatte oppfordres til å delta på fellesmøte i Tyristubben 22.4, se hjemmeside 

-  Keepertrening – er det mulig å få til felles keepertrening for alle lag? Løfte det å være keeper. Linda 

tar det med seg inn i fotballmøte. 

 - Jentefotball – ekstra fokus og samarbeid med andre lag.  Linda løfter det inn i fotballgruppa og 

sjekker ut litt om vi kan få til noe på høsten. Invitere til jentelørdag? (dugnad for lagskassa?) 

- «Spond» - forslag om å sjekke ut apen «Spond» for møtedeltakelse etc, vi ser på dette etter hvert 

 

Vi gleder oss til en ny og morsom fotballsesong  

 

Hilsen Robert, Fred Erik, Erik og Linda 

Linda (ref), 20.04.2015 


