
Referat fra foreldremøte  

For: IF Tyristubben Fotball Jenter 2004 -2005 

Dato: 21.04.16 

 

All Informasjon om lagene legges på d 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 har minst etforeldremøter ila sesongen, et ved oppstart vår og vurderer et oppstart høst. Ta kontakt 

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

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

hjemmesiden. www.iftyristubben.no/fotball/Lagene/J04-05/ukeplan.  

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

 

1. Organisering jenter 2004/05 

 

Treningstid frem til sommerferien:  

Etter fredagstreninger til nå, starter vi nå 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 17.00-18.30. Oppmøte 16.45. 

I tillegg blir det beachtrening kl 18.30-19.00 frem til 18. mai for de som også spiller håndball.  

 

Vi fortsetter med oppmøte 15 minutter før treningsstart slik at man er klar presis når treningen 

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

Treninger foregår i hovedsak på banene på Tyristrand, men følg med på nettet for endringer. Er det mye 

kamper etc, flytter vi trening til Nakkerud. Meld fra på sms eller facebook om barnet ditt ikke kommer på 

trening. 

 

Trenere:  

I hovedsak mandager:    I hovedsak onsdager: 

Vegard Blesvik Eriksen tlf 957 25 210  Synne Grønseth,  tlf 412 22 993 

Fred Erik Stigsrud, tlf 908 43 666    Erik Sandsbakk , tl 941 43 966   

 

I år har Synne Grønseth blitt trener, det er vi veldig glade for. Bra for jentene å få en kvinnelig trener, 

som ikke er forelder. Hun har også vært dommer i mange år, og har bidratt med praktisk dommer 

trening. Vegard har også sagt seg villig til å være med mer. Mao har vi en bra trenerstab for jentene.  

Foreldrene oppfordres til å være tilstede på noen treninger, og gjerne hjelpe til om det trengs. 
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Trenerne er ansvarlig for: treningene, kampene, materiell/utstyr. Oppdatere treningsinfo og holde 

lagleder oppdatert slik at det blir lagt på nett. 

 

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

Vara:   Trenerene    

 

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, legge ut 

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

 

I tillegg trenger vi hjelp mht dugnad etc, sesongen, se punkt 4. 

 

 

2.  Lagene  

To jentelag (J04/05 – 12 år) er meldt på serien i vår, gul og blå.  Vi fortsetter 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. 

 

Vi fortsetter med å ha rullerende lag (ikke faste lag). Som hovedregel blir det en kamp pr uke for hver 

spiller. Fred har hovedansvaret for blått lag, Erik for gult. Vegard blir stort sett med på kamper for blått 

lag, Synne blir med når hun har tid.  

 

Trenerne/lagleder tar ansvar for lagoppsett innen 1. mai, legges ut på ukeplan under hver kamp. 

Kampen 25.4 ligger allerede ute. 

 

 

3. Kamper og cuper 

Lagene skal spille: 

 

- Seriekamper- kampoppsett blir lagt på www.iftyristubben.no/fotball/lagene/J04o5 (sjekk ditt lag for 

kampsted) 

- Knøttefestival på AKA arena 11.-12. juni.  

 

Høst 

- Tyristubbens dag lørdag 10. september (?) 

- Grueturneringen på Kirkenær 26.-28. august. Vi ber om egen påmelding til Linda denne innen 

3.mai. 

 

Oppmøte: Senest 45 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. 

Ring eller sms til ansvralig trener. IKKE beskjed på Facebook. Trener finner en ny spiller. 

http://www.iftyristubben.no/
http://www.iftyristubben.no/


 

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

 

Viktig med foreldrevett og FAIR PLAY. 

 

 

4. Dugnad 

Fotballgruppa har ingen egen dugnadsansvarlig, laglederne har det i felleskap. Derfor viktig at foresatte 

bidrar i hvert lag. 

 

4.1 Ved hver hjemmekamp:  2 Kioskvakter og  1 Fair- play ansvarlig  

Hvem dette er legges under hver kamp på ukeplan for laget 

 

Kioskansvarlig henter/avtaler nøkkel hos Linda dagen før. Kasse er i kiosken. Instruks for kioskvakt 

ligger på nett. Les før vakt.  Kiosken skal være åpen 0,5 time før første kamp. Husk vaffelrøre. 

 

Fair – play ansvarlig henter vest i kiosken før kamp. Den skal se etter at Fair-play regler blir 

overholdt i foreldregruppa. Pass spesielt på at alle de nye dommerne for en god opplevelse. Tilskuere 

og barn som ikke skal spille, skal stå på motsatt side av banen enn lagene.  

 

4.2 Dugnad våren 2016  

 

NB! Torsdag 28. april kl 1730 – for ALLE foresatte. Eget oppsett legges på hjemmesiden under laget 

innen 25.4. 

 

- Salg av Salva sokker – bruker samme opplegg som TV-aksjon. Foreldre m/bil stiller på klubbhuset 

senest kl 1730. Alle spillere skal være med, 2-3 spiller hver bil. Linda setter opp biler/spillere 

Ansvarlig:  Marianne Fure Tangen/ Linda M Nordgården. 

 

- Dugnad Nakkerudbanen – de som ikke kjører fra vårt lag, har dugnad på Nakkerudbanen samme 

dag. Vi gjør dette i samarbeid med Nakkerud Vel. Fred Erik Stigsrud har ansvaret og fordeler 

oppgaver. Alle foresatte som tar med seg en rive, gjerne trillebår og hansker.. 

 

4.3 Høst 2016 – Salg av salva - sokker.  Hvem kan være ansvarlig? 

 

I tillegg blir det satt opp Pins-salg dager og jobb på Tyristubbens dag. Vi oppfordrer alle til å bidra med 

Pins salg og grasrotandel. 

 

4.3 Dugnad til høstcup – basarbok.  Beate Heieren og Robert Svingerud tok på seg ansvaret. De 

organiserer og informerer. Alle prøver å finne en premie – min kr 200,- i verdi. 

 

 

 

 



 

5. Medlemskontigent, treningsavgift og lagskasse 

Alle spillerne må betale medlemskontingent i IF Tyristubben pga forsikringer etc. Giro blir sendt ut 

elektronisk. Om den ikke er mottatt, gå på nettsiden 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. Det ble delt ut 

en giro på foreldremøte 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 Sandberg Sport på Hvervenkastet. 

 

 

7. Dommere – jenter 2004 

Mange av jentene ønsker å være dommere, det er veldig bra. Viktig at foresatt er med på kamp når ditt 

barn skal dømme. Dommeroppsett/instruks ligger under 

www.iftyristubben.no/fotball/arrangement/hjemmekamper 

 

Ta godt vare på dommerne våre! 

 

8. Eventuelt 

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

informasjon. 

- Til utdeling - Økonomioversikt over Grue turnering 2015, informasjon om Salva dugnad og 

kampoppsett med dato, og giro for lagskasse ble delt ut på møte. Gi beskjed til Linda om du trenger et 

sett. 

 

- Kunstgress prosjekt.  Dette blir et veldig godt tilbud til alle. Linda fortalte litt om planene, sjekk 

hjemmesiden for informasjon . 

 

Vi gleder oss til en ny og morsom fotballsesong  

 

Hilsen Synne, Fred Erik, Vegard, Erik og Linda 

Linda (ref), 24.04.2016 
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