
Lagledermøte 6 september 2018 

 

Tilstede: Casper Knap U11, Klas Birkedal U9, Anne-Sofie Morsund U10, Roar Figenschow U8, Line 

Anett Løken U12, Cecilie Mikkelborg og Lise Flugin U18, Kjersti Døviken U21 

Agenda:  

 Hva skjer i Styret?  
o Er det interessant for høstcamp for de yngres? Mulig man finner på litt enklere 

variant enn i sommer, kommer an på hvor mange som ønsker å bli med. 
 Gi beskjed til Casper Knap hvor mange som ønsker å bli med fra hver 

lagenhet 
o Klubben dekker 2 cuper pr lagenhet 
o Hjemmedrakter og strømper dekker klubben 

 Vareprøver kommer 
 Klubben har gjort avtale med XXL – erstatter Torshov 

 Blir egen webside der vi kan bestille utstyr/klær 
o Nye boder og treningsrom jobbes med 
o Hockeyskolen flyer – se om vi kan få med tekst som kan gjelde alle yngre lagenheter i 

FB kampanjen 
o Ønsker en utstyrsbyttedag – må finne en som kan ta ansvar 

 Runde rundt bordet (starter med yngste lag) 
o U8 – er i gang og vil samarbeide med andre klubber for treningskamper 
o U9 – er i gang 
o U10 – Jobber med Kiwaniscup 

 Ønsker å stille som maskoter 

 Ta kontakt med Magnus Færøy (leder senior) 
o U11 – skal til Sverigecup for første gang denne sesongen – har med 2 lag 
o U12 – Låner spillere fra U11, trener sammen med U13 
o U18 – På cup til Sverige før sesongen 
o U21 – Er i gang 
o Damer – har fått mange nye spillere på plass. 

 Eventuelt 
o Dommeransvarlig kom innom og ga oss informasjon: 

 Raymond er assisterende dommeransvarlig og Daiva er sjefen 

 En av de kommer til å være tilstede på hver hjemmekamp i løpet av 
sesongen. De er tilgjengelig for dialog anytime. 

 Alle lag skal ha en dommerkontakt (forslag: lagleder) 
 Alle dommere skal ha brus og toast før kamp 
 Dommerkontakt tar imot dommerregninger og passe på at dommer signerer 

protokoll 
 Dommerregninger skal betales forløpende etter kamp 
 Det vil bli holdt dommerkurs for de litt eldre spillere neste uke - (U18/U21) 
 Treningskamper før sesongen med klubbdommere er gratis 
 Forandring på hjemmekamper må gis beskjed så fort man vet 

o Isfordeler kom å ga informasjon: 
 Ny ansvarlig Kyrre Teisbo 
 Ting som er viktig for en isfordeler 

 Når lage er borte (ikke kan trene) – må gis beskjed så fort som mulig 
 Det er fastsatt timer pr årskull fra kretsen hvor mye de SKAL ha av treningstid 

 Vi ble enige om at vi skal ha faste lagleder første torsdag hver mnd kl. 1900 


