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Organisatoriske og sportslige endringer for lagene G/J-12 og G-14 

 

Det er nå med stor glede og spenning jeg kan fortelle at vi funnet en løsning for vårt G/J-12 og G-14-

lag denne sesongen. Hvert lag har sine utordringer som vi har jobbet med. G-14 har vært litt få 

spillere, mens G/J-12 manglet en voksen trener. Resultatet har vært unge trenere, som har 

trenerkurs – men trenger oppfølging. 

Fra og med neste uke (Uke 47) slår vi sammen disse lagene i treningstiden.  

Treningstider 

Tirsdager 16:30 – 18:00 

Torsdag 18:00 – 19:15 (Før jul) 

Torsdag 17:30 – 19:00 (Etter jul) 

Trenere for lagene 

Tomas Hageberg (Hovedtrener) 

Christoffer Ringli  

Robin Evenstad 

Lagledere 

G/J-12: Grethe Iversen og Iren Juliussen 

G-14: Hilde Hageberg og Charlotte Dreiøe Støen 

Trenerutvikling og veiledning 

Trenerne for laget er fortsatt unge, og vi ser at de trenger veiledning slik at de blir tryggere i rollen, 

samt får gitt barna så stort utbytte av treningene som mulig. For å løse dette investerer klubben i 

trenerveiledning fra Norges Bandyforbund. Instruktøren vil få ansvar for å planlegge økter sammen 

med våre trenere, og veilede dem under trening. Han vil delta på 1 trening i uka i 15 uker denne 

sesongen. Han vil være tilstede på treningene som er på tirsdager! 

Martin Hem Hansen er instruktøren som har tatt på seg oppdraget. Martin har bachelor i idrett, har 

trenerkurs i regi høyskolen på Lillehammer og har vært trener på Lillehammer i flere år. Han arbeider 

daglig for NBFs utviklingsavdeling med rekruttering i vår region, og da spesifikt barn og unge. 
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Dette er et tiltak ingen i vår region har gjort tidligere, og som vi har stor tro på. Vi vil her få i pose og 

sekk! Barna får treninger med høy kvalitet, samtidig som klubben får økt kompetanse på sine trenere 

som vi kan bruke i fremtiden!  

Budsjett og kostnad 

Vi har gått igjennom budsjettet for laget for å finne ut nivået på treningsavgiften. 

Treningsavgiften er som formidlet på foreldremøtene en sum som kun skal sørge for at utgifter på 

laget blir dekket. Utgiftene vi har tatt høyde for er: 

 Betaling leie av hall i treningstid 

 Trenerhonorar 

 Trenerveiledning 

 Påmelding til rundespill (kamper) 

 Påmelding Regionsmesterskap 

 Dommerhonorar 

Når vi da deler utgiftene på antall forventet spillere med sikring – så ender vi opp på 2750 kroner pr 

medlem – inkludert 2 stk Enjoy. Budsjettet for laget går da i null. 

Vi i styret har store forventninger og stor tro på denne løsning. Vi mener vi har funnet en løsning på 

alt fra det organisatoriske til det sportslige. Vi håper foreldre og barn også blir fornøyd med denne 

løsningen, og at det vil gi oss mange gleder både denne sesongen og de neste! 

 

 

______________________________________ 

Daniel Halvorsen 

Sportslig leder yngres 

 

 


