Referat fra foreldremøte 13.10.
-

Vi er så langt 17 spillere og vil dele barna inn i 2 faste lag på Minirundene. Man SKAL
melde fra ved frafall, ellers går vi ut ifra at barnet blir med. Dersom noen trenger
skyss, si ifra så ordner vi noe.
Det er veldig viktig å melde fra før kamper, men vi skjønner at sykdom er vanskelig å
planlegge.

-

Vi har plass til enda flere, så hvis dere kjenner noen som ønsker å prøve, ta dem
med. Foreløpig trener 2004-2006 sammen, men blir det flere barn født 2006, deler vi
gruppa i 2 på alder. Dere trenger ikke å melde frafall på treningene.

-

Vi trener på Kirkeby skole mandager 19 til 20. Så raskt vi har mulighet til det, tar vi
tiden fra 1830 slik at vi kan trene 1 ½ time. Hvis vi blir veldig mange, deler vi gruppa
i 2. Hvem kan trene onsdager fra 19 til 20? Gi oss en tilbakemelding slik at vi vet
hvordan vi kan dele gruppa. Vi har også mulighet fredager i Hakadalshallen.

-

Når gruppa blir større, trenger vi flere rundt laget. Thomas, faren til Joakim går inn i
støtteapparatet sammen med Jan Tore og Franziska, men det er alltid plass til flere!
☺

-

Det er lite tilbud om turneringer for nybegynnerklubber som oss. Kanskje vi kan lage
en egen turnering i Hakadalshallen der vi inviterer andre klubber som er like nye. Vi
sjekker med Nit-Hak om det er en lørdag vi kan bruke Hakadalshallen slik at vi kan
bruke både lørdag og søndag. Kommer tilbake med mer informasjon.

-

Vi ønsker å kjøre i gang en ny runde med Newbody. Sjekk www.newbody.no for mer
informasjon om dugnaden.

-

Krav om treningsavgifter er sendt ut. For dette laget er den på 1000,- for hele
sesongen og det er 50 % søskenmoderasjon hvis man har flere barn i klubben. I
tillegg må man betale medlemskontingent til Hakadal IL, pt 200,- pr kalenderår.

-

Hvis laget kunne fått en sponsor, kan vi få nye drakter med navn på. Prisen for en
komplett drakt 399,- pluss trykk. Kan også være 2 sponsorer som deler på
kostnaden.

-

Ryddedugnad. Vi har mulighet til å få en dugnad av arbeidsgiveren til Jan Tore, mer
informasjon kommer i løpet av kort tid.

-

Har dere spørsmål er det bare å kontakte Jan Tore eller Franziska. Vi prøver å
informere både via epost og Facebook.

