Trænermøde den 02.01.2020 kl. 19.00 i MAGION:
Dagsorden:
1. Trænere fortæller om holdene, hvordan går det.
Miniton:
Nogle gange 13, op til jul kun 7-8 børn. 1 person har ikke voksen med, Erik tager kontakt til
barnets værge. Ellers alt ok.

Nybegyndere:
Lidt mange onsdag 20-22. kommer der nye skal de tilbydes mandags træning. Mandag ok.
Ingen problemer på holdene.

Øvede:
Godt mix af spillere, flest kommer onsdag.

Talent:
Mange hver gang, god fremmøde, mindst 22, ikke plads til flere. Kommer der udefra
tilbydes fredag teknik.

Morgentræning:
Kører rigtig godt med ca. 9-10 spillere pr. gang

Senior:
Over 20 spillere i starten af sæson, nu omkring 14-17. god trænings indsats, det sociale
kører perfekt. Mulighed for single træning tirsdag og torsdag ved MSU tilbydes spillerne.

2. Træneroversigt:
Ny træneroversigt udleveret, Tobias Thomsen afløser Martin Hansen på talentholdet
Martin fortsætter på Øvede holdet. Her er Mads Karstensen og Casper Jensen stoppet pga.
skole ifm. deres arbejde.

3. Hjemmekampe for senior:
Trænerne informere ungdomsspillerne om senior hjemmekampe i ugen op til, tællere,
heppere mm. Evt. lave konkurrence for ungdom, med præmier, f.eks. gæt resultat.
Trænerne møder op til ungdoms hjemmekampe, aftaler indbyrdes hvem der kommer.

4. Mental coaching den 07.januar kl. 19-21
Trænerne informeret om foredraget og opfordret til at komme. Pt kommer næsten alle.

5. Ligakampen den 28. januar.
Trænerne informeret om Liga kampen og opfordret til at melde sig som linjedommere.

6. Nye bolde til træning.
Trænerne gjort opmærksomme på at nye bolde ikke bruges til opvarmning og sekvens
træning men kun til kampe, vi har mange brugte bolde, aftalt at ikke brugbare bolde
kasseres

7. Oprydning i redskabs rum samt i skabene, boldmaskine, vogn til ketcher og
redskaber.
På grund af andres brug af vores udlåns ketcher, bolde og andre hjælperedskaber SKAL
disse opbevares i den nye vogn med glaslåg, nøglerne til vognen sidder sammen med de
andre til skabene og denne nøglering opbevares i værdi skabet ved opslags tavlen.
Generelt SKAL der være ryddet op i redskabsrummet og ikke mindst i vores skabe.
GBK har pladsen lige inden for døren til venstre.

8. Trænere i næste sæson.
Alle trænere er gjort opmærksom på at GBK skal bruge trænere til næste sæson, så dette
kommer med i deres overvejelser for næste sæson.

9. Evt.
Ønske om indkøb af 4 stk. Powertrainer ketcher.
Ps. Er bestilt.
Vi var 12 til trænermødet

