Formanden bød velkommen til spillermødet
torsdag den 16. januar 2020, kl. 19,00.

1. Bestyrelsens / spilleres evaluering af licenshold 2019: Holdlederne fortalte om
hvordan sæson var gået.
1. holdet / Gitte-Tommy havde nogle gode kampe men rykkede desværre ned i
regionalrækken.
2. holdet / Jørn Gik som forventet, en god sæson.
3. holdet / CJV blev no. 3 i deres række.

2. Licenshold 2020 et-, to- eller 3 hold.
P96 stiller op med 3 licenshold i regionalrækken
3. Holdledere til licenshold.
1. Hold Gitte /Tommy. 2. Hold Jørn. 3. Hold C-J
4. Træning licenshold 2020 / general træning 2020
C-J ingen kom til træning om tirsdagen pgr. af de fleste af licensspillere tog ud og spillede
stafetten.
Tommy mente at vi stadigvæk skal have begge dage.
C-J vi taber de fleste kampe på pgr. af manglende træning af skud og indlæg.
Det blev besluttet at om tirsdag- / torsdage bliver der startet op med skud- / indlægs træning
og kamp bag efter.
Steen spurgte Doris om hun ville stå for noget af træningen, men det afslog hun.
vi vil kontakte Erik Erlandsen angående skudtræning.
5. Veteranhold 2019 evaluering.
Tommy der var kun et hold sidste sæson, holdet klarede sig godt. Der er nu fastsatte
spilledage.
6. Veteranhold 2020 et eller to hold.

Steen hvis vi skal 2 veteranhold skal der bruges en holdleder mere ud over Tommy som har 1.
veteran
7. Holdleder til veteranhold.
Tommy 1. veteran. 2. veteran Eli
8. DGI 6 mands hold spillere og holdledere til disse.
Tommy fortalte om hvem der var holdleder og spillere
9. Eventuelt.
Steen det er vigtigt at de nye spillere får oplyst regler og hvordan man placer sig på banen
under kampe.
Villy dem der skælder ud over overtrådt, gør det selv.
Leif Z. vil gerne have et nyt skilt no. 98.
Tommy fortalte om hvordan det går med vores flytning af baner og ny hal.
Inger syntes at man skulle snakke mere indbyrdes om hvad man gør når man spiller kamp
(skud / indlæg), og rose hinanden hvis spillerne gør en god indsats.
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