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Referat fra evalueringsmøte Vintercup 2016 - 30.03.16 
 

Tilstede: Hans Sakrisrud, Wenche Græsmo, Jan Johansen og Ole Gunnar Holen 
Forfall: Ida Sander 
 

1. Økonomi 
 Årets turnering ga et overskudd på ca. kr 56.000,- (Budsjettert med kr 50.000,- i inntekter). Det er ca. 

kr 2.000,- høyere enn i 2016. 

 Flisa G19 trakk laget rett før turneringsstart. Elverum G19 fikk delta gratis ettersom de takket ja på 
veldig kort varsel. Løvenstad kunne ikke stille lag til kamp mot Sagene Jr 05.03. Løvenstad fikk bot på 
kr 3.000,- (halv påmeldingskontingent), samtidig som Sagene Jr ble kreditert kr. 1.300,- (1/3 av 
påmeldingskontingent). 

 Billett- og kioskinntekter var dårligere enn i 2015. Noe av årsaken er manglende KIL-kamp. 
Inngangspenger opprettholdes i 2017. 

 Det er et stort inntektspotensial vedrørende sponsorer. Både Internett og radio vil føre til god 
eksponering for en turneringssponsor. Målet bør være at turneringssponsor bidrar med ca. kr 10.000,- 
og at vi kan få inn totalt ca. kr 20.000,- i sponsorpenger. Ole Gunnar lager utkast til «frierbrev» som 
sendes ut til utvalgte bedrifter i Kongsvinger og Sør-Odal. Utkast og liste over bedrifter gjennomgås i 
august. Brev følges opp med telefonsamtaler i september/oktober. 

 Budsjett for 2017 skal være klart i august/september. 
 

2. Erfaringer 2016 
 Invitasjon 2017: 

o Overnattingsmuligheter. 
o Bindende påmelding. 

 Det kom flere klager på matchballene fra Scantrade (Umbro). I 2017 anskaffes Adidas-baller. 

 Bankterminal (iZettle) ble i år benyttet for første gang. Terminalen dro inn kr 4.097,- (netto). GIF bør ila 
2016 ha opplæring i bruk, samt utarbeide en enkel bruksanvisning som kan følge esken. 

 Det ble ikke solgt målaksjer, dette må forberedes bedre til neste år. Målaksjer skal selges i kiosken. 

 Arrangementsgruppa er tilstrekkelig for å gjennomføre turneringa. Vakter rekrutteres fra lagene i 
klubben, samt en liten gruppe med frivillige. Antall frivillige bør økes for å fordele vakter bedre. 

 Dommere forsyner seg i kiosken også utenom kurs/seminar. Rutiner for dette må inkluderes i avtalen 
med Glåmdal Dommerlaug. 

 Glåmdalen viste semifinaler og finalen direkte på Internett, samtidig som Radio Kongsvinger sendte 
finalen live på radio. Dette samarbeidet vil bli forsøkt opprettholdt kommende sesonger.  

 Det ble opprettet et Facebook-event i forkant av turneringa. Denne oppdateres fortløpende med 
resultater, tabeller og andre nyheter. Link sendes til alle deltagende lag for å nå ut til flere personer. 
Dette kan være positivt i sponsorjakten. 

 

3. Turnering 2017 
 Ole Gunnar kontakter Kongsvingerhallen for leie av hall i 2017. Vi går for helgene 24-26.02 (uke 8) og 

03-05.03 (uke 9).  

 Kiosk-endringer vurderes for 2017: 
o Endre sjokoladetyper, lite inntjening på sjokolade og potetgull. 
o Prøveprosjekt med oppkuttet frukt i plastbeger. Frukt kan vi forhøre oss om vi kan få sponset. 
o Øke pris på baguetter til kr 40,-. Tilby halve baguetter til kr 20,-.  
o Det er behov flere 5’ere i vekslepenger.  

 Vi vurderer å opprette en damegruppe i 2017 om GIF fortsatt har damelag. Avgjørelsen tas i august 
når damelaget har gjennomført en halv sesong, og vi ser utviklingen til laget. Følgende to alternativer 
vurderes: 

1. Senior – 16 lag, G19 – 4 lag, G16 – 4 lag (som i år). 
2. Senior – 16 lag, Damer – 4 lag, G16 – 4 lag (G19 utgår, mens G16 består da disse lagene gir 

flere inntekter). 


