
 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 
 

 

 MØTE 10. DESEMBER 2012 



Møte 10.12.2012 

Mini: ca.90 spillere 

14 aldersbestemte lag 

2 seniorlag 

Totalt ca.240 spillere 

60 personer i ulike verv 

 



Møte 10.12.2012 

 Inntektssiden 
 Langsiktige sponsoravtaler (profilering, frukt) 

 Treningsavgift 

 Adventskalendere  

 Turneringer (mini/B10, Prix-cup) 

 Gjensidige Håndballskole (vinterferien) 

 Reklame-TV 

 Spillersamlinger juni 

 Diverse dugnader (inntekt går direkte til lagene) 

 



Møte 10.12.2012 

Økonomi 

 Utgifter 

 Ca.40% av omsetning går til hall-leie 

 Ca.20% går til påmeldingsavgifter 

 Ca.15% går til dommerutgifter 

 Resten går til bekledning, reiser, kurs, EK  

 

 



Møte 10.12.2012 

 Lagene vs dugnadsinntekt 
 Alle lag har egen prosjektkonto for inntekt/utgift. Går til reise-

/turneringskostnader 

 Inntekt går til den enkelte, men ingen utbetaling av «penger til gode» 
- Presisering retningslinjer 

 Dugnadsarbeid 

 - Varepakking 

 - Varetellinger 

 - mv 

 Viktig: Det er OIF Håndball som sender 
fakturaer etter dugnader, så fremt noe annet 
ikke er avtalt med Oddvar. Kristine må få 
beskjed om hvem som skal ha faktura, sum etc 

 



Møte 10.12.2012 

 Oppdatering av spillerlister vs treningsavgift 

 Laglederne må sørge for at spillerlister oppdateres 
fortløpende og sendes Oddvar og Mari  

 Lagleders oppgaver mht lister kiosk/sekretæriat mv 

 * SMS-varsling  

 Medlemstilhørighet trenere/lagledere/dommere mv 

 Bruk av sportsplanen, trenerkurs mv 

 Lisens 

 * 2000-modeller skal betale halv lisens fra nyttår  

 



Møte 10.12.2012 

 Treninger i mellomjula 

 COOP Prix Cup 27.des 2012 

 Avslutningsturnering 

 Talentstipend for målvakter 

 

SERIEPERIODE 2 
 Treninger/kamper; endring av treningstid som følge av 

kamper på hverdager 

 Bruk av spillere/spillerflyt mellom lag 



Møte 10.12.2012 

 Gjensidige Håndballskole uke 8/2013 

 Årsmøtedato: mandag 18.februar 2013 kl.18:30 

 Valg: 
• Valgkomite består av Sindre Eikli og Nils Høeg 

• Følgende er på valg: Sekretær, leder marked/økonomi, leder teknisk, kasserer 

 Mini-/B10-turnering 09.mars 2013 

 Orklahallen bestilt t.o.m uke 12 
 Husk å melde fra når treningstid ikke skal benyttes. 

 Neste trener-/lagleder-/dommermøte: mandag 18.mars 2013 
       - Oppsummering sesongen 2012-2013       

 - Sesongen 2013-2014 (hvem blir med videre, påmelding av lag mv) 

 Avslutning 
 - felles arrangement Orkdal Rådhus tirsdag 19.mars 2013 kl.19:00 
 - for de enkelte lag: håndballavd støtter med kr.50,- pr.spiller. 

 
 


