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OIF Håndball 
 Sesongen 2015/2016 

- 13 aldersbestemte lag, 2 seniorlag, 2 veteranlag og minilag 2007, 
2008 og 2009 (50-60 spillere) 

- Totalt rundt 230 spillere, og ca 70 frivillige trenere, lagledere, 
dommere, styre- og utvalgsmedlemmer 

 

 Trener-/lagleder-/dommermøter 

- 3 gang pr sesong; august, desember og mars/april 

- Innhold;  nytt fra styret, treningstider, terminlister, rutiner, 
aktivitetsavgifter, lisens, arrangement, utstyr , sponsoravtaler. 

- Sosial sammenkomst min 1 gang pr sesong 

- Godtgjøring; trenings-/profileringsklær, frikort kamper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OIF Håndball 
 Sportslig 

- Kurs-/treningskvelder, tema sportsplan, bruk av spillere mellom 
lagene/hospitering mm 

- Forberedelse for egne turneringer  

- Felles avslutning for alle spillere, trenere, lagledere, 
styret/utvalg, foresatte, sponsorer.  

 Samfunnsregnskap 

- Klubbens bidrag gjennom dugnadsinnsatsen fra trenere, 
lagledere, dommere, styret, utvalgene: for 2014 ble denne 
beregnet til 2,8 mill  

 

 

 

 

 

 

 

 



OIF Håndball 
 Økonomi 

2014: omsetning på ca.1.7 mill 

- Inntekter 

Langsiktige sponsoravtaler (profilering, frukt), aktivitetsavgift, 
kalendere, egne turneringer, Gjensidigestiftelsens Håndballskole 
(vinterferien), billettinntekter, spillersamlinger juni, diverse 
dugnader (inntekt går direkte til lagene) 

 

- Utgifter 

Ca.35% av omsetning går til hall-leie 

Ca.10 % av omsetning går til kampavgifter 

Ca.15% går til påmeldingsavgifter serie og turneringer 

Ca.15% går til dommerutgifter 

Resten går til bekledning, reiser, kurs 

 

 

 



OIF Håndball 
 + faktorer 

- Kontinuitet i alle verv 

- Kort vei fra innspill til beslutninger 

- En fantastisk gjeng som ønsker å bidra positivt 

- Ikke alt for opptatt av sportslige resultat 

- Er tilstedeværende både i hallen og på dugnader 

- Tradisjon for å nå målene som vi setter oss 

- Samarbeider meget godt internt og med naboklubber 

 



Møte 14.12.2015 
Lagene vs dugnadsinntekt 
 Inntekt går til den enkelte, men ingen utbetaling av «penger til gode» 

 Dugnadsarbeid 

 - Varetellinger 

 - mv 

 Viktig: Det er OIF Håndball som sender 
fakturaer etter dugnader, så fremt noe annet 
ikke er avtalt med Berit/Marthe 

 

 
 

 



Møte 14.12.2015 
 Politiattester 
 Oppdatering av spillerlister vs aktivitetsavgift 
 Laglederne må sørge for at spillerlister oppdateres 

fortløpende og sendes Linda 
 Lagleders oppgaver mht lister kiosk/sekretæriat mv 
 * SMS-varsling  
 Medlemstilhørighet trenere/lagledere/dommere mv 
 Bruk av sportsplanen, trenerkurs mv 
 Målvaktstrening 
 Lisens 
 * 2003-modeller skal betale halv lisens fra nyttår  
 



Møte 14.12.2015 
 Treninger i mellomjula 

 Orkdalsbanken JuleCup 27.des 2015 

 Avslutningsturnering  

 Talentstipend for målvakter 

 Ny klubbkontakt i sone Orkdal; Berit Kvåle 

 

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

kamper på hverdager 

 Bruk av spillere/spillerflyt mellom lag 



Møte 14.12.2015 
 Gjensidige Håndballskole uke 8/2016 
 Årsmøtedato: mandag 15.februar 2016 kl.17:30 
 Valg: 
• Valgkomite består av Oddvar Ustad, Kristine Eker og Svein Olav Gjerstad 

 Mini-/10-årsturnering 05.mars 2016 
 Orklahallen bestilt t.o.m uke 11/2016 
 Husk å melde fra når treningstid ikke skal benyttes. 
 Trening i april fram til avslutningsturnering bestilles direkte i Orklahallen av lagleder 

 Neste trener-/lagleder-/dommermøte: mandag 14.mars 2016 
       - Oppsummering sesongen 2015-2016       
  - Sesongen 2016-2017 (hvem blir med videre, påmelding av lag mv) 

 Avslutning 
 - felles arrangement Orkdal Rådhus tirsdag 15.mars 2016 kl.18:00 
 - for de enkelte lag: håndballavd støtter med kr.50,- pr.spiller. 

 
 


