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Orkanger IF håndballavdelingen 

 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper 
 

 Oversikt legges ut på hjemmesida 

 Treningstider avklart, endelige terminlister kommer i september  

 G10 (2 lag) og J10 (1 lag) spiller i Trondheimsserie, kampene starter etter 

høstferien 

 Endringer i treningstider pga. kamper sendes ut så raskt terminlistene er 

klare 

 Treningene kan starte, men i september/oktober blir kun en bane 

tilgjengelig pga. utskifting parkett.  

 Dugnad ifm. utskifting av parkett må påregnes 

 Varsle Orklahallen i god tid når treningstid avlyses! 
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 Håndballutstyr for spillerne 
 Rabaterte priser på kjøp av utstyr hos Sport1 

 

 Håndballutstyr for støtteapparat 
 Kolleksjon til tillitsvalgte, trenere, lagledere og dommere. I tillegg fri 

adgang til kamper med OIF som arrangør 

 



 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 

• Materiell/utstyr/drakter 
 BK er ansvarlig for dette. Laglederne kan hente ut utstyr hos henne 

 Nye drakter, vester ol? Meld fra 

 

 Hjemmearrangement 
 Viktig med ”Håndball med stil” 

 Frukt og grønt, avtalen med Prix fortsetter. Laglederne henter ut 

nødvendig frukt 
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• Spillerlister 
 

 Mal ligger på hjemmesida. Må fylles ut så raskt som mulig etter oppstart 

av treninger, og sendes Berit. Husk å sende oppdatering så raskt det 

skjer endringer 
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 Aktivitetsavgift og medlemsavgift 
 

 Alle skal betale begge deler 

 Foregår ved at spillerlistene samkjøres med medlemsregister 

 De som ikke er medlemmer blir innmeldt og får tilsendt faktura 

 Ingen spille-/treningsberettigelse ved utestående 

 Aktivitetsavgift skal dekke påmeldingsavgifter, drakter, hall-leie, 
kampavgifter, dommerutgifter mm. Aktivitetsavgiften dekker inn i snitt 
ca.60% av de virkelige kostnadene, resten må klubben skaffe gjennom 
sponsorer, arrangement, kalendersalg mm 

 Medlemskap gjelder alle med verv  
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 Lisens 
 

 Alle spillere over 13 år skal betale lisens før spill 

 Laglederne må sørge for å kontrollere at dette er gjort 

 Ingen får spille kamp før kopi av lisenskvitt. er levert/sjekket 

 Spillere som fyller 13 år i løpet av sesongen, betaler halv lisens ved 

årsskiftet.  
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 Post og info til lagene 
 Info sendes ut på mail 

 Politiattester må skaffes for de trenere, lagledere som er nye 

 

 Bruk av OIF`s hjemmeside 
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 Deltakelse på turneringer 
 Orkdalsbankens Julecup 2014 i OH 27.des  

 Mini-/B10-turnering i OH lørdag 22.nov 2014 og lørdag 07.mars 2015 

 Ut over dette kan lagene melde seg på turneringer etter at dette er avklart med sportslig leder.  

 Avslutningsturnering 

 Gjensidige Håndballskole i vinterferien 

 

 Sportslig  
 Sportsplan, gjennomføring av samlinger for trenerne 

 Egne målvaktstreninger 

 

 Teknisk  
 Arrangement, oppsett kiosk/billett, sekretariat/speaker 
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 Bruk av sms, for varsling av treninger, kamper, 
dugnader mv 

 For å logge deg på, gå til https://app.transponder.cc/nb/accounts/sign_in 

 Brukernavn; e-postadresse 

 Passord; egendefinert 

 Rediger gruppene/lagene (spillere og foresatte) 

 

 Foreldremøter; datoer, innhold 
 Alle lag skal avholde foreldremøte så raskt som mulig etter oppstart 

 Saker; hvordan vil vi ha det, rutiner, treningstider, avgifter, turneringer, 
kioskvakter, kalendersalg mv. Forslag til saksliste er utarbeidet 

 Styret kan inviteres hvis ønskelig 

 Dugnader for lagene? 

 

https://app.transponder.cc/nb/accounts/sign_in
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