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Orkanger IF håndballavdelingen 

• Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er 

lagt ut på hjemmesida. 

 

• Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt er lagt ut på 

hjemmesida. 

 

• Presentasjon av ledere og utvalgsmedlemmer: Oversikt er lagt ut på 

hjemmesida. 

 

 

 



 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 

 Treninger; treningstider, hvordan skal vi ha det, hva skal vi trene på jf 

sportsplan 

 Fair Play Kontrakt 

 Spillerlister 

 Foreldrekontakt? 

 Terminlister; kjøring 

 SMS-varsling 

 Hospitering mellom lagene/klassene 

 Deltakelse i turneringer 



 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 
 Turneringsdeltakelse; 

 Mini-/B10-turnering i OH lørdag 23. nov. 2013 og lørdag 8. mars 2014 

  

 Gjensidige Håndballskole i vinterferien 

 

 Utstyr og materiell; Skotøy, ball mv. Klisterforbud i klassene t.o.m J/G14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 
 Treningsavgift og medlemsavgift;  

 Alle skal betale begge deler. Foregår ved at spillerlistene samkjøres med 
medlemsregisteret. 

 De som ikke er medlemmer blir innmeldt og får tilsendt faktura 

 Laglederne må sørge for å kontrollere betaling, får beskjed fra ansvarlig 

 Ingen spille-/treningsberettigelse ved utestående 

 Eget skriv sendes ut sammen med faktura. 

 

 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.  
 



 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 
 Hjemmearrangement – MØT OPP! 

 Kampannonsering 

  Viktig med ”Håndball med stil” 

 Frukt og grønt 

 

 Sekretariat 

Lagleder/trener melder inn navn på noen personer fra hvert lag som kan 

sitte i sekretariatet (tidtakere og speaker) til teknisk leder 

Svein Olav Gjerstad på e-post: svein_olav@orkdalenergi.no 

Opplæring vil bli gitt. 
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Orkanger IF håndballavdelingen 

 Alle foresatte må påregne noe dugnadsarbeid  i forbindelse med 

kamparrangement i Orklahallen. 

 

 I tillegg salg av julekalender.  

 

 Foresatte for minispillerne blir satt opp som hjelp kun under mini-/10-

årsturneringene. Dugnadslister legges på nett. 

 

 Sport1 

30% på utstyr 

  



 

 

Orkanger IF håndballavdelingen 

 Bruk av OIF`s hjemmeside 
Lagene har eget område/ egen fane. Her blir link til hvert lags terminliste 

og kampreferat/bilder m.m. lagt ut. 

 Stoff som man ønsker skal legges ut, sendes Svein Olav Gjerstad på 

e-post adresse: svein_olav@orkdalenergi.no 

 Det er ønskelig at spillere og foreldre bidrar med stoff og bilder 

 Foresatte må si ifra hvis de ikke ønsker at bilder av deres barn skal 

legges ut på nettet 
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