
Orkanger IF håndballavdelingenOrkanger IF håndballavdelingen

�� TRENERTRENER--/LAGLEDER/LAGLEDER--/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 
11.DESEMBER 200811.DESEMBER 2008



Møte 11.12.2008Møte 11.12.2008

��Mini: ca.60 spillereMini: ca.60 spillere

��9 aldersbestemte lag9 aldersbestemte lag

��1 seniorlag1 seniorlag

��Totalt ca.220 spillereTotalt ca.220 spillere

��45 personer i ulike verv45 personer i ulike verv



Møte 11.12.2008Møte 11.12.2008

�� InntektssidenInntektssiden
�� Langsiktige sponsoravtaler (profilering, frukt)Langsiktige sponsoravtaler (profilering, frukt)

�� TreningsavgiftTreningsavgift

�� Turneringer (mini/B10, Turneringer (mini/B10, NattcupNattcup, , PrixPrix--cupcup))

�� Gjensidige Håndballskole (vinterferien)Gjensidige Håndballskole (vinterferien)

�� ReklameReklame--TVTV

�� Diverse dugnader (inntekt går direkte til lagene)Diverse dugnader (inntekt går direkte til lagene)

�� UllmaxUllmax



Møte 11.12.2008Møte 11.12.2008

�� ØkonomiØkonomi
�� UtgifterUtgifter
�� Ca.35% av omsetning går til hallCa.35% av omsetning går til hall--leieleie

�� Ca.15% går til påmeldingsavgifterCa.15% går til påmeldingsavgifter

�� Ca.15% går til dommerutgifterCa.15% går til dommerutgifter

�� Resten går til utdanning, driftResten går til utdanning, drift

�� Ingen godtgjøringsutbetalingerIngen godtgjøringsutbetalinger

�� Prøver å bygge opp litt egenkapitalPrøver å bygge opp litt egenkapital



Møte 11.12.2008Møte 11.12.2008

�� Lagene Lagene vsvs dugnadsinntektdugnadsinntekt
�� Alle lag har egen prosjektkonto for inntekt/utgiftAlle lag har egen prosjektkonto for inntekt/utgift
�� Lagleder sørger for en oversikt over inntekt Lagleder sørger for en oversikt over inntekt pr.lagpr.lag, sendes Øyvind Togstad før jul. Gjelder ikke , sendes Øyvind Togstad før jul. Gjelder ikke UllmaxUllmax--salgsalg..
�� Planlagt dugnadsarbeid: Varetelling, pakking mvPlanlagt dugnadsarbeid: Varetelling, pakking mv
�� Salg av Salg av FireStopFireStop; ca.kr.100,; ca.kr.100,-- i fortjeneste i fortjeneste pr.pakkepr.pakke. Må selges før jul, hentes fortløpende hos . Må selges før jul, hentes fortløpende hos InterrekInterrek (trenger ikke noe (trenger ikke noe 

lager)lager)

�� SkademeldingerSkademeldinger
�� Finnes på Finnes på www.handball.nowww.handball.no. Skal meldes elektronisk.. Skal meldes elektronisk.

�� Klubbpakke. Påtrykk logoKlubbpakke. Påtrykk logo
�� Sport1 melder om godt salg. Alle må sørge for at ny logo for COOSport1 melder om godt salg. Alle må sørge for at ny logo for COOP Orkla Møre trykkes på genser.P Orkla Møre trykkes på genser.

�� Materiell/utstyrMateriell/utstyr
�� De som har behov for De som har behov for håndballhåndball--materiell/utstyrmateriell/utstyr tar kontakt med Berit Kvåle for bestilling/uthenting.tar kontakt med Berit Kvåle for bestilling/uthenting.

�� Oppdatering av spillerlister Oppdatering av spillerlister vsvs treningsavgifttreningsavgift
�� Laglederne må sørge for at spillerlister oppdateres fortløpende Laglederne må sørge for at spillerlister oppdateres fortløpende og sendes Øyvind Togstad. Varsle også Hege K. Gjønnes (ansvarligog sendes Øyvind Togstad. Varsle også Hege K. Gjønnes (ansvarlig

treningsavgift).treningsavgift).

�� Medlemstilhørighet trenere/lagledere/dommere mvMedlemstilhørighet trenere/lagledere/dommere mv
�� LoddsalgLoddsalg
�� Alle lodd blir utsendt, giro må betales av den enkelte Alle lodd blir utsendt, giro må betales av den enkelte ihtiht frist. Lotteriet er pålagt klubben av Forbundstinget, antall lofrist. Lotteriet er pålagt klubben av Forbundstinget, antall lodd fordelt etter antall dd fordelt etter antall 

lag/spillere.lag/spillere.

�� TrenerkursTrenerkurs



Møte 11.12.2008Møte 11.12.2008

�� Bruk av hjemmesidaBruk av hjemmesida
�� Lagene oppfordres til å benytte sida aktivt.  Send stoff/bilder Lagene oppfordres til å benytte sida aktivt.  Send stoff/bilder til til svein_olav@orkdalenergi.nosvein_olav@orkdalenergi.no

�� Bruk av bilderBruk av bilder
�� Foreldre kan reservere seg fra at bilder og navn på deres barn pForeldre kan reservere seg fra at bilder og navn på deres barn publiseres på ubliseres på OIF`sOIF`s hjemmeside. hjemmeside. 

Lagleder må i så fall få beskjed.Lagleder må i så fall få beskjed.

�� Deltakelse i Deltakelse i turneringer/avslutningscuperturneringer/avslutningscuper
�� Lagene bør søke internt samarbeid om å dra på turneringer. HasteLagene bør søke internt samarbeid om å dra på turneringer. Haster med påmelding hvis dette er r med påmelding hvis dette er 

turneringer som arrangeres våren 2009. OIF betaler påmeldingsavgturneringer som arrangeres våren 2009. OIF betaler påmeldingsavgift, andre kostnader dekkes av de ift, andre kostnader dekkes av de 
enkelte lag. Kan være aktuelt med økonomisk støtte til busstransenkelte lag. Kan være aktuelt med økonomisk støtte til busstransport ved fellestransport.port ved fellestransport.

�� Treninger Treninger –– bruk av egne dommerebruk av egne dommere
�� Lagene oppfordres til å benytte klubbens egne dommere til dømminLagene oppfordres til å benytte klubbens egne dommere til dømming på treninger, gjennomgang av g på treninger, gjennomgang av 

regler mv.regler mv.

�� Juletrefest 3.juledagJuletrefest 3.juledag
�� OIF Håndball arrangerer juletrefest i Terna 3.juledag. Egen OIF Håndball arrangerer juletrefest i Terna 3.juledag. Egen komitekomite oppnevnes, annonseres i ST og oppnevnes, annonseres i ST og 

ved utdeling av flygeblad til egne spillere/foreldre.ved utdeling av flygeblad til egne spillere/foreldre.



Møte 11.12.2008Møte 11.12.2008

�� Årsmøtedato: Årsmøtedato: 23.februar 200923.februar 2009
�� Valg:Valg:
•• ValgkomiteValgkomite består av Thomas Nordahl Pedersen (leder), Kristine består av Thomas Nordahl Pedersen (leder), Kristine EkerEker, Wenche Andresen og Mary Moldjord., Wenche Andresen og Mary Moldjord.
•• Følgende er på valg: Styreleder, Leder Marked/Økonomi, Kasserer Følgende er på valg: Styreleder, Leder Marked/Økonomi, Kasserer og Materialforvalterog Materialforvalter

�� MiniMini--/B10/B10--turnering turnering 08.mars 200908.mars 2009
�� Orklahallen bestilt Orklahallen bestilt t.o.mt.o.m uke 14uke 14
�� Husk å melde fra når treningstid ikke skal benyttes.Husk å melde fra når treningstid ikke skal benyttes.

�� Avslutning for spillerneAvslutning for spillerne
-- felles arrangement Orkdal Rådhus felles arrangement Orkdal Rådhus torsdag 26.mars 2009torsdag 26.mars 2009
-- for de enkelte lag: for de enkelte lag: håndballavdhåndballavd støtter med kr.50,støtter med kr.50,-- pr.spillerpr.spiller..
-- det vil bli tatt fellesbilde, dato foreløpig ikke fastsattdet vil bli tatt fellesbilde, dato foreløpig ikke fastsatt

�� TilsynsvaktTilsynsvakt--ordningordning i Orklahalleni Orklahallen
•• Uke 51; J12, Uke 2; G14, Uke 3; J14, Uke 4; J15, Uke 5; J12Uke 51; J12, Uke 2; G14, Uke 3; J14, Uke 4; J15, Uke 5; J12

�� Ny bane 3Ny bane 3
�� Neste Neste trenertrener--/lagleder/lagleder--/dommermøte/dommermøte: mandag 23.mars 2009 kl.19.00: mandag 23.mars 2009 kl.19.00

-- Oppsummering sesongen 2008Oppsummering sesongen 2008--20092009
-- Sesongen 2009Sesongen 2009--2010 (hvem blir med, påmelding mv)2010 (hvem blir med, påmelding mv)

�� Spørsmål/kommentarer?Spørsmål/kommentarer?


