
Litt om mangt
• Kort oppsummering av sesongen 2020/2021

• Bråstopp, sesongen annullert for aldersbestemte lag

• Seniorlagene hadde ingen sesong, spiller i de samme divisjoner (2. og 3.div) også neste sesong

• Bredt og sosialt tilbud som favner mange ungdommer

• Mange positive og flinke folk som bidrar i OIF Håndball! 

• Endringer/forbedringer/klargjøringer

• Benytt øvelser, basis, hospitering, Learn handball

• Trenerkurs – e-læringskurs

• Enkelte lag som er ressurskrevende, en del mener mye og mangt

• Også ressurskrevende rundt arrangementer; opplåsing/låsing av hall, garderober mv
• Vi har vært i møter med Orklahallen, klar forbedring i det siste

• OIF Håndball skal fortsatt være klubbstyrt!
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Økonomi
Omsetning på ca.2.4 MNOK i 2019 ble til 1.3 MNOK i 2020

• Inntekter

• Langsiktige sponsoravtaler (profilering), aktivitetsavgift, kalendere, egne turneringer, billettinntekter 
(spesielt 2.div), spillersamlinger juni, diverse andre dugnader (inntekt går direkte til lagene).

• Store inntektstap ifbm avlysninger, sannsynligvis opp mot NOK 500.000, – dette på tross av dekning 
gjennom krisepakker (70% og 50% inndekning)

• Utgifter

Ca.25% av omsetning går til leieutgifter

Ca.10 % av omsetning går til kampavgifter

Ca.20% går til påmeldingsavgifter serie og turneringer

Ca.20% går til dommerutgifter

Resten går til bekledning, reiser, kurs, mv
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Økonomi
• Aktivitetsavgift skal dekke påmeldingsavgifter, drakter, hall-leie, kampavgifter, 

dommerutgifter mm. Ingen planer om økning

• Aktivitetsavgiften dekker inn i snitt ca.60-65% av de virkelige kostnadene, resten må klubben 
skaffe gjennom sponsorer, arrangement, kalendersalg mm

• Dugnader for det enkelte lag (instr. Håndballskole, varetellinger og andre oppdrag som lagene 
tar på seg) tilfaller den enkelte spiller

• I OIF-regi og det som går til fellesskapet; 

• Kalendersalg

• Foreldre og spillere blir satt opp under arrangement

• Miniturneringene og Julecup (- dommerutgifter)

• Resten av pengene hentes inn gjennom sponsoravtaler,  talentsamlingen, Orkanger-dagene
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Økonomi
• Uavhengig av Korona; Klubben har avviklet ordningen mht avslutningsturnering, må ordnes av 

det enkelte lag og utgiftene må også jobbes inn

• Skyldes at dette er svært ressurskrevende for klubben; booker, forskutterer, betaler 
påmeldingsavgifter, betaler overnatting ledere. Klubben ønsker selvfølgelig å benytte 
samarbeidspartnere som gir noe tilbake til klubben, sørget dermed for inndekning for trenere 
og lagledere – mangel på forståelse på dette, omkamper/energitap = ordne det selv!

• OIF Håndball betaler lagspåmeldingene/påmeldingsavgiftene
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Styret i OIF Håndball sesongen 2021/2022
Styreleder Øyvind Togstad 

Leder Marked/økonomi Berit Kvåle

Sporstlig leder Heidi Berg Bjerkan

Kasserer Marthe Togstad

Sekretær Bjørn Almli

Teknisk leder Vacant

Utvalgsmedlemmer ordnes av lederne iht org.plan
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Forberedelse sesongen 2021/22
• Talentsamling juni 2021;

• 2006-/2007-modeller

• Serieordning 2021/2022;

• Påmeldingsfrist 01.mai

• Mellomklasser 11 år, 13 år og 15 år

• Samarbeid;

• Treningssamarbeid med OIL J2007

• Ingen andre pt

• Treningstider Orklahallen; 

• Forsøker å finne de riktige tidspunkter tilpasset hvert enkelt lag
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Forberedelse sesongen 2021/22

• J/G 11 - 12 år

• Spilles om temaserie med fokus på utgruppert forsvar. 1.omgang SKAL spilles 
med utgruppert forsvar

• J/G 13 år

• Geografisk inndeling av avdelinger så langt det er mulig

• J/G 14, 15 og 16 år 

• Nivåinndelt påmelding hvor klubber melder på lag til «Øvet» og/eller «Uøvet»
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Forberedelse sesongen 2021/22

• Regionserie J/G 16 år

• Regionserie for hele regionen

• Inntil 12 lag i alle klasser

• Antall lag fra hhv. Nord-Norge og Trøndelag/Møre og Romsdal vil bli fastsatt ut ifra 
lisensierte spillere i aktuelle årsklasser.
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Forberedelse sesongen 2021/22

• Terminlisteforslag J/G 15 -> senior 2. juli

• Frist gebyrfri omberamming J/G 15 - senior, 31. august

• Terminlistearbeid J/G 14 år og yngre, 6. - 30.september

• Publisering av endelige terminlister 30.september
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Forberedelse sesongen 2021/22
Minilag (mix-lag eller jenter/gutter)

• 2013 Torbjørn Evjen, Ole Morten Holmeng, Marit Elisabeth Martinsen, Kirsti Krogseth

• 2014 Kjersti Løkken, Beate Hansen

• 2015
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Forberedelse sesongen 2021/22
Påmelding av lag (utg.pkt) sesongen 2021/2022

• 1 lag J9 (2012)

• 1 lag J10 (2011)

• 1 lag J11 (2010)

• 1 lag J12 (2009)

• 1 lag J13 (2008)

• 1 lag J14 (2007)

• 1 lag J15 (2007-2006)

• 1 lag J16 (2007-2005)

• 1 Ksr-lag (2.div)
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Forberedelse sesongen 2021/22
Påmelding av lag (utg.pkt) sesongen 2021/2022

• 1 lag G9 (2012)

• 2 lag G11 (2010+2011)

• 1 lag G12 (2009)

• 1 lag G13 (2008)

• 1 lag G14 (2007)

• 1 lag G16 (2006-2005) eller jr-serie (2006-2002)

• 1 Msr-lag (3.div)
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Trenere/lagledere pt

• J9 (2012) (Hanne Mette Romundstad), (Marthe Haugan), Tor Jørund Sund

• J10 (2011) Mona Storås, Reidun Brostrøm Hestnes, Maj Iren Helgeton

• J11 (2010) Marit Martinsen, Marit Nærup Hellem, Lars Arne Lien

• J12 (2009) Øystein Claussen, Mari Røhmesmo, Trine Fjellvær

• J13 (2008) Per Arne Mogseth, Sølvi Gangaas

• J14/J15/J16 Øystein Claussen, Elisabeth Rønningen, Tom E. Krokdal, Tonje Sandvik, Siv Bjørkli, 
(2007-2005) Øyvind Hukkelås, Hugo Sundli
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Trenere/lagledere pt

• G9 (2012)

• G10/G11 (2011-2010) Per Arne Mogseth, Tor-Arne Staurset Martinsen, Siv Ruud-Hansen 

• G12 (2009) Elin Mæhlen

• G13 (2008) Tone Elisabeth Krokdal, Maj Iren Helgeton, Gustav Rokstad

• G14 (2007) John Olav Wåtland, Geir Jørgen Grøset

• G16/Mjr (2006-2002) Kirsti Tøndel
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Forberedelse sesongen 2021/22
• Selv om vi går inn i en periode hvor man ikke har felles 

håndballtreninger/aktiviteter, så er det viktig at man holder hjulene i gang

• Det er viktig at man opprettholder kontakt med spillere

• Kan være enkelt å gi seg med håndball nå for de som vurderer det om man 
ikke hører noe fra klubben/treneren/laget sitt...

• Lag planer for neste sesong

• Skap treningsaktivitet ved å dele treningstips fra NHF sin facebookside eller 
fra håndballandslagene sine instagram-kontoer

• Oppfordre utøverne til å trene til teknikkmerke!

• e-læringskurs for trenere/lagledere
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Forberedelse sesongen 2021/22
• Ønske om treningstid fra høsten 2021 – meld fra om spesielle ønsker

• Tiltak for hele klubben høsten 2021

• Felles treningssamling? Orklahallen/Hitra/Frøya/Ørland

• Turneringer; 

• Åpningscup i Trondheim Spektrum (aldersbestemte og sr) 10.-12.sept og 20.-26.sept 2021

• Stjørdalscupen (9 – 18 år) 8.-10.okt 2021 - https://www.profixio.com/app/matches/stjordalscup-2021

• Andre tiltak?

• Learn Handball – verktøy for planlegging og gjennomføring av treninger, øvelsesbank mv 
www.learnhandbasll.com

• Klær/utstyr – skifte av utstyrssponsor, trenere/lagledere/utvalg mv vil få utdelt nye overtrekk/ 
t-skjorte ved oppstart til høsten – BK henter inn str slik at vi får bestilt innen 01.juni

• Orklahallen – gjennomgang av retningslinjer før sesongstart
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Til slutt
• Lagsavslutninger (spillere/støtteapparat – husk 1m)

• OIF Håndball dekker kr.70,- pr spiller (mat/drikke)

• Innsatspokal for J/G12, J/G13, J14 og G15/16

• Treninger etter påske

• G15/16; mandag kl.19:30, torsdager kl.18:00

• J11; tirsdager kl.16:30

• J10; tirsdager kl.16:30

• J13/J14; tirsdager kl.18:00, torsdager kl.18:00

• Innlevering av spillerdrakter, vester og bag - nyvasket

• Epost utsendt – innlevering torsdag 8/4 kl 18 i Orklahallen på Bane 1

• Mangler innbetalinger av aktivitetsavgift fra noen spillere. Lagledere har fått beskjed, må 
purre
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