
1 

HASLUM IL HÅNDBALL 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPORTSLIG RAMMEPLAN 

Revidert 14.6.2016 

  



2 

INNHOLD 
 

1 Sportslig Utvalg (SU) Haslum IL Håndball ........................................................................................ 3 

1.1 Formål ...................................................................................................................................... 3 
1.2 SU - sammensetning og ansvar ............................................................................................... 3 
1.3 Trenerforum ............................................................................................................................ 3 

2 Retningslinjer for lag/grupper i Haslum Håndball ........................................................................... 4 

2.1 Organisering av klubbens treningsgrupper og lag ................................................................... 4 
2.2 Prinsipp for inndeling av treningsgrupper ............................................................................... 4 
2.3 Prinsipp for treningsgruppens størrelse .................................................................................. 4 
2.4 Prinsipp for ledelse av treningsgruppe og lag ......................................................................... 4 
2.5 Prinsipp for laguttak og spilletid .............................................................................................. 4 
2.6 Prinsipp for spillers tilhørighet = sitt eget årstrinn.................................................................. 5 
2.7 Prinsipp for hospitering ........................................................................................................... 5 
2.8 Prinsipp for utlån ..................................................................................................................... 5 
2.9 Prinsipp for representasjon og talentutvikling ........................................................................ 5 
2.10 Prinsipp for oppfølging av målvakter ...................................................................................... 5 
2.11 Prinsipp for påmelding i seriespill ........................................................................................... 6 
2.12 Prinsipp for hvile og belastning ............................................................................................... 6 

3 Retningslinjer for trenere tilknyttet Haslum IL Håndball ................................................................ 7 

3.1 Rapportering ............................................................................................................................ 7 
3.2 Planer for laget ........................................................................................................................ 7 
3.3 Sportslige mål og utvikling ...................................................................................................... 7 
3.4 Spillerutviklingssamtale ........................................................................................................... 7 
3.5 Ansvar i forhold til spillere/laget/teamet/foreldre ................................................................. 7 
3.6 Samarbeid med andre ............................................................................................................. 8 
3.7 Sportslig Utvalg ........................................................................................................................ 8 
3.8 Trenerkompetanse .................................................................................................................. 8 
3.9 Trenerutdanning og videreutvikling av trenere ...................................................................... 8 
3.10 Haslum IL Håndballs organisatoriske mål for trenere ............................................................. 8 

4 Retningslinjer for utdanning av dommere ...................................................................................... 9 

5 Retningslinjer ved forespørsel fra spillere/lag om overgang til og fra Haslum IL Håndball ............ 9 

5.1 Regler ved henvendelse fra spillere/lag som ønsker å  komme til klubben............................ 9 
5.2 Regler ved ønske fra spiller/lag om å forlate klubben ............................................................ 9 
5.3 Regler ved henvendelse til spillere/lag i andre klubber ........................................................ 10 
5.4 Regler for rekruttering fra Haslum til andre lag .................................................................... 10 
5.5 Regler for treningssamarbeid med lag fra andre klubber ..................................................... 10 

 
 

 

  



3 

1 Sportslig Utvalg (SU) Haslum IL Håndball 
 

1.1 Formål  
Sportslig Utvalg er ansvarlig for all sportslig aktivitet i Haslum IL Håndball.  I dette ligger 

bl.a. alt håndball- og treningsfaglig innhold for klubbens lag, bemanning av støtteapparat 

til treningsgrupper, innstille ovenfor styret vedrørende ansettelse av trenere, 

trenerutdannelse, rekruttering og administrasjon av dommere. Sportslig utvalg skal også 

forelegges for godkjenning det totale antall lag som ønskes meldt på Regionserien før 

den endelige påmeldingen blir sendt fra klubben. Sportslig utvalg rapporterer til styret i 

Haslum IL Håndball hvor leder av Sportslig utvalg representerer utvalget. 

 

1.2 SU - sammensetning og ansvar  
 

 Sportslig leder 
 Sportslig ansvarlig J/G 8-14 år 

 Sportslig ansvarlig J15-Senior 

 Sportslig ansvarlig G15-Senior 

 Dommeransvarlig 

 Controller/overganger 

 Leder jenteutvalg 

 Leder spillerutvalg 

 

Kontaktinformasjon finner man her: http://www.haslumil.no/Handball/Horisontal-meny/Sportslig-

utvalg.html 

 

1.3 Trenerforum 
Trenerforum er en samlingsplass for utveksling av sportslige erfaringer, planlegging av 

treningsarbeidet og koordinering av lagenes kampoppsett og belastning. 

 

 Trenerforum 1 

Utgjøres av trenere for lag J/G 15-senior sammen med SU ansvarlig for årstrinnene.  

Målsetning om 2-4 møter pr. sesong.  

 Trenerforum 2 

Utgjøres av trenere for lag J/G 12-14 år sammen med SU ansvarlig for årstrinnene.  

Målsetning om 2-3 møter pr. sesong. 

 Trenerforum 3 

Utgjøres av trenere for lag fom håndballskole tom J/G 11 sammen med SU ansvarlig 

for årstrinnene. Målsetning om 1-2 møter pr. sesong. 

 

Innkalling til trenerforum foretas av Sportslig Utvalg v/SU-ansvarlig for årsgruppen. 
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2 Retningslinjer for lag/grupper i Haslum Håndball 
 

2.1 Organisering av klubbens treningsgrupper og lag 
 Med treningsgruppe mener vi organisering av spillere under trening. Spillere i en 

treningsgruppe vil kunne delta på flere lag.  En treningsgruppe ledes av en 

hovedtrener (gruppeleder) som kan ha med seg assistenttrenere. Støtteapparatet for 

den enkelte treningsgruppe skal bestå av: 

 Hovedtrener + eventuelt hjelpetrenere 

 Hovedoppmann (Administrativ leder for laget) 

 Foreldrekontakter (Lagledere, cupansvarlig, materialforvalter med flere)  

 Med lag mener vi organisering av spillere som representerer Haslum IL i en 

konkurransesituasjon (kamp).  Spillere fra flere treningsgrupper vil kunne delta på et 

lag, men hovedansvaret for et lag tilhører alltid en treningsgruppe. Et lag ledes av en 

lagsansvarlig (lagleder, som regel hovedtrener eller assistent trener) som vil kunne 

ha med seg inntil 3 ledere/assistenter. Disse 4 lederne kalles lagledelse. 
 Oppmenn og foreldrekontakter skal velges blant de foresatte til utøverne. Hovedtreneren 

kan/bør være med i utvelgelsesprosessen.  
  

2.2 Prinsipp for inndeling av treningsgrupper 
 I aldersgruppene t.o.m. 14 år ønsker Haslum Håndball primært en treningsgruppe pr. 

årstrinn (aldersfordelt).  

 Den faktiske inndelingen av treningsgrupper for en sesong fastsettes av 

hovedtreneren som en del av sesongforberedelsene.  Sammensetning av 

treningsgrupper kommuniseres til spillere, ledere og foreldre før sesongstart.  Ev. 

klage på inndeling rettes til gruppeleder, og vil bli behandlet av SU på deres neste 

møte.  

 For aldersfordelt inndeling vil prinsippet om samlet årskull kunne fravikes hvis det:  

 Er for mange spillere i årsklassen til å gjennomføre en effektiv trening på en 

spilleflate  

 Det er for stort sprik i treningsvilje til at en effektiv trening lar seg gjennomføre 

 

2.3 Prinsipp for treningsgruppens størrelse 
For at alle skal få et godt nok tilbud samt muligheter til å ha plass til hospiterende 

spillere er det satt følgende maksgrenser for antall spillere per årstrinn. 

 T.o.m. 12 år, maks 30 spillere 

 F.o.m. 13 år, maks 25 spillere (bla på grunn av plass til hospitering fra yngre lag) 

 

En eventuell reduksjon fra 30 spillere skal skje ved naturlig frafall. 

 

2.4 Prinsipp for ledelse av treningsgruppe og lag 
 Treningsgruppa ledes av en hovedtrener som ev. har med seg en eller flere 

assistenttrenere.  

 Hovedtreneren er ansvarlig for alle lag tilknyttet sin treningsgruppe  

 Assistenttrener vil kunne være lagsansvarlig under kamper. 

 I de yngste årsklasser vil også oppmann eller andre foreldre kunne fungere som 

lagsansvarlig dersom ingen av trenerne er disponible og det ikke er mulig å 

omberamme kamp. 

 

2.5 Prinsipp for laguttak og spilletid  
 For alle spillere i treningsgrupper der det er tilknyttet lag i nivå 1 og nivå 2, skal det 

tilstrebes tilnærmet lik spilletid sesongen sett under ett.   

 Utjevning av spilletid skal primært foretas i nivå 2 serien.  

 Dersom det er ønskelig for en eller flere av spillerne å spille færre kamper i løpet av 

en sesong/periode, skal man forsøke å ta hensyn til det så langt det lar seg gjøre.   
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2.6 Prinsipp for spillers tilhørighet = sitt eget årstrinn 
 En spiller vil ha sin tilhørighet til en treningsgruppe (og ikke lag) og spillerens 

overordnede er treningsgruppas leder - altså hovedtreneren (også kalt spillerens 

trener).   

 All hospitering og utlån av spiller skal gå gjennom spillerens trener. Dette innebærer 

at ingen annen trener skal henvende seg direkte til spiller angående dette. 

 Når en spiller er under hospitering eller utlån vil denne under trening/kamp være 

underlagt denne gruppens leder (trener/lagsansvarlig). Spillerens overordnede vil 

ikke endres. Spillerens trener vil være den samme og spilleren tilhører samme 

treningsgruppe selv under hospitering/utlån. 

 

2.7 Prinsipp for hospitering 
 Med hospitering mener vi et fast treningsopphold på eldre årstrinn en eller flere økter 

i uka over en avtalt periode. Spiller følger parallelt eget årstrinn resten av treningene 

i hospiteringsperioden. 

 Tilbudet om hospitering vil bortfalle dersom   

o spilleren ikke holder det påkrevde ferdighetsnivået 

o spilleren ikke er moden nok til å være i en eldre treningsgruppe 

o spilleren nedprioriterer treninger med eget årstrinn. 

 Hospitering er primært et ledd i enkeltspilleres utvikling, men vil også i kortere 

perioder kunne benyttes for å styrke/toppe en overliggende treningsgruppe i 

forbindelse med sportslige utfordringer (Spar-/Bring-kvalik etc). 

 Haslum tilbyr spillere muligheter til hospitering gjennom avtale inngått mellom begge 

treningsgruppers trenere, spiller og foreldre.  

 Hospitering skal primært ikke benyttes for spillere yngre enn 12 år.  

 

2.8 Prinsipp for utlån 
Med utlån mener vi å spille en kamp på eldre årstrinn. 

 Alt utlån av spiller skal gå gjennom spillerens trener.   

 Når utlån er avklart av spillerens trener skal spillerens foreldre, ikke spilleren selv, 

forespørres om dette. Er spilleren 16 år eller eldre skal spilleren selv forespørres. 

 Dette innebærer at ingen annen trener skal henvende seg direkte til spiller eller 

foreldre angående dette.   

 I forbindelse med utlån er spillerens trener ansvarlig for at spiller ikke overbelastes. I 

samarbeid med spiller og foreldre skal det tas hensyn til hviletid, skolearbeid og 

spillerens mulighet for sosial omgang etc. 

 Hvis en spiller skal spille fast i en høyere aldersklasse, skal spilleren (i tillegg til 

treninger i egen aldersklasse) minst være med på en trening i uken i den høyere 

aldersklassen. Fast spill i høyere årsklasse skal alltid avklares med og godkjennes av 

SU ansvarlig for årstrinnet. 

 

2.9 Prinsipp for representasjon og talentutvikling 
De beste spillerne blir meldt opp til regionale samlinger.  Påmelding av disse gjøres av 

trener for aktuelle spiller(e). I mange tilfeller blir dette også avgjort av region eller 

forbund uten at spillerens trener er involvert. 

 

2.10  Prinsipp for oppfølging av målvakter 
En av de viktigste suksessfaktorer i moderne håndball er målvaktsarbeidet. Det er 

utfordrende for en trener med en stor og sammensatt gruppe å få tid nok til spesifikk 

oppfølging av målvakter. Det er heller ikke mulig å ha trenere med erfaring og/eller 

utdanning i å følge opp målvakter i alle treningsgrupper. Derfor har håndballgruppen som 

målsetting å iverksette følgende tiltak for målvakter: 

 Det skal til enhver tid være en trener som har hovedansvaret for klubbens målvakter  

 Målvakter skal i løpet av sesongen tas ut fra sine treningsgrupper og samles for 

spesialtrening. 

 Fra og med 11 år ønsker klubben bevisst å rekruttere talentfulle spillere til 

målvaktsarbeid.  Dette gjøres i samarbeid mellom trener og målvaktstrener.  
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 Vi skal tilrettelegge for å skape et godt målvaktsmiljø gjennom møter/samlinger 

(teori, forelesninger, video)  

 Det skal utarbeides treningsmomenter for målvakter som benyttes innad i 

treningsgruppa. 

 
2.11 Prinsipp for påmelding i seriespill 
Alle lag i Haslum IL Håndball skal hvis det er mulig meldes opp i:  

 Lag fra 6-7 år spiller Loppetassen 

 Lag fra 8-9 år spiller Minirunder 

 Lag fra 8-16 år spiller i Regionserien.  

o Dersom det meldes på 2 eller flere lag skal fortrinnsvis minimum ett lag 

meldes på i øvet serie og ett i ikke øvet serie. 

o Fra og med 12 år skal alle lag være representert i Nivå 1.  

 Temaserie 12-14 år 

 Bringserien 16 år 

 Lerøyserien 18 år 

 

Der det i en treningsgruppe er nok spillere til å melde opp i mer enn 1 serie (stille 2 lag), 

skal det meldes lag i både nivå 1 og nivå 2 serien. 

 

Innmelding av antall spillere per treningsgruppe 

Et håndball år er fra 1. mai til 30. april hvor fristen for påmelding til seriespill er allerede 

1. mai. For at ledelsen av den enkelte treningsgruppe skal vite hvor mange spillere laget 

har til rådighet når seriespillet starter, er det viktig at alle melder fra om de skal fortsette 

neste år (i realiteten etter sommeren) eller ikke. 

 

Fristen for denne tilbakemeldingen er 15. april 

 

Dersom man melder at man skal være med men trekker seg før 15. september vil man 

bli belastet med ½ treningsavgift. Trekker man seg etter dette vil man bli belastet full 

treningsavgift. 

 

Dersom man melder at man ikke ønsker å fortsette og ombestemmer seg i løpet av 

sommeren, kan man selvfølgelig komme tilbake. Det gjøres da oppmerksom på at man 

IKKE er sikret å få plass.  

Årsaker til at plassen kan bli opptatt er maksgrensen per treningsgruppe (30 tom 12 år, 

25 f.o.m. 13 år). Spesielt sannsynlig er det at plassen forsvinner der det er venteliste for 

å komme inn. 

  

2.12 Prinsipp for hvile og belastning 
Treneren skal styre belastningen på sine utøvere slik at de unngår å komme i faresonen 

for belastningsskader og det skal sørges for at det blir lange nok pauser gjennom året til 

at overskudd beholdes (skapes). Eks; gi spillere/foreldre frihelger. Gi treningsfri i en eller 

flere av skolens ferier (høst-/jule-/vinter-/påskeferie). 
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3 Retningslinjer for trenere tilknyttet Haslum IL 

Håndball 

3.1 Rapportering 

 Hovedtreneren rapporterer til SU-ansvarlig for aldersgruppen.  

 
3.2 Planer for laget  
 Hvert lag skal lage årsplaner som viser hvordan laget skal utvikles i henhold til 

sportslig rammeplan. 

Denne skal framlegges for sportslig ledelse innen 1. september.  

 Hovedtreneren fremlegger forslag til årsplan for laget (innen 1. juni) som er basert på 

lagets målsetting, som følger: 

 Treningsstart, tider og antall pr. uke 

 Treningskamper 

 Turneringer 

 Fremlegges for spillere, foreldre og støtteapparat på spillermøter/foreldremøter før 

sesongstart. 

 

3.3 Sportslige mål og utvikling 
 Hovedtreneren er hovedansvarlig for treningsgruppas sportslige utvikling, og for 

laglederfunksjonen under kamp. Som lagleder har trener ansvaret for å ta ut laget til 

kamp. Som lagleder er treneren ansvarlig for at det er god stemning mellom de to 

lagene som møtes i kamp. Se også avsnittet ”Prinsipp for laguttak og spilletid”.  

 Hovedtreneren skal utarbeide en sesongevaluering hvor oppnådde resultat 

sammenstilles mot utarbeidet sesongmål. 

 Hovedtreneren har ansvar for at de fastsatte sportslig mål kommuniseres på en klar 

og tydelig måte til spillerne og foreldregruppen.  

 Deltagelse serie og cuper 

 Satsningsturneringer, prioritering 

 Breddeturneringer 

 Eventuelle kriterier for utvelgelse av spillere. 

 

3.4 Spillerutviklingssamtale 
 Hovedtrener skal f.o.m 13 år gjennomføre spillerutviklingssamtaler med alle spillerne 

minimum én gang per år. Konstruktive tilbakemelding for spilleren vedrørende trivsel, 

samhørighet med laget og sportslig utvikling. Mal med punkter som kan benyttes 

finnes her: http://www.haslumil.no/Handball/Horisontal-meny/Sportslig-utvalg.html. 

 

3.5 Ansvar i forhold til spillere/laget/teamet/foreldre 
 Hovedtreneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i treningsgruppa og 

treningsteamet. 

 Hovedtreneren skal ha et forpliktende samarbeid med oppmann og 

foreldrekontakt.  Trener, oppmann og foreldrekontakt skal sammen arrangere 

spillermøter (minimum 2-3 ganger per år), spillerutviklingssamtaler (minimum 1 gang 

per sesong) og foreldremøter med jevne mellomrom (minimum 1 per halvår).  

 Hovedtreneren skal ha en høflig omgangsform med alle. Negativ kritikk fra 

enkeltpersoner (spillere/foreldre) tas opp på en konstruktiv måte med de som har 

fremsatt kritikken. 

 Hovedtrener har ansvar for at spillerne representerer klubben utad på en sportslig og 

verdig måte. Dette skjer ved punktlig å følge de regler og inngåtte avtaler som til 

enhver tid gjelder. Alle spillere skal opptre og praktisere Fair Play både på og utenfor 

banen når de representerer Haslum IL Håndball. 

 Ved uenighet mellom hovedtreneren og foreldre (gruppe) skal saken diskuteres med 

SU-representant for årstrinnet. Saken vil ev. bli behandlet i Sportslig Utvalg der det 

vil bli tatt en beslutning. Denne beslutning skal respekteres av de involverte parter.  

 Hovedtreneren skal stille i Haslum treningsdress til alle kamper. 

http://www.haslumil.no/Handball/Horisontal-meny/Sportslig-utvalg.html
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 Under treninger skal trenere stille Haslums treningsdress eller nøytralt treningstøy.  
 Trenerne skal gjøre seg kjent med rammeplanen til Haslum IL Håndball og følge den.  

 Minimum en trener per lag må ha gjennomført førstehjelpskurs i løpet av de siste 3 år. Haslum 
håndball vil i samarbeid med Gnist tilby førstehjelpskurs.  
 

3.6 Samarbeid med andre 
 Hovedtreneren skal arbeide målbevisst for godt sosialt samarbeid med andre 

treningsgrupper i klubben, mot andre grupper (eks. fotball) i Haslum IL og mot andre 

klubber/lag som spillere i Haslum IL også er medlemmer i. 

 

 Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom HIL Håndball og HIL Fotball. 

Denne skal trenere forholde seg til. God kommunikasjon er nøkkelen til 

suksess her! 

 

 Hovedtreneren/trenere representerer Haslum utad og skal fremstå på en måte som 

skaper tillit og respekt. Det henstilles spesielt til god oppførsel i forhold til dommere 

og spesielt yngre dommere.  

 

3.7 Sportslig Utvalg 
 Hovedtrener skal forholde seg til instrukser gitt fra SU 

 Hovedtrener skal ha møte med SU-ansvarlig for alderstrinnet minimum 2 ganger per 

halvår. 

 Hovedtreneren skal møte på Trenerforum arrangert av Sportslig Utvalg.  

 

3.8 Trenerkompetanse 
 Haslum IL Håndball skal ha godt skolerte trenere med håndballfaglig 

kompetanse/erfaring og lederegenskaper. 

 

Kompetansenivå for trenere:  

Håndball skolen:   Barneidrettskurs og oppfølging med Sportslig leder 

Trenere lag 8-10 år:  Fullført trener 1/håndballerfaring 

Trenere lag 11-12 år:  Påbegynt trener 2 

Trenere lag 13-14 år:  Fullført trener 2 

Trenere lag 15-16 år:  Fullført trener 2 og helst påbegynt trener 3 

 
 Mangel på formell trenerkompetanse utover Trener I kan kompenseres ved praktisk 

erfaring som håndballspiller, trener eller annen idrettslig bakgrunn. Dog må alle sette 

seg inn i utviklingen som har skjedd i håndballen de siste fem årene, for å kunne gi 

spillerne best mulig grunnlag. 

 Treneransvarlig/Sportslig utvalg bestemmer hvem som skal trene hvert enkelt lag. 

 Haslum IL ønsker der det er mulig å tilby sine lag eksterne trenere (ikke 

foreldretrenere) fra og med 14 år. 

  

 

3.9 Trenerutdanning og videreutvikling av trenere 
 Trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling 

 Haslum IL Håndball skal ha målsetting om å arrangere 2 interne kurs i løpe av en 

sesong for klubbens trenere 

 Materiell som er utviklet under utdannelse betalt av Haslum IL Håndball, har klubben 

rettigheter til å bruke internt. 

 

3.10 Haslum IL Håndballs organisatoriske mål for trenere 
 Haslum IL Håndball skal drive systematisk opplæring, målrettet oppfølging og 

utvikling av trenere 
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 Haslum IL Håndball skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for trenere 

 Haslum IL Håndball skal ha en klar struktur og klare retningslinjer på hvordan 

trenerteam skal organiseres 

 Alle klubbens trenere skal være på plass til sesongstart 1.mai 

 Haslum IL Håndball skal ha obligatorisk aktiviteter for trenere nedfelt i en sesongplan 

 

4 Retningslinjer for utdanning av dommere 
 

Haslum IL Håndball skal tilby dommeropplæring for alle 14 og 15 åringer i klubben. Etter 

endt opplæring skal samtlige kunne dømme kamper i de yngste klassene. Opplæringens 

innhold, omfang og varighet, skal gi 14 åringene muligheter til å dømme kamper i 

aldersklassene 8-10 år. Opplæringens innhold, omfang og varighet for 15 åringene skal 

gi dem muligheter til å dømme kamper i aldersklassene 8-12 år. Formålet med 

dommeropplæringen i Haslum IL Håndball er todelt: 

 De nye dommerne skal lære seg betydningen av en dommers situasjon og funksjon, 

og respektere dommerens avgjørelser i egne kamper. Det skal skapes en forståelse 

for at dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan dømme feilfritt, og de 

skal lære betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser. Det er 

dommerens avgjørelse som teller, og det er bortkastet å pådra seg straff for 

kjeftbruk. De nye dommerne skal forstå betydningen av å følge regelverket - det 

tjener alle parter, og dernest også spillet. 

 Rekruttere dommere i Haslum IL Håndball, slik at klubben alltid kan stille med en 

dommerkvote som den er pålagt av forbundet/regionen. 

 

5 Retningslinjer ved forespørsel fra spillere/lag om 

overgang til og fra Haslum IL Håndball 

 
5.1 Regler ved henvendelse fra spillere/lag som ønsker å  

komme til klubben  
 Dersom en trener/lagleder/oppmann i et lag blir kontaktet av en annen spiller/klubb 

som ønsker å komme til Haslum skal det umiddelbart tas kontakt med SU Controller 

for å informere om dette. SU Controller vil håndtere henvendelsen ut fra følgende 

prinsipper: 

 For spiller som er fylt 16 år sendes en henvendelse fra Haslum IL Håndball 

v/Controller SU til avgivende klubb hvor det kort informeres om henvendelsen 

fra spiller. 

 For spiller som ikke er fylt 16 år bes foreldre sende en skriftlig bekreftelse 

(mail er ok) til SU Controller om at de har informert avgivende klubb om 

henvendelsen til Haslum IL Håndball. 

 Dersom en trener/lagleder/oppmann blir kontaktet av en annen spiller/klubb som 

ikke hører til sitt ansvarsområde skal denne henvendelsen henvises til trener for riktig 

årsklasse som igjen skal følge punktet over her. 

 Disse punktene skal alltid overholdes før eventuell prøvetrening eller overgang kan 

avtales eller gjennomføres. 

 

5.2 Regler ved ønske fra spiller/lag om å forlate klubben 
 Samme regler som over. SU Controller/overganger kontaktes. 
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5.3 Regler ved henvendelse til spillere/lag i andre klubber 
 Haslum Håndball ønsker i størst mulig grad at flest mulig spillere forblir i sine 

respektive klubber til og med fylte 16 år. 

 Haslum Håndball ønsker ikke at trenere/oppmenn/andre med verv i klubben aktivt 

skal gå ut mot spillere som spiller i andre klubber. 

 Haslum Håndball ønsker ikke å være en klubb som fisker spillere eller tømmer andre 

klubber. 

 Hvis dette av ulike årsaker allikevel er ønskelig, skal følgende prosedyrer følges: 

1. SU Controller/overganger kontaktes og situasjonen forklares. 

2. SU Controller/overganger sender henvendelse til spilleren(e)s nåværende 

klubb om at Haslum Håndball ønsker å kontakte spilleren. Avvent svar fra 

klubben før kontakt (innen rimelig tid). 

3. Spillere under 16 år skal ikke kontaktes, ref. regler fra NHF.  

4. Avholde møte med spilleren og foreldre. Her skal gjerne representant for SU 

delta. 

5. La spilleren få mulighet til å trene med laget før avgjørelse om overgang tas. 

6. Det skal ikke legges press på spilleren for å få til en overgang. 

7. SU skal håndtere det formelle i forbindelse med overgang, se punkt 5.1. 

 
5.4 Regler for rekruttering fra Haslum til andre lag 

Trener, lagledere, oppmenn og andre med verv i Haslum Håndball skal ikke drive aktiv 

reklame for andre klubber ovenfor spillere/foreldre/trener som er medlemmer eller 

tilsluttet Haslum Håndball. 

 

5.5 Regler for treningssamarbeid med lag fra andre klubber 
Det skal avklares med SU-ansvarlig for årsklassen før treningssamarbeid med andre lag inngås. 


