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Velkommen som oppmann 
Som oppmann er du en del av ledergruppen i Asker SK Håndball. Det vil si at du er lagets øverste 

leder. Dette betyr at du har myndighet til å påvirke beslutninger og til å lede lagets utvikling innenfor 

de rammene som er gitt i klubbens strategi. Det betyr videre at du ikke er lagets tillitsmann, og at du 

av og til må ta upopulære avgjørelser til klubbens beste. Det som er klubbens beste er som regel også 

lagets beste. Men du kan komme i dilemmaer, og for å unngå dette er det i oppmannsinstruksen og 

gjentatt i klubbens sportslige rammeplan, at alle yngre lag skal ha en foreldrerepresentant. Denne er 

mer å regne som lagets tillitsmann. I tillegg bør det også velges en dugnads-/arrangementsansvarlig, 

en økonomiansvarlig, og en webansvarlig, samt eventuelle andre roller dere måtte ønske å etablere i 

laget. Disse rollene er til for at du som oppmann skal kunne lede, og ikke skal komme i dilemmaer 

hvor du selv er utførende innenfor viktige funksjoner og dermed unngå å møte deg selv ”i døra” når 

du i neste sving skal lede og ta avgjørelser. Din nærmeste støttespiller er klubbens daglige leder og 

styrets representanter innenfor de ulike funksjonsområdene. 

Asker SK Håndball er en stor virksomhet som årlig sysselsetter ca 50 trenere, 40 dommere, og 

arrangerer trening og seriespill for over 400 spillere og 40 seriepåmeldte lag, fordelt på ca. 25 

treningsgrupper. Det sier seg selv at dette er krevende, og oppmannsrollen er en viktig faktor for å få 

til ledelsen av lagene i klubben. Mens styret legger sentrale føringer og retningslinjer, og veileder 

mot en enhetlig strategi, må oppmennene viderebringe dette inn i sitt eget lag. Det er også viktig at 

lagene ser etter gode støttespillere i sin foreldregruppe til styrearbeid, og vi oppfordrer til å være 

aktive med å rekruttere inn styremedlemmer. 

Frem til og med lagene er 15 år er du også trenerens overordnede administrative ansvarlig, hvor du 

her har klubbens sportslige leder som din nærmeste støttespiller, og hvor denne naturligvis er faglig 

ansvarlige. 

Å være oppmann innbærer: 

Å være lagets leder & styrets kontaktperson 

Å etablere og lede en ledergruppe bestående av minimum en foreldrerepresentant, oppmann og 

hovedtrener 

Å utvikle laget sammen med foreldregruppa 

Å være leder innebærer å balansere sin rolle som del av klubbens ledergruppe på den ene siden og 

foreldrenes kontaktpunkt på den andre siden. 

Oppmannens kontaktpunkt mot styret/klubbens ledelse vil være: 

Daglig leder: Hovedkontakt 

Eventuelt styrets aktuelle kontaktperson avhengig av saken 

Da gjenstår å ønske deg og laget lykke til, og vi gleder oss til samarbeidet med deg som oppmann. 

 

Med vennlig hilsen Styret i Asker SK Håndball 
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Klubbens styringsdokumenter er dine viktigste verktøy 
De viktigste styringsdokumentene du som oppmann har som hjelpemidler, er følgende: 

Strategi for Asker SK Håndball 2010-2015 

Oppmannens instruks 

Sportslig rammeplan, spesielt del I, II og vedlegg (del III er for trenere) 

Oppmannens årshjul 

Økonomiinstruksen og beskrivelse av økonomimodellen 

Rekrutteringsstrategien 

Disse dokumentene finner dere på http://asker-skiklubb.no/handball/1/handball-hjem/  og nærmere 

definerte linker under den siden: 

Strategien for Asker SK Håndball 

Strategien gir grunnlaget for og retning for det arbeidet klubben skal jobbe etter i strategiperioden. 

Strategien angir målsettinger og strategiske virkemidler for klubbens og lagenes ledelse. 

Oppmannens instruks og oppmannens årshjul 

Oppmannens instruks inneholder en overordnet oppgavebeskrivelse for oppmannen. Sammen med 

oppmannens årshjul gir denne en god oversikt over forventningene til oppmannen. 

 

  

Avklare om treneren skal/bør fortsette 

(trenerevaluering.doc) – Merk oppsigelsesfrist 

28.2. i kontraktene.

Gjennomføre spillerundersøkelse for 

planlegging ny sesong 

(spillerundersøkelse.doc)

Avklare lagets dommersituasjon for neste 

sesong

Avholde foreldremøte I

Delta på oppmannsmøte

Fornye trenerkontrakt / trenerkontrakt ny trener (Fast mal –

Inngås av styret, oppmann signerer også)

Avklare deltakelse på avslutningscup

Des

Febr

Jan

Mars

Okt

Nov

Sept

Aug

Juli

April

Mai

Juni

Melde spillerstatus og behov for sommertrening 

og vintertrening, samt avklare serieoppmelding 

for kommende sesong (spillerstatus.doc)

Inngå spillerkontrakter for neste sesong

Tid for å ta opp bestillinger på fornyelse av 

garderoben til spillerne? Dresser, drakter, bukserSkrive årsevaluering 

(årsevaluering.doc)

Sjekke seriekamper og avklare/foreta 

omberammelser ved behov

Utarbeide sportslig rammeplan 

(sportslig rammeplan.doc)

Sjekke seriekamper og avklare/foreta 

omberammelser ved behov

Få oversikt over hvem som ikke har betalt 

kontingent til klubben og følge opp disse

Sende fullstendig spillerliste til kontoret på 

Føyka for registrering og fakturering

Siste f rist for spillerkontrakter 

Løpende gjøremål:

• Oppdatere / ajourholde web-side (sende 

info til redaktør)

• Påmelding til cuper og andre særskilte 

arrangementer (f lyball, temaserier og lignende)

• Oppdatere spillerliste og sende til kontoret for 

oppdatering og fakturering (nye spillere)

• Ajourhold av lagets dugnadsregnskap (hvem 

familier har hatt hvilke dugnader for laget)

• Fordele ad-hoc dugnader

• Øvrige aktiviteter nødvendig for å støtte målene 

satt i oppmannsinstruksen

• Sørge for god organisering og involvering f ra 

foreldre: Det er ikke meningen at du skal 

gjøre alt som oppmann, men i stedet lede

prosessene

Sjekke dugnadsoversikter og fordele 

oppgavene til familiene;  sende oversikt 

over dugnader med instrukser til alle

G12/J12: Alle spillere må betale lisens f ra og med 1.1. 

det året de fyller 13 år. Be om å få se kvittering f ra alle 

(på trening) før første kamp

Er du ny oppmann: Gjør deg kjent med 

oppmannsinstruksen, avholde overlevering 

f ra forrige oppmann, gjør deg kjent med 

nettsiden www.askerhandball.no, samt 

www.handball.no. Spør, spør og spør i 

denne perioden!

Avholde foreldremøte II

Oppmannens årshjul

Rød

Hver spesielt obs på dine 

oppgaver i denne 

perioden

Attestere trenernes reiseregninger

Attestere trenernes reiseregninger

Delta på oppmannsmøte

Skrive sesongrapport

Lage budsjett for lagkassen

Avklare behov for evt dispensasjoner med 

styret

Hovedtema foreldremøte I (mars):

Status spiller-undersøkelsen og  valg  av lag og 

ledelse for neste sesong

Hovedtema foreldremøte II (sept.-okt.):

Gjennomgå sportslig rammeplan og avklare 

arrangementer, cuper og dugnader

http://asker-skiklubb.no/handball/1/handball-hjem/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/strategi/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/lagledelse/oppmannens-dreiebok/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/lagledelse/oppmannens-dreiebok/
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Sportslig rammeplan 

Klubbens sportslige rammeplan er:  

• Et arbeidsverktøy for lagledelsen i de enkelte lagene for å organisere og legge opp en god 

plan for laget.  

• Et arbeidsverktøy for styret til å formidle dets forventninger til lagene 

For å hjelpe lagledelsen utarbeider styret maler for blant annet sportslig rammeplan og 

årsevaluering. Det er meningen at dette er til veiledning, og verktøy lagledelsen skal jobbe aktivt med 

å bruke i sin organisering og planlegging av lagets aktiviteter 

Sportslig rammeplan skal leses av alle trenere og oppmenn. Oppmenn må følge opp trenere i forhold 

til at de har lest og tilpasset sine treningsplaner i forhold til rammeplanen. 

Økonomiinstruksen og beskrivelse av økonomimodellen 

Økonomiinstruksen og beskrivelsen av økonomimodellen inneholder viktig informasjon om hvordan 

utgifter og inntekter fordeles mellom klubben, laget og spillerne, og er viktig verktøy for å både 

forstå og videreformidle til foreldregruppen klubbens økonomimodell og lagets økonomiansvar.  

Rekrutteringsstrategien 

Rekruttering er en svært viktig aktivitet i klubben, og det er en grunnleggende forutsetning for sunn 

fremtidig drift at rekrutteringen skjer etter en langsiktig strategi og en fast filosofi. 

Rekrutteringsstrategien beskriver blant annet lagenes ansvar og omhandler trenerrekruttering, 

dommerrekruttering, spillerrekruttering, lederrekruttering og rekruttering til styret. 

Kommunikasjon mellom styret og oppmenn, og oppmenn mellom 
Det er opprettet en egen Facebookgruppe (ASKH – Oppmenn) for oppmenn. Sørg for å invitere deg 

inn i denne. Her legges løpende informasjon ut, og her kommuniseres det løpende om ting og tang 

som gjelder oppmannsrollen.  

PS: Trenere har tisvarende Facebookgruppe (ASKH – Trenerforum). Du bør også være del av denne. 

Facebook er egnet til beskjeder og til dialog, og anses å være langt mer effektivt enn mail. Det er 

viktig at du setter opp siden slik at du får mail hver gang det legges ut en beskjed på siden. 

Til mer fast informasjon osv. gjelder denne siden: http://asker-skiklubb.no/handball/2/Oppmannen/  

Særskilte styringssignaler til oppmenn 

Her vil det enkelte år være føringer for hva som har spesiell prioritet det aktuelle året 

Styret ber om at oppmenn spesielt jobber med kulturbygging i lagene. Både hvordan vi opptrer 
innad, ovenfor hverandre, og mot eksterne. Jobb også ut en foreldrevisjon. 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/okonomi/
http://www.facebook.com/#!/groups/325187604263386/
http://www.facebook.com/#!/groups/askh.trenerforum/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/Oppmannen/
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Styret ber om at oppmenn legger til rette for at mest mulig av dialogen mot daglig leder og styret 
går gjennom oppmann, slik at det unngås misforståelser og ukultur. 

Det er nulltolleranse for oppsettende holdninger både blant spillere og foreldre. Dette er utdypet 
i sportslig rammeplan del I (pkt. 3b). Med dette menes at det er foreldres plikt og rett til å ta opp 
problemstillinger relatert til eget barn, men det tolereres ikke at andre barn settes opp mot egne. 
Det samme gjelder i forhold til andre lag i klubben. Vi praktiserer ”tidsriktig” tilbakemelding, 
hvilket normalt innebærer at både spillere og foreldre skal konfronteres med avvik så raskt som 
mulig etter at hendelsen har oppstått. 

Oppmannen på håndballskolen har et særskilt ansvar for å følge laget til dette er overtatt av 

eventuell ny oppmann for 8-års laget i serien. Oppmannen må jobbe i nært samarbeid med daglig 

leder for å påse at det etableres en ledergruppe for 8-års laget allerede før avslutningen av 

håndballskolen. Det oppfordres til at Asker Håndball sine hjemmesider benyttes som en felles 

informasjonskanal i fobindelse med dette. 

Overordnet beskrivelse av klubbens spilltilbud 
Innen 30. april hvert år skal klubben melde opp lagene for kommende spillsesong. Det er viktig at 

påmeldingen er avstemt med klubbens strategi på ene siden, og lagets spillermateriell på den annen 

side. Klubben har klare sportslige mål med alle årsklassene, og det er lagt noen føringer som er viktig 

at lagene ivaretar som del av sine planer. Spilltilbudet skal drøftes på foreldremøte i mars/april. Selve 

oppmeldingen koordineres og gjennomføres av daglig leder, i samarbeid med sportslig ledere i 

klubben og lagenes oppmenn. 

For klassene frem til og med 14 år tilbys et breddemiljø, men med klare sportslige målsettinger for 

årsklassene (se under). 

For klassene 15 år og oppover tilbys et differensiert spill- og treningstilbud; satsning og bredde, og 

med klare sportslige og bredderelaterte målsettinger (se under). 

Følgende veiledende retningslinjer er lagt av styret, og i tråd med klubbens strategi og sportslige 

plan: 

Årstrinn Antall 
spillere 

Veiledning Kommentarer 

8-10  2 lag (flere dersom 
gruppen fra 
håndballskolen er stor) 

Jente- og guttelag. Merk at det kan søkes 
om dispensasjon for de yngste lagene til å 
spille med mikset gutte-/jentelag. 

10-14 < 12 spillere 
> 12 spillere 
> 20 spillere 

1 lag 
2 lag 
3 lag 
Vurder ett lag i årsklassen 
over der de som har spilt 
lengst og som er mest 
treningsivrige (ikke 

Må ta høyde for stor rekruttering, 
spesielt i jenteklassene. 
Vær også oppmerksom på at spillerne 
ofte ikke kommer før i oktober når 
fotballen er ferdig. Hold kontakt! 
 
Det påstartes treningssamarbeid og 
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flinkest) skal spille 
sammen 

kampsamarbeid mellom 14- og 15-
årsklassen; lagene som normalt skal slås 
sammen året etterpå (se nedenfor). 

15-16  Minst 2 lag  
Skal etableres breddelag i 
tillegg til satsningslag, 
normalt sammensatt av 
15- og 16-åringer.  

Aktiv markedsføring ovenfor nye og 
tidligere spillere. Dette er en årsklasse 
hvor man enten kan starte på en lang og 
smertefull ”nedleggelse”, eller sette seg 
nye vekstmål – Vi velger det siste! 

17-18  Minst 1 lag + laveste 
divisjonslag som 
breddelag.  

Laget deltar også i divisjonsspillets 
satsningsgruppe dersom det er grunnlag 
for dette. 

 

Vedrørende å samarbeide med andre lag, så er dette aktuelt for to-og-to årsklasser fra og med 15 år, 

der det er ønskelig at det etableres et breddelag og et satsningslag 15/16. Videre er det aktuelt med 

samarbeidslag dersom en årsklasse i Asker SK Håndball eller en tilsvarende årsklasse i en av våre 

naboklubber Vollen og Holmen sliter med for få spillere. Oppmannen vil normalt selv føre dialogen 

direkte med Vollens eller Holmens tilsvarende oppmenn, og i nært samarbeid med styret v/ 

sportslige leder. Det er viktig å ta et tidlig initiativ til dette.  

Minst ett av de seriepåmeldte lagene, uansett årsklasse, skal normalt alltid meldes opp i klassen øvet 

/ nivå 1, og grupper over 12 stk bør også ha nivå 2 som ”rekrutteringsserie” og ”beholde spillere”-

serie. En større gruppe kan godt søke om å melde på to lag i øvet/nivå 1. Normalt vil 

Håndballforbundet godkjenne en søknad om dette, mot at de samme spillerne ikke kan være på 

begge lag. Dette betyr at gruppa da normalt bør være opp mot 25 spillere. 

Påmelding av serielag gjøres av klubben. Siste frist for påmelding er 30. april forut for ny sesong. 

Styret/daglig leder foretar registreringen, og lagene må derfor senest melde inn sin anbefaling til 

denne noen dager i forveien for å være sikker på at fristen nås. 

Det anbefales (se klubbens rammeplan) at det deltas i cuper i mai, juni og august, fortrinnsvis to før 

sommeren og to etter sommeren. 

Påmelding av cuper gjøres av lagene selv. Inntil to cuper dekkes av klubben. I tillegg dekker klubben 

deltakelse i representasjonscuper som PW-cup og Norden-cup, der Asker er invitert basert på 

prestasjoner. 

Vi anbefaler på det sterkeste at lagene fra og med 13 år deltar i ekstra spilltilbud i regi av 

Håndballforbundet, herunder: 

• Fly-ball (regions øst) 

• Hyundai-cup (region øst) 

• Beach-håndball (seriespill i region sør – Normalt kun jenter). 

• Beach-NM junior/senior (NHF) 
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Klubben har tydelige ambisjoner for alle årstrinn 
Klubben har klare ambisjoner! Fra strategien for 2010-2015 er det gitt følgende målsettinger: 

• Norges største breddemiljø med robuste grupper i gutte- og jenteklassen på alle 

aldersbestemte nivåer 

• Et breddetilbud som både utvikler og beholder spillere 

• Et seniormiljø som gir inspirasjon for yngre spillere til å satse håndball innenfor klubben 

• Et satsningsmiljø for 16 og 18 år på landsserienivå 

• Et satsningsmiljø med minst et lag i en av de to øverste divisjonene 

• Engasjerte trenere, ledere og foreldre med hjerte for å utvikle klubben videre 

• Norges bredeste dommermiljø 

• Et dommertilbud som både utvikler og beholdere dommere 

• Samarbeid på alle nivåer som skaper samhold og engasjement 

• Etablere en kamp- og treningsarena i Asker som gir grunnlag for videreutvikling av 

håndballgruppa sportslig, økonomisk og sosialt 

Avledede mål som lagene forventes å jobbe etter som følge av dette er også beskrevet i strategien: 

• Håndballskole med mål om minst 30 spillere 

• Breddegrupper med mål om minst 20 spillere i alle aldersklassene 8- 15 år, begge kjønn 

• Satsningsgrupper, alene eller i samarbeid med partnerklubb, med normalt 18-22 spillere i 15-

/16- årsklassen, og 16-18 spillere i 17-/18-årsklassen. Satsningsspillere defineres ut i fra vilje, 

innsats og sportslig nivå iht. klubbens sportslige rammeplan 

• Breddegrupper med mål om minst 15 spillere i hhv. 16-18- årsklassen under ett, og minst 15 

spillere i vårt laveste divisjonslag (4., 5. eller 6. divisjon). Satsning og bredde i årsklassen 16-

18 år skal ha felles ledelse og åpning for permanent og ad hoc spillerflyt 

• Målsetting om et lag i A-sluttspill i regionsserien i hver av årsklassene 13-18 år, i tillegg til 

minst ett nivå 2 lag i samme årsklasse 

• Satsningslag skal kvalifisere for Spar og Bring og skal sikre rekruttering til seniorlagene. 

Dette innebærer blant annet at lagene skal fokusere på: 

• Lagene skal vokse frem mot 15/16 års alderen  

• Ved etablering av breddelag på 15/16-års nivå skal disse gruppene vokse, og fange opp de 

spillerne som ellers ville sluttet med håndball eller ikke ville ha begynt å spille håndball igjen 
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• Lagene skal ha som målsetting å overlate flest mulige spillere til Askers seniorgruppe etter 

ferdigspilt 18-års klasse 

• Alle spillere skal få utfordringer på sitt nivå, både de svakeste og de beste 

Resultatmessig forventes det at det settes mål om deltakelse i A-sluttspill fra og med 13 årsklassen, 

og deltakelse i Peter Wessel cup, som innebærer at man er blant regionens 10-15 beste lag, fra og 

med 12 års klassen.  

Det er en ambisjon at Asker også hvert år har lag som kjemper om minst semifinaleplass i PW-cup. I 

PW-cup stilles toppet lag, og dette er første gang våre 12 års lag møter et slikt satsningsnivå. Dette 

må forberedes mentalt hos foreldre og spillere allerede i 11-års klassen. Merk at påmelding til PW-

cup starter senest i august hvert år, og gjøres av lagene selv. Følg med på www.pwcup.no. Påmelding 

må man gjøre uansett om man ikke vet om man er gode nok til å få delta. Betaling skjer senere på 

høsten/vinteren først når påmeldingen fra Peter Wessel cupen er bekreftet. 

Lag som kommer til semifinale eller finale i PW-cup blir også normalt invitert til Norden-cup, hvor de 

16 beste lagene i Norden møtes til uoffisielt Nordisk mesterskap i klassen 13, 14 og 16 år. Flere 

Asker-lag har deltatt her, og flere har også tatt medalje. Lag som kvalifiserer til dette stiller med et 

toppet lag, og at alle spillere som anses kvalifisert prioriterer å delta for laget og klubben i denne 

turneringen. Dette er det høyeste vi anser at våre lag kan oppnå opp mot 16 år. 

For øvrig er det en målsetting at Askers lag kvalifiserer til Østlandsserien hvert år i 14-årsklassen, og 

at vi har spillere representert i landsturneringen (Bjørklund-cup) for regionslag i 15-årsklassen. 

I 16-årsklassen er det en forventning at Asker hvert år kvalifiserer et lag til landsserien (Bringserien), 

og at vi også har ambisjoner om å nå sluttspillet i denne serien når spillergruppens potensiale er 

tilstrekkelig. 

Tilsvarende forventes det at Asker hvert år stiller til kvalifisering til landsserien for 18-åringer 

(Sparserien) og at laget også kvalifiserer seg dersom spillergruppens potensiale er tilstrekkelig. Lag 

som her ikke kvalifiserer seg skal spille i Østlandsserien. 

Asker skal hvert år fra 13-17 år ha spillere representert på regionens spillerutviklingsmiljøer (SPU), og 

ha spillere representert på NM for regionslag i 17-årsklassen. 

Beskrivelse av de mest sentrale oppgavene i oppmannens rolle som 

leder 

Lagene skal utarbeide en rammeplan i forkant av hver sesong 
Treneren, foreldrekontakt og oppmannen bør sammen utarbeide et utkast til rammeplan/årsplan for 

laget, som distribueres til og gjennomgås med foreldregruppen senest i september forut for 

sesongen. Rammeplanen bør omhandle følgende hovedtemaer: 

http://www.pwcup.no/
http://nordencup.hemsida24.se/
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• Refleksjon over utviklingen sist år, spillergruppen og fokusområdene for nytt år 

(adminstrativt, sportslig og sosialt) 

• Sportslige målsettinger og planer 

• Planlagte arrangementer og cuper 

• Administrative forhold 

• Budsjett 

Lagene skal så lenge det er naturlig, og som minimum til og med 16 år, 

gjennomføre to foreldremøter i sesongen 
Foreldremøte 1 skal avholdes i september, hvor viktigste tema er å gjennomgå lagets rammeplan for 

sesongen. 

Foreldremøte 2 skal avholdes i mars/april, hvor viktigste tema er å evaluere sesongen, planlegge 

sommersesongen, samt planlegge for oppmelding kommende sesong. 

Lagets ledergruppe må forberede agendaen godt slik at foreldremøtene blir reelle forankrings- og 

beslutningsmøter.  

Oppmannen må påse en god organisering av lagets ledergruppe 
Oppmannen må påse at laget ledes godt, og spesielt viktig er det at hele foreldregruppen engasjeres 

til å delta i lagets aktiviteter. Lagets ledelse bør, som et minimum, bestå av en foreldrekontakt, 

hovedtrener og oppmann. I tillegg bør det være et trenerteam og en økonomiansvarlig (ansvarlig for 

lagskassen), dugnadsansvarlig/arrangementsansvarlig, webansvarlig, materialansvarlig, og kanskje 

sosialansvarlig, i tillegg til oppmannen selv. Oppmannen bør ha færrest mulig operative 

ansvarsoppgaver selv, og sørge for å være en tilgjengelig lederressurs for hele laget. Oppmannen skal 

ikke inneha flere av rollene i ledergruppen. 

Oppmannen er styrets hovedkontakt 
Oppmannen har direkte tilgang til styret og daglig leder i klubben som et verktøy for sin egen ledelse. 

Oppmannen, daglig leder og styrets faglige ansvarlige (innenfor hver sine områder) skal jobbe 

sammen om å løse problemstillinger og få til en utvikling. Disse utgjør klubbens lederteam.  

Oppmannen vil således motta informasjon fra styret som oppmannen forutsettes å viderebringe til 

sitt lag på en måte som forutsatt i informasjonen. 

Oppmannen vil også motta noen oppgaver fra styret som skal utføres av laget, hvor det er viktig at 

det responderes slik det er forutsatt. Noen av de viktigste oppgavene vil være (ikke uttømmende): 

Å melde inn, ajourholde og melde ut medlemmer/spillere 

Å følge opp at spillere fra og med 13 år betaler lisens før de kan spille 

Å følge opp signering av treners kontrakt 

Å følge opp at spillere betaler trenings- og dugnadsavgifter 

Å innlevere halvårs- og årsevaluering 
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Å utarbeide lagets rammeplan 

Å følge opp at spillere signerer kontrakter (fra og med sesongen de fyller 16 år) 

Å organisere og gjennomføre sine tildelte tilsynsvakter i hallen 

Å delta på oppmannsmøter med mer 

Å melde inn, ajourholde og melde ut medlemmer/spillere, innebærer at: 

• For hver ny sesong skal oppmannen sende inn en fullstendig lagsliste til økonomiansvarlig i 

Asker SK håndball. 

• For hver ny spiller som kommer til laget, skal oppmannen etter at spilleren har deltatt på 5 

treninger sende informasjon om den nye spilleren til klubbens økonomiansvarlig. 

• Følge opp at spillerens foresatte registrerer den nye spilleren korrekt via klubbens nettside. 

Er spilleren over 18 år kan spilleren gjøre dette selv. 

Treningskontingenter er klubbens viktigste inntekstkilder, og det er meget viktig at oppmannen 

følger denne rutinen. 

Merk at satsningsspillere i Asker SK Håndball skal signere kontrakt for å få tilgang til å delta på 

satsningslagenes tilbud fra og med den sesongen de fyller 16 år. Dette er viktig av flere grunner, og 

dere finner viktig og motiverende informasjon for dette under Sportslig rammeplan i eget vedlegg 1; 

Hvorfor kontrakter i Asker SK Håndball, på http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/ 

Oppmannen vil ha en viktig rolle i innsalget og gjennomføringen av dette. 

Oppmannen er viktig i forhold til utviklingen av laget og oppfølgingen av 

treneren 
Det er viktig at oppmannen følger opp lagets foreldregruppe og bidrar til at denne utvikles som en 

positiv samarbeidspartner for hele laget og for klubben. 

Det er viktig at oppmannen påser at lagets ledergruppe gjør de oppgavene de skal skjøtte på en best 

mulig måte, og følger opp med å bytte ut de som eventuelt ikke fungerer som forutsatt. 

Det er viktig at oppmannen følger opp og evaluerer ut i fra sine forutsetninger trenerne. Spesielt 

gjelder dette å evaluere hvorvidt treneren oppnår en god kontakt med spillerne og foreldre, og at 

treneren er strukturert i sin planlegging og gjennomføring av treningene. Forvent at treneren 

utarbeider skriftlige planer foran hver trening, og at treneren også utarbeider skriftlige fokusplaner 

for perioder av sesongen. Det vil ikke være oppmannens ansvar å utvikle trenerens sportslige 

egenskaper, men det er viktig at oppmannen har nær dialog med klubbens sportslige leder og daglig 

leder mht. hvordan oppmannen oppfatter at treneren fungerer i laget. Treneren skal utarbeide 

følgende:  

• 1.9: Utarbeide sportslig del av lagets årlige rammeplan 

• Senest 10.9. og 10.1: Utarbeide en treningsplan 

• Periodisk: Utarbeide fokusplaner (1-2 måneder) 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
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• Løpende: Utarbeide øktplaner 

Dersom dette ikke følges bør oppmannen gi rask beskjed til treneren og eventuelt til daglig leder og 

klubbens sportslige leder. 

Merk at alle trenere skal ha kontrakt. Disse utarbeides av klubbens sportslige leder, men skal også 

signeres av oppmannen. Før treneren mottar honorar (desember/januar og april/mai), skal 

oppmannen bekrefte skriftlig på et skjema at treneren har vært tilstede som forutsatt i kontrakten. 

Styrets økonomiansvarlig vil be om dette før utbetaling skjer. 

Å lede innebærer også å håndtere utfordringer…. 
Som oppmann vil du også møte utfordringer, kanskje store utfordringer, som må håndteres. Dette 

kan for eksempel være: 

• Trenere som ikke fungerer 

• Høyttalende (negative) foreldre 

• Lagsrelaterte utfordringer – Spillerflukt, svakt eller negativt foreldreengasjement, sportslige 

svake resultater eller lignende 

I denne forbindelse er det viktig å forberede seg, og når det er nødvendig, håndtere utfordringene. 

Det er nærmest forutsigbart at utfordringene oppstår, og det er også forutsigbart at de lagene med 

mest velfungerende ledelse og mest sammensveiset foreldregruppe er de som kommer raskest og 

best ut av utfordringene. En oppmann må ikke unnvike konflikter og håpe at forholdene skal gå over 

av seg selv. Vi oppfordrer derfor til å ta situasjonen ”der og da” – Ta det opp umiddelbart og direkte 

med den/de det gjelder, det vil si ikke utsett å ta dette opp. Styrets sportslige ledelse vil kunne gi deg 

veiledning i hva du må forvente innenfor ditt årstrinn av utfordringer, slik at du er best mulig 

forberedt. 

Å lede innebærer å skape en positivt engasjert foreldregruppe 
De lagene som har en positivt engasjert foreldregruppe, er de lagene som også presterer best over 

tid. Dette ser vi gang på gang. Foreldre må ”oppdras”, og det er viktig først som sist å forberede dette 

– Ta problemstillinger opp i forkant, i stedet for å avvente til det er ”nødvendig”.  

De første årene – ”Håndballen er ikke SFO” 

De første årene er det viktig å signalisere at oppgaver må fordeles. Foreldre som forventer at noen 

skal gjøre alt, eller peker på oppmannen når noe må gjøres, må raskest mulig selv engasjeres. Et 

viktig styringssignal til foreldregruppen de første årene er at ”håndballen er ikke SFO”. Foreldre har 

ikke betalt seg til at barna skal passes av voksenpersoner, mens de selv har ”fri”. Det forventes at 

foreldre er engasjerte i barnets utvikling, og selv deltar på kamper, treninger, foreldremøter og 

lignende. 
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Ungdomsårene – ”Vi drøfter gjerne din datters/sønns utfordringer, men tolererer ikke 

sammenligninger” 

Ungdomsårene gir nye store utfordringer. Spesielt gjelder dette spørsmål knyttet til nivådeling av lag 

i 1. og 2. lag, at noen spillere blir tatt ut til spillerutviklingssamlinger i regi av Håndballforbundet, at 

noen spiller mer enn andre i en kamp. Oppmannen vil oppleve at foreldre gjør sammenligninger, 

bevisst eller ubevisst mellom eget barn og andre barn i laget. Det er viktig å snakke om dette på 

foreldremøter, og gjøre det klart at sammenligninger ikke aksepteres. ”Vi kan drøfte ditt barns 

spilletid, men vi skal ikke drøfte den opp mot et annet barns spilletid”. Dette er et grunnprinsipp i 

klubbens verdier, og gjelder mellom spillere og mellom grupper i klubben. Vi kan gjerne drøfte 

utfordringer, men aldri ”fordi andre har det så mye bedre”! Snakk rundt kjøkkenbordet skjer ofte 

ubevisst – Foreldre ”henger seg på” barnas utsagn om andre spillere eller treneren – Få dem til å 

tenke på hva dette gjør med barnas holdninger, og oppfordre foreldrene til å nedkjempe fremfor å 

forsterke slike tanker hos eget barn. Lær foreldrene også å respektere trenernes valg.  

Oppmannen må også være klar på at negative uttalelser i foreldregruppen om andre lag i klubben 

virker etter de samme prinsippene – Slike sammenligninger skal ikke forekomme! For eksempel at 

”lag A har så gode treningstider, mens vi har dårlige treningstider”. Slike forhold kan oppmannen 

drøfte med daglig leder og / eller styret, men ikke fordi et annet lag har gode treningstider – Det er 

ditt lag vi ønsker å drøfte med dere, ikke andre lag. 

Junior og seniorspillere – ”Satsningspillere må lojalt planlegge egen hverdag i forhold til 

lagets planer – Ingen spillere er viktigere enn laget” 

Tiden som juniorspiller og etter hvert seniorspiller skaper nye utfordringer. Foreldre blir her ofte 

frustrerte over trenerens dominante stilling ifht. familiens planlegging av ferier, helger osv. Spesielt 

på satsningslagene settes det strenge krav til spillerens lojalitet til laget – ”Ingen spillere er viktigere 

enn laget!”, og foreldre kan ikke lenger si at ”Vi bestemmer”. Dette innebærer at det forventes god, 

tidlig og åpen dialog mellom foreldre, spillere og trener, hvor lagets beste står i fokus. Spillerens 

individuelle situasjon må planlegges inn i lagets planer så langt det lar seg gjøre, og unntak må 

drøftes, og alternativer bør ses slik at laget påvirkes minst mulig. Deltakelse i satsningskamper skal 

prioriteres – Bursdager, familieselskaper og lignende går i utgangspunktet bak. 

Et tips fra oss i klubbens ledelse til dere oppmenn er at dere tidlig, for eksempel i 13-årsalderen, lar 

foreldregruppa utvikle en egen foreldrevisjon – Hvordan de som foreldre ønsker å fremstå internt i 

laget og uttad som klubbens representanter, og hvilke hovedprinsipper de som foreldregruppe skal 

følge. 

Et siste punkt vi vil fokusere på er at oppmannen håndterer med fast hånd at mail til ”alle” er 

forbeholdt lagets ledelse. Foreldre skal bruke de kanaler som er etablert for drøftelser av 

utfordringer. Dette vil være foreldrerepresentanten og oppmannen, eventuelt foreldremøtet dersom 

det gjelder gruppen som helhet. Dette må respekteres – Foreldre som er frustrerte skal ikke sende 

mailer til verken hele eller deler av foreldregruppa. Konflikter skal uansett aldri løses via mail.  
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www.askerhandball.no og Facebook er klubbens og lagets viktigste 

informasjonskanal og laget må aktivt vedlikeholde denne 
Hjemmesiden inneholder viktig informasjon til deg som oppmann, til spillere og trenere. Laget har 

også sitt eget område på hjemmesiden. Her det viktig at laget selv legger ut info for laget, nyheter 

som legges ut på lagets sider vil også automatisk vises på klubbens forside. Merk at dette vil være 

lagets ansikt utad, og er viktig for klubbens rekruttering og for foreldrenes trivsel gjennom å enkelt 

kunne få tilgang til informasjon, som igjen bidrar til å beholde spillere. Dere vil få opplæring i bruk av 

hjemmesiden, og det kan være fornuftig å utpeke en web-ansvarlig for laget, dersom oppmannen 

og/eller treneren ikke selv er komfortabel med å ha ansvaret. Dog vil trener og oppmann være to av 

de viktigste bidragsyterne og også de to som vil ha størst nytte av at informasjon gjøres lett 

tilgjengelig for spillere og foreldre, for å dermed avlaste sin egen belastning med å følge opp og gi 

informasjon til spillere og foreldre. 

Vi oppfordrer videre alle lag til å opprette en egen Facebookgruppe som benevnes ASKH - <lagets 

navn> for eksempel ASKH – G98 eller ASKH – J02. Det er ønskelig at dere også inviterer klubbens 

klubbutvikler og sportslige leder for deres nivå til å være medlem.  

Oppmannen må sette seg inn i og kunne besvare spørsmål fra 

foreldregruppa knyttet til klubbens økonomimodell 
Oppmannen vil, spesielt i yngre årsklasser, måtte svare på kritiske spørsmål fra foreldre om hva 

treningsavgiften går til. Klubben har store og små treningsgrupper, og det er naturlig at det stilles 

slike spørsmål, men like viktig er det da at oppmannen lojalt har satt seg godt inn i klubbens 

økonomimodell. Denne forklarer godt hvordan penger tas inn og hva pengene brukes til. Der vil du 

finne svar på de fleste spørsmål. I tillegg vil vi oppfordre deg som ny oppmann til å også ta et møte 

med klubbens sportslige ledelse og eller daglige leder for å få nærmere informasjon om 

økonomimodellen, eller la disse delta på et foreldremøte for å kunne forklare og besvare spørsmål. 

Kort fortalt benyttes treningsavgiften til dekning av blant annet følgende utgifter: 

• Seriepåmelding 

• Trenings- og kampaktiviteter / halleie 

• Klubbens daglige ledelse 

• Trenerhonorarer 

• Drakter og utstyr 

• Trenerutdanning, spillerutvikling, dommerutvikling 

Nærmere beskrivelse av økonomimodellen finner du her: http://asker-

skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/okonomi/  

Satsningslagene i klubben har egne budsjetter, som innebærer at disse også har egne inntektskrav 

for å dekke sine merkostnader. I forkant av sesongen 2010/11 ble det besluttet i budsjettet å kutte 

http://www.askerhandball.no/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/okonomi/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/okonomi/
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dugnadsavgiften for satsningslagene (les mer om denne dugnadsavgiften i beskrivelsen av økonomi-

modellen, ref. link over). Samtidig ble det satt krav til at satsningslagene i større grad skal være 

finansiert av sponsorer og egne inntekter, i tillegg til å ta del i klubbens sentrale sponsor- og 

barteinntekter. Satsningsspillerne på damelaget, herrelaget, Sparlaget og Bringlaget må skaffe og 

gjennomføre inntektsaktiviteter som tilsvarer et beløp per spiller (2010/11: ca. kr. 3 500, men dette 

budsjetteres og bestemmes av årsmøtet hvert år) i sponsorer og/eller dugnader. 

Dugnadsbyrden blant satsningslagene er lettest for Bringlaget, og tyngst for dame- og herrelaget.  

Økonomiansvarlig og oppmannen i lagene må samarbeide om dette, og innarbeide dette i lagets 

budsjetterte aktiviteter. 

Når det gjelder dugnader kan foreldre mene at ansvaret nå kan overlates til barna, spesielt når barna 

snart er/allerede er 18 år. Det er da viktig å tenke igjennom om barna har kapasitet til dette ved 

siden av hard trening, mye kamper, skole/studier og mye lekser. Spillere på toppnivå, som våre 

satsningsspillere, har ikke samme kapasitet til å jobbe ved siden av trening, og trening blir en form 

for deres ”jobb”. Vi mener derfor det fortsatt er nødvendig at foreldre stiller opp for lagene.  Vi håper 

dere er enige med oss i dette, og at dere jobber for dette i deres lag. 

Et viktig tilleggsdokument til økonomimodellen, er økonomiinstruksen. Denne viser detaljert hva som 

dekkes av klubben, hva som dekkes av laget og hva som må dekkes av den enkelte spilleren. 

Økonomiinstruksen finner du her:  

http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/okonomi/  

Klubbens honorering av trenere skjer etter en fastlagt matrise og budsjetteres foran hver sesong. Det 

er mange lag som velger å honorere sine trenere mer enn dette, spesielt der man har engasjert en 

ekstern trener. Denne merkostnaden må da normalt tas som et spleiselag innad i laget. 

Lagene skal ha en ordnet lagskasse 
Alle lag bør ha en lagskonto slik at oppmannen eller andre slipper å legge ut på vegne av laget fra 

personlig konto. En lagskasse bidrar også til åpenhet som er viktig for å unngå spekulasjoner om 

misbruk og skjevfordeling av midler i laget. En lagskasse ført på en skikkelig måte vil gi en fullstendig 

utgiftshistorikk for laget, noe som skaper en etterrettelighet som er nødvendig iht. prinsippene for 

god intern kontroll. Klubben tillater derfor ikke at oppmannen eller andre håndterer lagskassen via 

sin personlige økonomi. Det stilles følgende krav: 

• Laget skal ha en egen økonomiansvarlig. Dette er viktig for å sikre en troverdig og god intern 

kontroll gjennom at det er en annen enn den overordnede ansvarlige oppmannen som 

foretar inn- og utbetalinger. Oppmannen må følge opp og påse at inn- og utbetalinger er tråd 

med lagets rammeplan, og til og med sjekke ut med foreldregruppen i spesielle saker. 

• Lagskassen skal benyttes til de formål lagets ledergruppe har bestemt i henhold til lagets 

rammeplan. 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/okonomi/
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• Det skal føres løpende oversikt over alle inn- og utbetalinger. Alle føringer skal dokumenteres 

og dokumentasjonen skal lagres i en perm og nummereres fortløpende, hvor dette 

nummeret også skal fremgå av føringsoversikten slik at det er enkelt å se hva som er inn- og 

utbetalt, og bakgrunnen for inn- og utbetalingene. 

• Lagskassen skal kun brukes mot en spesifikk lagskonto der oppmannen og økonomiansvarlig 

har tilgang 

• Det skal månedelig settes opp et siste måneds regnskap og vises saldo per månedsslutt 

• Det skal føres særskilt matrise i tillegg som viser spesifiserte inn- og utbetalinger per spiller 

Excell-modeller finnes tilgjengelig.  De som ønsker å motta en slik kan kontakte daglig leder. 

Sponsorinntekter vil kunne være en viktig del av lagenes egne inntekter, og 

sponsorarbeidet må koordineres med styrets markedsansvarlig 
Markedsansvarlig i styret er ansvarlig for organisering av sponsormiljøet i Asker SK Håndball. Vi 

oppfordrer lagene til å arbeide for å innhente egne sponsorer, men at alle lag også bidrar til å øke 

klubben sponsorinntekter gjennom aktiv markedsføring av klubben og se etter muligheter. 

Oppmannen bør ha nær dialog med klubbens markedsansvarlig angående dette temaet. 

Markedsansvarlig skal uansett godkjenne enhver sponsorkontrakt, herunder private enkle 

sponsorkontrakter i laget. Dette er viktig for å unngå interessekonflikter mellom ulike sponsorer 

sentralt og i lagene, samt at det ses på muligheten for utvikling av sponsorpool. 

Kontaktinformasjon til klubbens markedsansvarlig finner du her: http://www.asker-

skiklubb.no/handball/1/hvem-er-hva/    

Klubbmateriell bestilles gjennom klubbens avtaler og koordineres med 

klubbens materialansvarlig 
Klubben har en egen materialansvarlig. Denne har ansvaret for klubbens innkjøp, herunder 

fellesutstyr til hallene og draktsett. Vi anbefaler at laget har en egen person med ansvar for 

koordinering mot klubbens materialansvarlig. Vi anbefaler at oppmannen ikke tar på seg denne 

oppgaven. Ved behov oppretter denne dialog med klubbens materialansvarlig for å legge inn en 

bestilling på klubbeffekter. Klubbeffekter skal være UMBRO, og skal være i klubbens farger og i 

klubbens standard kolleksjon. 

Kontaktinformasjon til klubbens materialansvarlig finner du her: http://www.asker-

skiklubb.no/handball/1/hvem-er-hva/  

Oppmannen må følge opp at spillere betaler spillerlisensen 
Asker SK Håndball mottar hver høst trusler om fratakelse av seriepoeng og bot fordi lagene har stilt 

med spillere og/eller lagledere som ikke har betalt lisens. 

Fra og med 1. januar det kalenderåret spilleren fyller 13 år skal spilleren betale lisens. Den første 

sesongen betales halv lisens som gjelder til 31. august, mens ny full lisens betales etterfølgende 1. 

http://www.asker-skiklubb.no/handball/1/hvem-er-hva/
http://www.asker-skiklubb.no/handball/1/hvem-er-hva/
http://www.asker-skiklubb.no/handball/1/hvem-er-hva/
http://www.asker-skiklubb.no/handball/1/hvem-er-hva/
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september. Mer om reglene for dette finner du på www.handball.no (se menyen til venstre på denne 

siden).  

For deltakelse i serier i regi av NHF, det vil si elite, 1.-3.divisjon, jr. NM, snr. NM, Sparserien og 

Bringserien, må også alle i lagledelsen som står på kamprapporter ha løst lisens. 

I Asker SK Håndball er det lagets oppmann, som øverste leder for laget, som er ansvarlig for at dette 

følges opp hvert år – Ingen spillere får spille dersom de ikke har betalt lisens. Dette er også viktig for 

treningene, da eventuelle forsikringsskader normalt ikke dekkes uten betalt lisens. For Bringserien, 

Sparserien, NM/Lotto 20 og divisjonsspill i regi av NHF må også alle ikke-spillere på kamprapportene 

ha løst lisens. For seniorlagene dekkes dette av klubben, mens for lagene ellers dekkes dette privat 

eller laget kan bestemme at det skal dekkes av lagskassen. 

Oppfølging av hvem som har betalt lisens og hvem som ikke har betalt kan du som oppmann gjøre på 

Klubbsiden under www.handball.no (se menyen til venstre på denne siden). Brukerveiledning, 

passord og ID mottar du fra /ved henvendelse til daglig leder. 

Merk at alle spillere har et KID-nr som må benyttes ved betaling av lisensen. Du vil oppleve hvert år 

at noen hevder å ikke ha mottatt faktura fra Håndballforbundet – Da må du sjekke opp KID på 

(ovennevnte web-side) og sørge for at spilleren betaler før fristen. Du må med andre ord begynne 

oppfølgingen i god tid før fristen går ut 31. august. Gjerne et par uker i forveien. Ingen spillere vil 

motta faktura første gangen de skal betale, og må derfor motta KID fra deg som oppmann. Vi kan 

ikke se at KID er en sensitiv personopplysning, og mener du som oppmann kan sende ut en samlet 

liste til alle spillerne som viser deres KID. 

Oppmannen må sette seg inn i klubbens retningslinjer for kommunikasjon, 

både eksternt og internt 
Asker SK Håndball ønsker å oppleves som ryddige i vår kommunikasjon. Derfor er det laget noen 

enkle retningslinjer for kommunikasjon via lagene.  

1. Kommunikasjon mot NHF region øst og NHF for øvrig skal skje i forståelse med styrets leder, 

sportslig leder eller daglig leder, med unntak av omberamming av kamper og liknende. 

2. Kommunikasjon med eksterne, herunder f.eks. kommunen, vaktmesteren i Leikvoll, andre 

idrettsforeninger osv. skal normalt skje via styret, og alltid dersom temaet er av negativ 

karakter. Dersom du kontaktes av disse og dette gjelder sak av negativ karakter, skal dette 

viderebringes til styrets ansvarlige person for det aktuelle temaet, evt. til daglig leder.  

3. Kommunikasjon mellom lagene i klubben av negativ karakter bør vi unngå. Det er viktig at 

eventuelle utfordringer løses konstruktivt på laveste nivå - dvs. mellom oppmennene. Styret 

involveres kun dersom saken ikke lar seg løse på dette nivået. Styret er opptatt av at 

kulturutviklingen i klubben skjer slik denne er beskrevet i vår rammeplan.  

4. Kommunikasjon internt i laget skal i størst mulig grad være åpen, og bør involvere 

oppmannen uansett karakter.  

http://www.handball.no/
http://www.handball.no/
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5. Enkeltforeldre skal ikke ta direkte kontakt med styret eller daglig leder. Deres kontaktperson 

er oppmannen. Styret skal kun kontaktes direkte dersom en sak ikke lar seg løse på dette 

nivået. På samme måte skal styret tilstrebe å ikke diskutere saker direkte med foreldre eller 

spillere uten at oppmannen er informert.  

Alle klubbens lag har ansvar for gjennomføring av faste dugnader etter en 

rulleringsplan som settes opp av daglig leder 
Det anbefales at alle lag har en dugnads- og arrangementsansvarlig, og at dette ikke er oppmannen. 

Denne bør føre en fortløpende oversikt over hvilke familier som har hatt dugnader av ulike slag slik at 

det sikres en jevn fordeling. Deltakere av lagets lederteam kan gå fri for dugnader i laget, da disse 

yter sin dugnad gjennom å inneha disse rollene. Dette vil normalt være oppmannen, trenerne, 

økonomiansvarlig, dugnads- og arrangementsansvarlig, foreldrekontakt. 

Følgende faste dugnader/arrangementsansvar må påregnes: 

En ukes hallvakt i Leikvollhallen, inkludert tilknyttet helgs arrangementer, hvert år 

Se oversikt over oppgaver og ansvar på http://asker-

skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/arrangement/  

Dugnadsansvar under cuper eller liknende. Etter nærmere beskjed fra daglig leder eller styret. 

Merk at for å få oversikt over hvilke kamper som skal arrangeres i den helgen dere har ansvaret i 

Leikvoll, må dere søke på banedagboken på www.handball.no (under linken Terminlister i menyen til 

venstre på siden).  

Merk at ansvaret inkluderer kiosk og billettsalg til alle håndballkampene i Leikvollhallen i helgen. 

Eventuelle håndballkamper i ukedagene har hallvakten ikke arrangementsansvar for. Disse har det 

spillende laget ansvaret for å arrangere. Hallvakten har hallvaktsansvaret som innebærer å låse opp 

og lukke som vanlige ukedager for øvrig, samt være tilgjengelig for arrangementslaget med nøkler 

når man har vakt i hallen. 

Satsningslagene har i tillegg ansvar for blant annet Asker cup, Asker Minicup, Loppetassen, og 

Hallvakt i Heggedalshallen, eventuelt også Spar og Bring arrangementer dersom de deltar i disse. I 

tillegg har satsningslagene eget dugnadsbudsjett (se beskrivelse av økonomimodellen over for mer 

detaljer). 

Oppdatering av Håndballforbundets kontaktinformasjon 
”Klubbsiden” til NHF (se menyen til venstre på www.handball.no) må oppdateres for 

kontaktpersoner slik at de rette personene i laget mottar direkte mails fra NHF når kamper endres 

osv. Dette gjøres ved å gå inn på Klubbsiden. Brukerveiledning, passord og ID tildeles ved å kontakte 

daglig leder. Dette bør gjøres senest 1. september hvert år, helst tidligere. Merk at den registrerte 

informasjon følger håndballårsklassene og må således flyttes til den eldre årsklassen for hvert nye år, 

ellers blir den ”tilknyttet” neste års ett år yngre lag. 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/arrangement/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/arrangement/
http://www.handball.no/
http://www.handball.no/


Informasjonsskriv til oppmenn i Asker SK Håndball 
 
 
 

Side 20 
 

Dommerrekruttering må skje via alle lag, og laget har et særskilt ansvar 
NHF krever i forbindelse med serieoppmeldingen at klubben stiller et visst antall dommere i forhold 

til antall seriepåmeldte lag. Dette innebærer at alle lag må rekruttere dommere. Dette står det mer 

om i klubbens rekrutteringsstrategi (se styringsdokumenter over), og innbærer blant annet at: 

• Alle lag fra og med 13 år skal sende dommere på kurs, og alle lag fra og med 14 år stiller 

minst en ny dommer hvert år. 

Oppmannen må være en av pådriverne, sammen med trenerne for få til dette. Dommer skal være 

over 16 år, hvilket betyr at lagene må rekruttere utenfor spillergruppen (foreldre, søsken!) de to 

første årene, og deretter kan benytte fra egen spillergruppe som har vært på kurs. Yngre dommere 

dømmer i barneseriene i klubbens regi frem til de fyller 16 år. Styrets dommeransvarlig vil besørge 

kontakten med dommerne, mens oppmannen må være pådriver for at spillere og foreldre engasjeres 

til å gå på dommerkurs når dette settes opp av klubben. 

Informasjon om treningstider og administrative forhold knyttet til 

treninger 

Hvordan ordinære treningstider fordeles 
Treningstider fordeles etter en fast mal, og gjøres av daglig leder. All dialog om treningstider skal gå 

via daglig leder. Hvert år vil det være lag som får tildelt treningstider som ikke er fullt ut som ønsket, 

men det er lagt opp til et rettferdig system innenfor en prioriteringsrekkefølge. Nærmere 

informasjon om dette kan du lese på http://asker-skiklubb.no/handball/2/treningstider/prinsipper/.  

Her ser du også siste oppdaterte treningstider. 

Det er viktig å merke seg at treningstider fordeles to ganger i sesongen: 1.9.-30.4. og 1.5.-31.8.. Dette 

betyr at du som oppmann særskilt skal melde inn behovet for treningstider i perioden 1.5.-31.8. da 

dette er en del av sesongen hvor de yngste lagene normalt trener mindre og de eldre lagene trener 

mer.  

Husk å alltid melde i fra til daglig leder, samt de lagene som trener før og etter dere, hver dag dere 

ikke benytter treningstiden. Lag som gjentatte ganger ikke møter til sin treningstid, og samtidig ikke 

melder i fra, vil kunne miste treningstiden. 

Muligheter for ekstra treningstider 
Det finnes mulighet for å melde inn til daglig leder dersom dere har ønske om å overta treningstider 

for avlyste treninger fra andre lag. 

I tillegg finnes det muligheter for å låne hallen i helgene. Dette kan avtales med daglig leder. 

En annen mulighet er også å kontakte kommunen ved jorunn.lie@asker.kommune.no direkte for 

spørsmål om å låne ledig halltider i andre haller. For eksempel dersom dere planlegger å arrangere 

en liten turnering eller trene litt ekstra foran et mesterskap. For eksempel vil håndballhallen i 

Askerhallen kunne være ledig i løpet av lørdag eller søndag, og Leikvollhallen, Vollenhallen eller 

Heggedalshallen kan også ha flere ledige tider. I dialogen med kommunen skal det utvises høflighet 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/treningstider/prinsipper/
mailto:jorunn.lie@asker.kommune.no
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og takknemmelighet for den jobben kommunen gjør i forbindelse med hallfordelingene som er en 

meget knapp ressurs i Asker. Vær forberedt på at dere må betale leie når dere leier direkte av 

kommunen. Klubben vil motta regning som videresendes laget for betaling.  

Renhet ved klisterbruk i hall er lagets ansvar 
Klisterbruk er blitt et stort problem i Leikvollhallen. Vi skal jobbe med holdningsskapende arbeid mot 

lagene som benytter klister. Noen enkle regler er innført, og skal følges. Først og fremst må dette 

være trenernes jobb, og vi forutsetter at oppmannen følger opp sine trenere ifht. dette. I verste fall 

kan vi oppleve at kommunen stenger hallen en periode for trening – Dette har skjedd tidligere. Det er 

laget følgende regler for klisterbruk i Leikvollhallen: 

1. Det er kun lov å bruke vannbasert klister. 

2. Ballene skal være renset (tilsynsvaktene kan konfiskere baller som er svarte). Det er 

satt opp egen rensemaskin på boden i Leikvollhallen. 

3. Bruk fornuft når vi bruker klister så slipper vi å få problemer med kommunen. 

4. Klister på sko ER FORBUDT. 

5. Trenere og oppmenn må følge opp dette sånn at dette blir fulgt. 

6. Klister på vegger, stolper og liknende ER FORBUDT og skal umiddelbart fjernes. 

Mer informasjon finner dere her: http://asker-skiklubb.no/handball/2/klisterbruk-i-asker/ 

 

Det skal være ryddig etter at laget forlater treningen 
Alle lag har ansvar for rydde etter sin egen trening. Dette gjelder uansett hvor mye rot det var når de 

selv overtok treningsbanen fra forrige lag. Dersom det ikke var ryddet i forkant, må dere ta dette opp 

med daglig leder.  

Oppmannen må påse at treneren er sitt ansvar bevisst og at denne påser at spillerne rydder etter seg 

etter sin trening. 

Nøkler til utstyrsboden i Leikvollhallen fås av daglig leder 
Kontakt daglig leder for å få nøkkel til utstyrsboden i Leikvoll. NB: Utstyr fra denne skal ikke tas ut av 

Leikvollhallen, og alltid rydde på plass til merkede plasser i boden. Boden skal alltid låses etter 

trening hvis neste lag ikke bekrefter at de har nøkkel.  

Dersom det er rotete i boden, skal du få dine spillere til å rydde slik at vi skaper en kultur i klubben 

om å holde det ryddig og at alle tar ansvar. Meld samtidig i fra til daglig leder eller sportslig leder at 

det var rotete i boden når dere kom. 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/klisterbruk-i-asker/
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Denne nøkkelen passer også til Treningspartneren som henger på veggen bak det ene målet i 

Leikvollhallen som kan brukes av alle lag under trening. Mer informasjon om denne kan for eksempel 

leses her: http://www.handball.no/p1.asp?p=22568. 

Alle trenere skal løse politiattest  
Regelen gitt av Asker Skiklubb, er basert på krav fra Norges Håndballforbund og Norges 

Idrettsforbund, og sier: 

“Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget 

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming.” 

Dette koordineres av daglig leder, men vi ser gjerne at også oppmannen på eget initiativ påser at 

dette blir fulgt opp, da styret ikke har oversikt over alle hjelpetrenere som er tilknyttet lagene. Kravet 

om politiattest gjelder alle trenere, hjelpetrenere og oppmenn. 

Klubben har samarbeidspartnere som det er viktig at spillere og 

foreldre er kjent med 

Tilgang på fysioterapeuter og lege 
Friskvernklinikken i Asker. Her har vi avtale om prioritert tilgang på lege og tilgang til 

treningsveiledning ved fysioterapeuter. 

Askerfysio tilbyr fysioterapi til Askers spillere. En av fysioterapeutene er Asker SK Håndballs egen 

dommer og tidligere spiller Lene Fosse. Lene har også et særskilt oppfølgingsansvar i forhold til 

satsningsspillere som kan kontakte henne direkte for oppfølging under trening. 

Asker Kiropraktorklinikk. Her tilbys skreddersydd behandling av skjelettrelaterte problemer. Asker 

Kiropraktorklinikk tilbyr også kurs innen skadeforebyggende trening / stabilitetstrening og de tilbyr 

status / helsesjekk av nerve-, muskel- og skjellettsystemer til en fastpris per spiller. Dette avtales av 

det enkelte lag, direkte med Asker Kiropraktorklinikk. 

Samarbeid med treningsstudio 
Friskvernklinikken i Asker. Her har vi tilbud som tilsvarer at alle våre spillere kan trene til en pris 

tilsvarende ungdomskort. Vi anbefaler fortrinnsvis vektrening for spillere fra og med 16 år. 

I tillegg har alle lag tilbud om gruppetreningsprogram med fysioterapeut, hvor det lages et 

skreddersydd opplegg for lagene i sal. Formålet er skadeforebygging og basis fysisk trening. Vi 

anbefaler dette for alle yngre lag. Her er det en fast pris (2010/11: kr. 1 000) for laget per time, som 

faktureres direkte til laget og må betales av lagskassen. De samme fysioterapeutene vil da kunne 

veilede spillere som trenger særskilt idividuell oppfølging/trening. 

Friskvernklinikken tilbyr også kurs, for eksempel innen ernæring, førstehjelp og taping. 

http://www.handball.no/p1.asp?p=22568
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Samarbeid med G-Sport 
Medlemmer av Asker SK Håndball som viser medlemskort med kvittering for betalt treningsavgift, 

har krav på rabatt hos G-Sport. Alt personlig utstyr kan kjøpes på denne avtalen. Klubbeffekter som 

drakter og dresser kjøpes gjennom klubbens materialansvarlig. Se mer om dette nedenfor. 

 

Mer informasjon om alle tilbudene og samarbeidspartnerne finner dere på http://asker-

skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/spesialtrening/ og her http://asker-

skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/.    

Utviklingstilbud for spillere 

Samarbeidsavtaler om håndball på videregående skoler 
Treider private gymnas. Her har våre spillere rabatt på studieavgiften. Det er ikke en begrensning i 

antall elever som tas opp på håndballinja, ut over vanlige opptakskrav. 

Asker gymnas. Her har klubben et samarbeid om håndballinjen, og det tas opp inntil 10 elever på 

håndballinja hvert år, basert på håndballegenskaper.  

Det vil hvert år arrangeres informasjonsaften for spillere som går i 10. klasse. 

Asker oppfordrer til samarbeid med naboklubber i yngre årsklasser 
For yngre lag kan det etableres samarbeidslag med våre naboklubber; normalt Holmen eller Vollen, 

men også andre klubber, for eksempel, Jardar er aktuell. Dette er noe som må vurderes i forkant av 

hver ny sesongoppmelding, og drøftelser bør påstartes allerede i begynnelsen av januar forut for ny 

sesong. Samarbeidslag etableres både i gutte- og jenteklassene, og bør etableres så raskt en av 

klubbene ikke lenger har tilstrekkelig med egne spillere. Her hjelper naboklubbene hverandre, og vi 

vil alltid ønske en henvendelse fra Vollen eller Holmen om samarbeid velkommen, uansett om vi er 

mer enn tilstrekkelig antall spillere i eget lag. 

Alle spillertyper er velkommen til Asker, og det er aldri fullt! 
Det er en målsetting at alle som ønsker å spille håndball skal kunne gjøre dette i Asker SK Håndball. 

Det finnes ingen grense for hvor mange spillere vi kan ha i en årsklasse. Store grupper løses med 

påmelding av flere lag i serien og ved å øke trenerkapasiteten. 

Vi oppfordrer til alternative treningsformer 
Vi oppfordrer alle våre lag til å benytte seg av klubbens ansatte Klubbutvikler til å lede/være tilstede 

på deres treninger. Dere gjør selv direkte avtale med han.  

Vi oppfordrer for øvrig våre lag til å benytte trenere fra andre lag i klubben, andre klubber og/eller 

andre idrettsgrener for utvalgte temaer. For eksempel har vi avtale med den tidligere 

landslagsspilleren Janne Tuven (kåret til Norges beste spiller i 2002). Men her kan dere også gjøre 

avtaler med andre idrettsutøvere og trenere som dere kjenner. Avtale med disse gjøres via sportslig 

leder eller direkte.  

http://asker-skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/spesialtrening/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/spesialtrening/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/
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Vi anbefaler også at det trekkes på eksterne krefter innen Idrettsglede og idrettspsykologi for lagene 

fra og med 16 år. Klubben har her god erfaring med flere slike, og dere kan kontakte sportslig ledelse 

for mer informasjon. 

Videre anbefaler vi at dere tenker videre innen alternativ trening for å få opp motivasjonen og for at 

spillerne skal bli enda bedre på viktige fysiske og mentale egenskaper innen håndball. For eksempel:  

• Asker Skiklubbs friidrettsgruppe – Løpsteknikk, spenst, kast mv. 

• Asker Skiklubbs hoppgruppe - Spenst 

• Balanse og koordinasjon med Judo, Turn, Dans 

Det er kun fantasien som setter grenser. 

Bruk av spesialtrenere eller andre eksterne instruktører betales av lagskassen med mindre annet er 

avtalt med sportslig leder. 

Målvaktsakademiet 
Målvaktsutvikling er noe vi ønsker å sette særskilt fokus på i Asker. Derfor har vi etablert 

Målvaktsakademiet for alle målvakter i årsklassen 12-15 år, mens målvakter fra og med 16 år tilbys 

separat utviklingsprogram og oppfølging. Vi benytter også sjansen her til å presisere at målvakter bør 

være blant de beste spillerne i laget – Det er ikke slik at de ”dårligste” skal stå i mål. Målvakter skal 

ha god kastevne, være i meget god fysisk form, ha god balanse og smidighet, og ikke minst ha meget 

god spillforståelse. 

Individuell spillerutvikling 
Asker SK Håndball tilbyr også spillerhospitering slik at yngre spillere kan spille på eldre lag, og eldre 

trenere oppfordres til å se etter yngre talenter. Det er viktig å ha en felles forståelse for hva som er et 

”håndballtalent”. Et håndballtalent innebærer i Asker at spilleren har følgende egenskaper: 

• Guts og fandenivolsk innstilling til å vinne og gi alt når det teller - Ikke overlate ansvaret til 

andre  

• Tekniske ferdigheter som tilfredsstiller nivået  

• Treningsvilje og aktiv læringsvilje (egenvilje til å bli bedre og vet hva dette krever)  

• Fysiske egenskaper  

• Psykiske egenskaper til å kjempe om plassen på laget 

• Lagspiller (på og utenfor banen) 

Spesielt innebærer vår satsningstrategi at to-og-to årsklasser bør ses under ett fra og med 14/15-

årsklassen i den forstand at man gjerne opprettholder årsklassene, men øker graden av 

treningssamarbeid og stiller minst ett felles lag i serien. 
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Spillerhospitering skjer således først og fremst fra og med 14 år, med mulig unntak for guttespillere 

der det noen ganger kan være behov for tidligere hospitering for å tilby individuell utvikling. 

Hospitering innebærer at spilleren skal spille og trene med eget lag, og at spilleren fortrinnsvis ikke 

skal benyttes for å ”forsterke” eldre lag.– Dvs. at eldre spillere bør ikke settes til side for en yngre 

spiller.  Unntak fra dette er uttak og spillerdisponering i Bringserien, Sparserien og satsningsseriene 

på seniornivå.  

Alle lag skal etterstrebe dobbeldekning på alle plasser, og det skal således uansett aldri være 

forventning om mer enn 50% spilletid for noen spiller. Dette må hensyntas ved hospitering, og om 

nødvendig må det innføres rullering dersom man er flere spillere – evt. spilles i flere serier. 

Fra og med 17 år (junior) ses senior- og juniorgruppen under ett. Dette innebærer at juniorer deltar i 

aktiviteter og opptrer på en måte som gjør seniorlaget bedre, og seniorlaget deltar i aktiviteter og 

opptrer på en måte som gjør juniorlaget bedre. Alle spillere ses under ett ved spilleruttak til våre 

divisjonslag. Dette medfører tilbud om tøffere treningsmiljø, kamperfaring på høyere nivå. At Askers 

senior- og juniorlag utvikles og lykkes er et fellesanliggende! 

På samme måte ses trenerteamet i junior og senior under ett, men med ulike ansvarsområder. Dette 

medfører at spillerne får flere trenerimpulser og trenerne henter bredere inspirasjon hos hverandre. 

Asker SK Håndball er på jentesiden partnerklubb til eliteserieklubben Flint i Tønsberg. Dette betyr at 

våre beste junior- og seniorspillere har mulighet for et ekstra treningstilbud med eliteseriemiljøet til 

Flint, samt at de aller beste også har mulighet til kamptilbud, på lik linje med Flints egne spillere. 

Partneravtalen innebærer også at Asker og Flint stiller felles lag i NM-cupen og Lottoserien for 20-

åringer. 

Mer informasjon om utviklingstilbudene finner dere på http://asker-

skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/.  

Omberamminger 
Oppmannen må sørge for at det foretas nødvendige omberamminger av kamper, se 

www.handball.no. Det kan foretas to frivillige omberamminger i løpet av en sesong per lag, samt 

omberamminger som følge av for eksempel konfirmasjonsundervisning. I tillegg til kan 17/18-

årskamper fritt omberammes dersom det er kollisjon med seniorkamper. 

Omberamminger gjøres på fastsatt skjema som sendes regionen (nhf.ron@handball.no).  

Laget som omberammer kampen skal avtale nytt tidspunkt for kamp med motstanders oppmann og 

sende inn dette til regionen (nhf.ron@handball.no). 

Kampen gjennomføres hos oppsatt hjemmelag med mindre noe annet avtales. Det er i 

utgangspunktet laget som har foretatt omberammingen som skal skaffe dommere, men det er ofte 

praktisk og kan avtales at hjemmelaget uansett skaffer dommere. Det er hjemmelaget som skal 

arrangere kampen og dekke dommerutgiftene. 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/utviklingstilbud/
http://www.handball.no/
mailto:nhf.ron@handball.no
mailto:nhf.ron@handball.no
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I utgangspunktet skal omberammede kamper spilles i lagets treningstid, men det kan være praktisk 

at disse spilles i tilknytning til ordinært arrangement i helgene. Kamper kan også helt unntaksvis 

arrangeres i andre lags treningstider dersom det ikke er mulig å finne annen tid, og forutsatt at det 

skjer i dialog med laget som har trening på det aktuelle tidspunktet.  

Særlig nyttige linker til informasjon fra NHF 
www.handball.no – Hovedsiden til NHF 

Venstre meny på www.handball.no: 

Terminlister – Her finner du alle terminlister. Disse er til enhver tid oppdatert for alle endringer og 

omberamminger, og vi anbefaler at dere lærer foreldre og spillere til å bruke disse (legg link til deres 

egen serie på deres hjemmeside) fremfor at dere distribuerer manuelle lister. Under Terminlister 

finner du også banedagboka som er viktig når dere har arrangementsansvaret (se under 

hallvaktsansvaret over). 

Lov og reglement – Her finner du alle lover og regler som gjelder for håndballspillet. Se spesielt også 

under menyen til Region Øst (øverste menyrad på www.handball.no)  

Overganger og utlån – Merk at alle overganger og utlånsavtaler skal signeres av sportslig leder eller 

daglig leder i Asker SK Håndball, og at overganger fra Asker til annen klubb ikke vil bli godtatt dersom 

spilleren ikke har betalt alle sine forpliktelser eller er under kontrakt (satsningsspiller fra og med 16 

år), uten avtale med sportslig leder. 

Turneringer – Her finner du alle datofestede turneringer som er meldt inn til NHF, med link til sider 

for påmelding med mer. 

Klubbsiden – Her registrerer du kontaktinformasjon til laget for å få direkte tilgang på informasjon 

om laget som sendes fra NHF (spesielt viktig for å holde oversikt over kampflyttinger som kan skje 

uten varsel fra regionen). Her finner du også informasjon om spillere, deres KIDnr for betaling av 

lisens (fra og med 13 år) og informasjon om når spilleren sist har betalt lisens, som du må følge opp 

før 1. september hvert år etter 13 år, samt før 1. januar det året spillerne fyller 13 år. 

Søk i Håndballnorge – Her kan du søke opp informasjon om klubber, deres kontaktpersoner (for 

eksempel dersom du skal avtale flytting av kamp), deres hjemmesider og deres haller (for eksempel 

for å finne adresse). 

Spesielt under Region Øst (se øvre menyrad på www.handball.no) finner du informasjon som gjelder 

vår håndballregion. Herunder informasjon om kontaktpersoner. Se spesielt høyre menyrad for 

informasjon om:  

Spillerutviklingstilbud (se under headingen Spillere) 

Trenerutviklingstilbud (se under headingen Trenere) 

Dommerutviklingstilbud (se under headingen Dommmere) 

Oppslagstavla (for eksempel trenere som søker nye lag) 

http://www.handball.no/
http://www.handball.no/
http://www.handball.no/
http://www.handball.no/
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Bringserien/Sparserien 

 

Avsluttende kommentarer 
Dersom du savner temaer i dette notatet, eller har andre innspill, håper vi at du kontakter daglig 

leder på kontorleder@askerhandball.no, nestleder@askerhandball.no eller 

sportslig@askerhandball.no  slik at notatet kan oppdateres og mangfoldiggjøres i ny versjon. 

 

mailto:kontorleder@askerhandball.no
mailto:nestleder@askerhandball.no
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