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Kort om håndboken:  

Velkommen som foreldrekontakt i håndballgruppen til Gneist. Vi i styret setter stor pris på at du 
påtar deg ansvaret som foreldrekontakt!  

Uten godt samarbeid og god støtte fra foreldregruppen er det vanskelig å drive med idretts-
aktiviteten vår! Spillerne, så vel som trenerne og styret er avhengig av en positiv og støttende 
foreldregruppe.  

Håndboken er ment som et hjelpemiddel for deg og ditt lag i forhold til oppgavene som venter 
dere. Er det ting her som dere vil ha endret på, eller som dere mener bør stå her, så er dere 
velkommen med forslag.  

En av håndballgruppens målsettinger er å fremstå på en ryddig måte. Dette oppnår vi ved at 
samtlige involverte er lojale overfor vedtatte retningslinjer.  

Det er ønskelig at håndboken følges og at ansvarlige styremedlemmer kontaktes om noe er uklart 
eller dersom det er noe dere lurer på. Styret setter stor pris på engasjement og konstruktive innspill 
fra foreldregruppen til endringer/forbedringer.  

Den enkelte foreldrekontakt har ikke myndighet til å opptre på vegne av håndballgruppen i Gneist 
uten nødvendig forhåndsgodkjennelse fra styret.  

Håndboken tilhører laget og bør jevnlig oppdateres. Den skal gå i arv, det er derfor viktig og 
nødvendig at den blir viderelevert til nye foreldrekontakter ved bytte!  

Møte med foreldrekontaktene avholdes normalt 1 gang pr. sesong. 

Normalt etter at de yngste lagene har kommet i gang utpå høsten.  

Lykke til med arbeidet!  
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Årshjul Håndballgruppen 

Måned: Aktivitet: Ansvar: 

Januar: Årsmelding Håndballgruppen Styret 

 Møte foreldrekontakter Styret 

 Lotteri Håndballgruppen Styret 

 Trenersamling Sportslig utvalg 

Februar (Vinterferie): Håndballskole Styret 

Mars: Påmelding Vårspretten Styret 

 Årsmøte IL Gneist Hovedstyret 

 Planlegging av ny sesong senior Sportslig utvalg 

 Evaluering av sesongen Sportslig utvalg 

April: Planlegging av ny sesong aldersbestemt Sportslig utvalg 

 Påmelding seriespill Sportslig utvalg 

Mai: Vårspretten Trenere 

 Nattcup Sportslig utvalg 

 Påmelding Åpningscup Styret 

Juni: Treneravslutning Styret 

 Teamsamling trenere Styret 

Juli: Terminliste - kvalitetssikring Leder Sportslig utvalg 

August: Håndballskole Styret 

 Fordeling av arrangement høst Styret 

 Oppstart nye lag Barneutvalget 

September: Møte foreldrekontakter Styret 

 Trenersamling Sportslig utvalg 

 Enjoy – kort  Styret 

Oktober: Påmelding julecupen Styret 

(Høstferien) Håndballskole Styret 

November: Salg kalendere Styret 

Desember: Budsjett ny sesong Styret 

 Julecupen Trenere 

 Fordeling av arrangement vår Styret 
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Ansvarsområder for foreldrekontakter:  

 Avhjelpe trener med å ajourføre spillerlister med navn, fødselsdato, adresser, 
mailadresser og telefonnummer. Distribuere dette til spillere, samt levere oppdaterte 
lister til styret når endringer har skjedd i laget.  

 Avhjelpe trener med diverse info til spillere og foreldre, som for eks. oversikt over 
treningstider, kamper, cuper, etc.  

 I samarbeid med trener påse at laget har nødvendig utstyr i medisinskrinet. Kontakt 
ansvarlig i styret ved behov for påfyll.  

 Være behjelpelig med påmelding til cuper i samarbeid med trener etter retningslinjer fra 
styret i håndballgruppen.  

 Organisere turer til cuper i samarbeid med trener.  

 Innsamling av penger ved behov. Det er alltid greit å ha en liten ”lags kasse” til ulike 
formål.  

 Innkalle til foreldremøter i samarbeid med trener. Minimum 2 ganger pr år, vår og høst.  

 Ansvar for sosiale aktiviteter i samarbeid med trener. Gjerne en avslutningsmarkering om 
våren, samt sosialt opplegg rundt cup arrangement.  

 Kunne bistå trener og eventuelt styret etter behov i konfliktsituasjoner innen laget.  
 

 I samarbeid med styret være ansvarlig for diverse dugnader. Dette er hovedsakelig 
arrangement i Sandslihallen der laget må skaffe personer til sekretariatet, bod og 
billettsalg.  

 Være styret behjelpelig med å skaffe sponsorer til laget sine spillerdrakter.  

 Sørge for valg av to foreldrekontakter før sesongslutt (vår) og sende oppdaterte navn og 
adresselister til styret.  

 

Håndballstyret setter pris på foreldreengasjement, men husk å orientere ansvarlig i styret om 
dugnader og lignende som organiseres på egenhånd for laget.  
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DRAKTER:  
I Håndballgruppen i IL Gneist gjelder følgende "regler" når det gjelder innkjøp av 
draktsett:  

7/9 - 11 år:  
Kjøpsbevis mottas ved oppstart som ny spiller. Denne drakten er personlig og er tenkt skal vare 
til og med den sesongen spilleren er i 11 årsklassen.  

12 - 14 år:  

Laget får tildelt nytt draktsett som skal vare i minimum 3 sesonger. Det er ønskelig at 
foreldregruppen skaffer 1 eller flere sponsorer som kan ta inntil 50 % av kostnaden på 

draktsettet. Det finnes egne regler for hvilke sponsorer man kan ha og hvor de skal 

plasseres. 

15 >  
Laget får tildelt nytt draktsett. Foreldregruppen må arbeide med å få sponsorer for minst 50 % 
av kostnaden på draktsettet. Håndballgruppen dekker resten av kostnaden.  

Ved spørsmål kan Styret kontaktes, primært ved leder eller nestleder.  
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Hovedlagskontingent pr. år:  
Barn u\17 år – kr. 500,- 
O\17 år og voksne – kr. 750,- 

Gruppekontingent pr. år:  

  6-9 år – 1.100,- 
10-11 år – 1.300,-  
12-14 år – 1.600,- 
15-16 år – 1.900,- 
Damer senior elite – 1.900,- 
Herrer senior – 2.200,- 
Damer senior – 1.700,- 
 

   
Hva brukes kontingenten til?  

• Påmelding til kretsserie.  
• Påmelding til cuper.  

 Diverse gebyrer: trekking av lag, lag ikke møtt til kamp, lisens ikke betalt, dommere  
• Forsikring av spillere under 13 år  
• Kretskontingent  
• Forbundskontingent  
• Godtgjørelse til trenere 
• Spilleroverganger  
• Innkjøp av nødvendig utstyr  
• Innkjøp av drakter  
• Leie av treningshaller  
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Forsikringer:  

Barn til og med 12 år er forsikret gjennom vårt medlemskap i Norges Idrettsforbund 
(NIF). Informasjon om dette samt forsikringsvilkår ligger på sidene til 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/.  

Det året spillerne fyller 13 år skal spilleren betale lisens til Norges Håndballforbund. Egen 

forsikringsordning medfølger lisensinnbetalingen. 

Ved skade under 13 - https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ 
Ved skade over 13 - https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-
og-forsikring/melde-skade/ 
 
Lisenser:  
Samtlige spillere skal ved det kalenderåret de fyller 13 år (selv om de spiller på et 12års lag) 
betale lisens. Foreldrekontakt skal i samarbeid med trener, kontrollere at spillerne har betalt 
lisens og sørge for kopi av denne. Spillere som ikke betaler lisens er ikke spilleberettiget!  

Tribune oppførsel:  
Det burde være unødvendig å ha med instruks om tribuneoppførsel. Men det viser seg at vi fra 
tid til annen opplever utilbørlig oppførsel fra overivrige foreldre og tilskuere som nok har 
misforstått rollene noe. Generelt kan man si at ”sunn fornuft” gjelder, og at det ikke hører 
hjemme NOE STED og skjelle ut dommere og motspillere. Dommerne er ofte unge og uerfarne, 
og de trenger ABSOLUTT ikke innblanding fra tribunen. Derimot trenger de som oss andre både 
støtte og ros. Dersom vi ser og hører om ”utilbørlig oppførsel” fra tribunen så er det vår soleklare 
plikt som foreldrekontakt, forelder og voksen, og gripe inn og stoppe den slags.  

Reiseutgifter i forbindelse med avvikling av seriekamper:  
Gneist Håndball dekker fergeutgifter ved reiser for lag til seriekamper innenfor egen Region. 
Eventuelt andre utgifter laget måtte ha, må det enkelte lag selv dekke. For eksempel kan 
passasjerer være med på å dekke bensin og bompengeutgifter. Dette er vanlig og etablert 
praksis, og fungerer godt blant lagene våre.  

Lags oppbygging:  
Vi har som mål at treningsgruppene våre skal ha 13-18 utøvere. Dersom det av ulike årsaker er 
ønske om flere spillere i gruppen, må dette avklares med Sportslig Utvalg (SU). 

De yngste lagene har ofte unge trenere. Dette er gjerne spillere fra de eldre årsklassene. Det er 
etablert en fadderordning for disse, slik at de skal få en så god oppfølging som mulig. Samtidig 
setter vi også krav til trenerne våre om at de tar ”trener 1 utdannelse” så snart som mulig, etter 
fylte 16 år.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/
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Litt om cup’er:  
En cup er en happening. Det er en positiv ting å være med på. Den er ofte forbundet 
med stor grad av sosiale aktiviteter, og vi er ofte sammen med andre lag og klubber 
som vi kjenner fra før. Videre er vi er med å heie fram egne lag. Når vi drar på cup med et lag, 
forventes det at foreldregruppen er sterkt deltagende. Dette gjelder for eksempel sosiale 
arrangement, overnatting, ha ansvaret for spillergruppen, etc. Trener er i hovedsak med for å 
lede laget i kamp.  

Hva slags cup’er er vi med på ?  
Vi er fast med på følgende cuper: Åpningscup, Julecup og Vårspretten.   

Utover dette må lagene selv melde seg på cuper. Kostnaden dekkes av laget selv.    

Nyttige hjemmesider:  

www.gneist.no  

www.handball.no 
 
Apper: Min Håndball 
 
 
Her er det mye aktuelt og oppdatert stoff. Det er lurt å sjekke denne siden jevnlig. Klikk deg inn 
på Håndball, her legger vi ut alt aktuelt stoff.  

Det ligger også mange nyttige linker på www.gneist.no hovedside.  

Gneist Håndball  
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