
 

Informasjon om dugnad 

HIF er en breddeklubb som skal inkludere alle uansett sosial status. Det skal være en lav 

inngangsterskel for å være med i HIF Håndball. Vi har derfor lave treningsavgifter slik at flest 

mulig skal få være med lengst mulig. Det koster å drifte en klubb. Lave treningsavgifter gjør 

av vi må ha alternative inntektskilder. Inntekter gjennom dugnad er en effektiv kilde til 

inntekter. Derfor er vi avhengig av en dugnadsinnsats fra alle. 

HIF Håndball driftes av frivillighet og det er mange som bidrar. Ressurspersoner i alle former 

for utvalg, trenere, lagledere og foreldrekontakter er alle med og bidrar til at Håndballgruppa 

skal kunne driftes. Likevel må vi jobbe målrettet for å synliggjøre at denne jobben ikke gjør 

seg selv. Dette er dugnad. 

Håndballgruppa har dugnadsregler. I forhold til sponsing eller dugnadsarbeid finnes det et 

eget sponsor- og dugnadsreglement. I tillegg stilles det krav til foreldrene i Håndballen, som i 

alle andre idrettslag. I dette informasjonsskrivet redegjøres det for hvilke krav det stilles til 

foreldrene i Håndballen.  

 

Holmestrand Maraton 

Holmestrand Maraton arrangeres i Holmestrand sentrum i april hvert år. Det er Holmestrand 

Idrettsforening som arrangerer maratonløpet hvert år.  

Dugnadsarbeidet fordeles mellom alle gruppene i HIF og kan innebære alt fra klargjøring av 

løypa, løypevakt under løpet, parkeringsvakt under løpet, drikkestasjoner i løypa, rydding 

etter løpet og annet nødvendig arbeid.  

HIF Hovedforening fordeler tilskudd til undergruppene ut fra hvor stort overskuddet er. 

Holmestrand Maraton er en stor inntektskilde for hele HIF. I 2019 mottok håndballgruppa ca 

85 000kr for arbeidet med maraton.  

 

Salgsdugnad høst 

Hver høst arrangerer HIF Håndball en salgsdugnad. Her selger hver spiller så mye av et 

produkt som mulig. Produkt velges i samråd mellom klubbens styre og lagenes 

foreldrekontakter. Inntektene fra dugnaden deles 60/40 mellom klubb og lagene som selger.  

 

Arrangementansvar 

I løpet av sesongen gjennomføres det mange kamper i Høyanghallen. HIF Håndball har da 

ansvar for hele arrangementet rundt kampene. Dette innebærer blant annet sekreteriat, kiosk, 



 

arrangementansvarlig, inngang og fair-play vert. Rutiner for arrangementene oppdateres 

jevnlig av arrangementsgruppa og gjøres tilgjengelig for alle lagenes foreldrekontakter.  

Alle lag får tildelt arrangementansvar fra HIF Håndball sin arrangementgruppe. Oppsettet 

gjøres tilgjengelig for lagenes foreldrekontakter for høst- og vårsesongen. Foreldrekontakter 

på hvert lag er ansvarlig for å fordele oppgavene innad i laget.  

Flyttes kamper til egen treningstid eller helger det ikke opprinnelig var satt opp kamper har 

laget selv ansvar for arrangementet.  

 

Håndballskole 

I forbindelse med håndballskolen er det behov for dugnadsinnsats fra foreldre. Dette omfatter 

blant annet innsjekk og utsjekk, servering av lunsj og hallansvarlig. Håndballskolen er en god 

inntektskilde for HIF Håndball.  

 

Håndballens dag, skoleturnering 

Hvert år i mai arrangerer HIF Håndball sin egen dag. Her settes det opp showkamper for alle 

våre lag, og det foretas ulike prisutdelinger. Det serveres kveldsmat til alle. Denne dagen er 

det dugnad i forbindelse med sekretariat og kveldsmat.  

Hver vår arrangerer HIF Håndball skoleturnering for 4.-7. trinn. Ved dette arrangementet er 

det dugnad i forbindelse med hallansvar.  

 

 

 

Klubben arbeider kontinuerlig med å se på alternative inntektskilder, men foreldrenes 

dugnadsinnsats vil alltid være en viktig del av klubbens drift! 

HIF Håndball vil takke alle som stiller opp på dugnad. Den jobber dere gjør er uvurderlig for 

klubben! 

 

*** 
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