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1 Om Holmestrand Idrettsforening 

Postadresse Hovedforeningen: Postboks 183, 3081 Holmestrand 

Postadresse HIF håndball: Postboks 30, 3081 Holmestrand 
Epostadresse Hovedforeningen: post@holmestrandif.no  

Epostadresse HIF håndball: handball@holmestrandif.no  

Internettadresse: www.holmestrandif.no  
Organisasjonsnummer: 983 741 517 

Bankforbindelse: DnB 
Bankkonto HIf håndball: 2520.24.00046 

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
Tilknyttet: Norges Håndballforbund, NHF Region Sør, Vestfold Idrettskrets 

og Holmestrand Idrettsråd  

1.1 Gyldighet for klubbhåndboka 

Klubbhåndboka fremlegges for og godkjennes av styret i HIF Håndball. 

Klubbhåndboka revideres minimum årlig, oftere ved behov. 

1.2 Innledning 

Klubbhåndboka er utarbeidet for Holmestrand Idrettsforening – Håndball 

(heretter kalt HIF Håndball). Holmestrand Idrettsforening er et 
fleridrettslag. Klubbhåndboka omtaler øvrige grupper i klubben og 

hovedstyret kun på generell basis, da denne klubbhåndboka gjelder 
spesifikt for HIF Håndball. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste 

spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder 

internt i klubben. Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som 
bestemmes og gjøres, og sikre erfaringsoverføring, og at klubben drives 

etter de rutiner som til enhver tid er fastlagt. 
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, 

utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle 
medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og 

dommere i HIF Håndball. 
Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig 

i HIF Håndball, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvilke 
rutiner vi har. 

  

1.3 Holmestrand Idrettsforenings historie 

Holmestrand Idrettsforening (HIF) ble stiftet 21. mai 1901. Klubben er 

reorganisert to ganger, hhv. 05.06.1917 og 19.10.1945.  HIF er en av byens 

mailto:post@holmestrandif.no
mailto:handball@holmestrandif.no
http://www.holmestrandif.no/
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største frivillige organisasjoner med i underkant av 1300 medlemmer, herav 

ca 850 er under 19 år. 
HIF er et fleridrettslag og har for tiden 7 aktive grupper; Fotball, Håndball, 

Svømming, Turn, Badminton, Discgolf og Senior. Det er aldersmessig stor 
spredning innen gruppene, og hovedformålet er å gi idrettslige tilbud til 

barn og ungdom. Det er også betydelige aktiviteter for voksne. Foreningens 
aktiviteter foregår på Hvitstein stadion, i svømmehallen og i kommunens 

idrettshaller. 

HIF drives etter Idrettsforbundets lover og regler. Alle tillitsvalgte som er i 
kontakt med barn skal ha gyldig politiattest, og det skal slås hardt ned på 

mobbing. Det skal være trygt for foreldre å sende sine barn på HIFs 
aktiviteter. 

HIFs drift er i hovedsak basert på dugnadsinnsats fra foreldre og andre 
frivillige. 

1.4 Holmestrand IFs formål: 

1. Ved planmessig drevne idrettsutøvelser å virke for utbredelse av 
sunn og allsidig idrett. 

2. Ved møter og sammenkomster å virke for godt kameratskap og 

kulturell utvikling blant medlemmene. 

1.5 Verdier 

Holmestrand Idrettsforening har følgende grunnverdier: 

• Holdninger 

• Idrettsglede 

• Fellesskap  
 

HIF Håndball baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for 
norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. 
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har HIF Håndball tydeliggjort hva som 

skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan 
vi vil bli. 

 

HIF Håndball sitt overordnede mål er «Flest mulig og lengst mulig». 
Gjennom verdier som mestring, samhold, trivsel og glede ønsker vi å nå 

vårt mål. 
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Våre mål og verdiene skal hjelpe oss til: 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

• å bli tydelige; få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår 
spesielle identitet 

 

2 Organisasjon 

I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert. 

2.1 HIFs hovedstyre 

HIFs hovedstyre består av: 

 
Figur 1. Organisasjonskart Holmestrand Idrettsforening 

2.2 Klubbens lov 

Holmestrand idrettsforening har en egen lov. Loven er basert på lovnorm 

for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og 
inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben 

kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med 

lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av 
idrettskretsen. 

HIFs lov er vedlagt klubbhåndboken.  
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2.3 Årsmøtet 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. 

Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det 
også hvordan årsmøtet skal innkalles og om stemmerett. 

Det avholdes ikke årsmøter i de enkelte gruppene, men det avholdes 
medlemsmøter der neste års styre og utvalg, og budsjett og regnskap 

vedtas. 

2.4 Hovedstyret i HIF 

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker 

kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker 

som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», jf. § 15 i HIFs Lover, og saker som 
er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens 

størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 

2.4.1 Lovpålagte oppgaver for hovedstyret: 

- Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak 

- Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig 
måte i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i 

et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

og en forsvarlig økonomistyring 

- Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 

- Representere idrettslaget utad 

- Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

2.4.2 Andre viktige oppgaver for hovedstyret: 

- Planlegge og ivareta foreningens totale drift, herunder mål- og 

strategiarbeid, budsjett og regnskap  

- Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i foreningen blir fulgt 

- Stå for foreningens daglige ledelse 

- Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

- Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

- Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere foreningens 

konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring 

- Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

- Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 
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2.5 HIF Håndball 

HIF Håndball er underlagt hovedstyret i HIF. Organisasjonskart for HIF 

håndball er vist nedenfor. 

 
Figur 2. Organisasjonskart HIF Håndball 

2.6 Ansatte 

HIF Håndball har pr. i dag ingen ansatte. 

2.7 Kontakinformasjon HIF Håndball 

Kontaktinformasjon til styret og undergrupper, samt trenere oppdateres 

fortløpende på vår hjemmeside: https://www.holmestrandif.no/handball/  

2.8 Medlemskap 

2.8.1 Medlemshåndtering 

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender 

elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over 
utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. 
KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige 
systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en 

enkel måte. 

https://www.holmestrandif.no/handball/


 

Klubbhåndbok 

 
Holmestrand Idrettsforening -

Håndball 

Utarbeidet dato 
20.08.2019 

 
Sist revidert: 

26.08.2022 
  

 

Side 10 av 30 

 

2.8.2 Innmelding 

Innmelding i HIF gjøres via idrettens nettportal www.minidrett.no. Ved 

innmelding oppgis navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og 
telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte oppgis. Alle 

medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne 
personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her 

kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde 
deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne 

informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og 

andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for 
deg. 

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger 
hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er 

medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på 

årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak 
gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og 

som ikke har dette som hoved geskjeft. 
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller 

eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er 
mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, 

og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er 
betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, 

skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 

Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt 
med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering. 

2.8.3 Kontingent og treningsavgift 

2.8.3.1 Medlemskontingent 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. HIFs hovedforening innkrever 

medlemskontingent for medlemskap i HIF. Betalingsoppfordring sendes 
registrerte medlemmer i HIF ved starten av året, eller ved innmelding. For 

å delta på organiserte treninger, kamper og cuper må man være registrert 
som betalende medlem i HIF. 

 
 

Medlemskontingenten er per dato: 

Alderstrinn Medlemskontigent 

0 – 6 år Gratis 

Over 6 år 100,- per år 

http://www.minidrett.no/
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2.8.3.2 Treningsavgift 

Betalingsoppfordring for treningsavgift sendes registrerte medlemmer i HIF 
Håndball vår og høst. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og 

purringer har ingen rett til å trene, spille kamper eller delta på cup. 
 

Treningsavgiften er per dato: 

Alderstrinn Treningsavgift 

9 år og yngre 400,- per halvår 

10 – 11 år 600,- per halvår 

12 -15 år 800,- per halvår 

16 år og eldre 950,- per halvår 

 

Det gis søskenrabatt ved at yngre søsken betaler halv treningsavgift.  

2.8.3.3 Fritak for medlemskontingent og treningsavgift 

Trenere, foreldrekontakter, seriedommere, styremedlemmer og andre med 

ikke ubetydelige verv i klubben fritas for medlemskontingenten, dvs. at HIF 

Håndball betaler medlemskontingenten til HIF hovedforening på vegne av 
personen.  

 
Trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige 

verv i klubben som selv er spiller i HIF Håndball fritas for treningsavgift. 
 

Barn av trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke 
ubetydelige verv i klubben fritas for treningsavgift. Det gis kun fritak for 

barn av én trener per påbegynte 8. barn på laget. Dvs. at dersom laget har 
7 spillere er det kun én trener som få fritak for treningsavgift for sine barn. 

Har laget 8 spillere gis det fritak for barna til to trenere. Det er ingen 
begrensning på antall barn av trener som oppfyller vilkårene for fritak. 

 
Andre spillere kan gis fritak for medlemskontingent og treningsavgift etter 

søknad til HIF Håndball sitt styre. Styret plikter å behandle alle søknader 

og gi skriftlig begrunnelse for innvilgelsen/avslaget så snart som mulig.  
 

2.9 Barne- og ungdomsidrett 

2.9.1 Barnehåndball, 6-11 år 

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til 
idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for 
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barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og 

bestemmelsene. Det innebærer at aktiviteten skjer på barnas premisser: 

• barna har det trygt 

• barna har venner og trives 

• barna opplever mestring 

• barna får påvirke egen aktivitet 

• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

2.9.2 Ungdomshåndball, 12-16 år 

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for 
ungdomsidrett.  

Det skal legges vekt på trivsel, og å beholde spillerne lengst mulig. Spillerne 
skal føle trygghet og HIF håndball skal gi både et sosialt og sportslig tilbud 

som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil spille håndball.  

2.9.3 Senior 

Klubben skal etterstrebe å alltid tilby seniorhåndball både på herre- og 

damesiden. Dette vil bidra til å nå vårt mål om å beholde flest mulig lengst 
mulig.  
 

3 Klubbens arrangementer 

HIF Håndball arrangerer barnehåndballturneringer, seriekamper, 

treningskamper, håndballskole, skoleturnering og Håndballens dag.  

Det er utarbeidet rutiner for arrangementene. Disse oppdateres jevnlig ved 
behov av arrangementsgruppa og gjøres tilgjengelig for alle som skal bidra 

på arrangementene.  

3.1 Reise i regi klubben 

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser 

osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet 
myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av 

foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et 
annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges 

ut én hovedansvarlig blant dem. Alle barn under 10 år skal ha følge av 
foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke 

annet er avtalt. 
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Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre 

som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-
/konkurranseopphold i regi av laget. 

Hver voksen kan ha med inntil tre barn når barna er under 15 år. For 
ungdommer over 15 år er det tilstrekkelig at lagledelsen deltar og er 

reiseleder. 
Det er totalforbud mot bruk av alkohol og rusmidler under deltakelse på alle 

arrangementer i regi av HIF Håndball. Dette gjelder fra avreise og frem til 

reisen er avsluttet. 

3.2 Deltakelse på cuper, treningssamlinger 

3.2.1 Felles cup 

HIF Håndball ønsker at alle lag deltar på felles cup. Dette for å etablere 

fellesskap, felles kultur mm. uavhengig av kjønn og lag. Cup velges av 
sportslig utvalg på høstparten, som også forestår felles påmelding. Klubben 

dekker lagenes påmeldingsavgift, mens lagene selv må dekke deltakerkort, 
reise ol.  

3.2.2 Andre cuper 

Lagene kan ut over felles cup delta på andre cuper. Påmelding og 
organisering gjøres av det enkelte lag. Klubben dekker påmeldingsavgift for 

2 cuper per år for hvert lag utover felles cup, mens lagene selv må dekke 
deltakerkort, reise ol. Påmelding til cup utover felles cup skal avklares med 

sportslig utvalg/styret før påmelding.  

3.2.3 Treningssamlinger 

HIF Håndball tilstreber å arrangere felles treningssamlinger og temabaserte 

samlinger i Høyanghallen eller nærliggende anlegg. 
 

Treningssamlinger utenlands avklares i god tid med sportslig utvalg. Det 
enkelte lag organiserer dette. 

 

4 Roller i HIF Håndball 

4.1 Utøver 

• Utøverne bør være kjent med hva klubben står for (verdier, visjon 
og virksomhetsidé) 
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• aktivitetstilbudet 

• medlemskap 

• dugnad 

• klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne 

• sportsplan 

4.2 Forelder/foresatt 

Foreldre bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• aktivitetstilbudet 

• medlemskap 

• forsikringer 

• politiattest 

• dugnad 

• klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene 

• sportsplan 

• klubbens sponsor- og dugnadsreglement 

 

4.3 Gruppestyret og undergrupper 

4.3.1 Styret i HIF Håndball  

Styret i HIF Håndball har overordnet ansvar for all administrativ, sportslig 

og økonomisk drift av HIF Håndball. 
 

• Ansvarlig for rapportering til HIFs Hovedforening 

• Ansvarlig for kontakt med overordnede organer. 

• Ansvarlig for mål‐ og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. 

• Ansvarlig for visjon‐ og verdiarbeid. 

• Ansvarlig for økonomisk‐ og driftskontroll. 

• Ansvarlig for organisering og styresammensetning – underutvalg og 

roller. 

• Ansvarlig for å følge idrettens lover og representere klubben utad. 

• Ansvarlig for å legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, 

beholde dem over tid, samt utvikle gode håndballspillere. 

• Ansvaret følges opp av styret, med de ansvarlige som er beskrevet 
under. 
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4.3.1.1 Leder 

Leder i HIF Håndball har et overordnet ansvar for at gruppen driftes på en 
økonomisk, effektiv og forsvarlig måte. Leder har ansvar for å rapportere 

uregelmessigheter til overordnede organer (NHF Region Sør, HIF 
Hovedforening). 

Leder har også følgende ansvar og oppgaver: 

• Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. 

• Leder fungerer som møteleder på styremøter og andre overordnede 
møter hvor det er naturlig 

• Skrive referat fra styremøter og andre overordnede møter 

• Har hovedansvar for mediestrategi og kontakt med massemedia 

• Har hovedansvar for kontakt med kommunal og politisk ledelse 

• Har hovedansvar for kontakt med overordnede organer (HIFs 
Hovedstyre, NHF Region Sør) 

• Har hovedansvar for at aktuelle søknader sendes innenfor publiserte 
tidsfrister 

• Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets. 

• Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til 

klubben om det arbeides bevisst med verdi‐ og utviklingsarbeidet. 

• Informere undergrupper og ansvarlige om saker som behandles i 
styret 

• Er klubbens representant i HIFs Hovedstyre 

• Ansvarlig for revisjon av «Klubbhåndboken» 

• Ansvarlig for oppfølging av administrativt årshjul 

• Ajourhold av rutiner og prosedyrer 

• Hovedansvarlig for å holde hjemmesiden oppdatert. 

• Hovedansvarlig for innhenting av politiattester 

• Medlemsansvarlig ‐ spillerregistering 

• Overgangsansvarlig 

• Spillerlisenser 

• Hovedansvarlig for registrering av fritak for medlemskontingent og 

treningsavgift 

• Ansvarlig for oppbevaring av samtykkeskjemaer for publisering av 
bilder og videoer, samt å holde kommunikasjonsgruppa oppdatert  

• Deltar på lagenes foreldremøter etter forespørsel og kapasitet 

4.3.1.2 Nestleder 

Nestleder har følgende ansvar og oppgaver: 

• Nestleder fungerer som møteleder når leder er fraværende 

• Skal være stedfortreder i leders fravær 
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• Avlaster leder ved behov 

4.3.1.3 Kasserer 

Kasserer har hovedansvar for økonomien i HIF Håndball. Dette inkluderer 

regnskapsadministrasjon. 
Kasserer har også følgende ansvar og oppgaver: 

• Skal sørge for posthenting, attestere og fordeling fra postboks. 

• Hovedansvarlig for å utarbeide budsjett i samråd med resten av 

styret 

• Følge opp budsjett og rapportere til styret 

• Følge opp fakturering av utgående fakturaer 

• Kontere inngående fakturaer 

• Utbetale dommerutgifter, påmeldinger til cuper, samt diverse utlegg 

• Utbetaling av lønn og honorarer 

• Purring på manglende betaling av medlemskontingent og 
treningsavgift 

• Ansvarlig for håndballgruppas bankkontoer 

• Ansvarlig for lagkontoer, herunder inn‐ og utbetalinger 

• Ansvarlig for kioskkasse, nøkler og kioskomsetning 

• Ansvarlig for bilag som sendes til regnskapsfører 

• Innhente regnskaps‐ og revisorbistand ved behov. 
 

4.4 Utvalg og komiteer 

4.4.1 Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg er øverste beslutningsmyndighet for alle sportslige 
spørsmål og avklaringer. Kan overklages eller overføres til HIF Håndballs 

styre for behandling hvis medlemmer er inhabile iht. vedtekter. 

Utvalgets medlemmer: 

• Sportslig leder 

• Dommerkontakt 

• Trenerkontakt 6-12 år 

• Trenerkontakt 12 år-senior 

• Anleggs- og utstyrsansvarlig 

4.4.1.1 Sportslig leder 

Sportslig leder er leder for sportslig utvalg og har det overordnede 
sportslige ansvaret. Sportslig leder skal sørge for at klubbens visjoner og 
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mål følges og formidles til ledere, trenere, foreldre og spillere. Sportslig 

leder er medlem av håndballens styre.  
Sportslig leder har også følgende ansvar og oppgaver: 

• Leder sportslig utvalg, herunder innkalling til møter iht. sportslig 

årshjul 

• Ansvarlig for spillerutvikling og spillerutviklingsprogram 

• Ansvarlig for utarbeidelse av årsberetning for sportslig avdeling 

• Delta på lagenes foreldremøter etter forespørsel og kapasitet 

• Medansvarlig for å holde Turnerings-Administrasjon oppdatert, 

inkluderer lag, lagspåmelding, spillere, lagledere og trenere.  

• Utvikling av sportslig kompetanse i klubben 

• Ansvarlig for innkalling og avholdelse av trenermøter 

• Ansvarlig for bestilling av halltid og fordeling av treningstider 

mellom de ulike lagene 

• Utarbeide en rekrutteringsplan for barn og voksne medlemmer, 
herunder foreldre, familie og andre ressurspersoner. Arbeide med 

utvikling og nyskapning i rekrutteringsplanen. 

• Innmelding av lag til serier, cuper og aktivitetsturneringer 

• Hovedansvarlig for dialog med HIF og GIL fotball vedrørende 
samkjøring av treningstider, informasjon om planlagte 

arrangementer ol.  

4.4.1.2 Anleggs- og utstyrsansvarlig  

Anleggs- og utstyrsansvarlig har følgende ansvar og oppgaver: 

• Ansvarlig for nøkler, nøkkelkort og kontroll på disse i klubben 

• HIF Håndballs kontaktperson hos Intersport 

• HIF Håndballs kontaktperson for trenere/lagledere ifht. alt av utstyr 

• Ansvar for alt innkjøp av utstyr til lagene (alle innkjøp skal 

forhåndsgodkjennes av styret) 

• Drakter 

• Baller 

• Utstyr 

• Medisinutstyr 

• Ansvar for å holde det ryddig i lagerrom 

• Identifisere dugnadsoppgaver på anlegg og melde dette til styret 

 
Alle innkjøp skal tas opp med håndballens styre, og godkjennes før innkjøp 

foretas.  
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4.4.1.3 Dommerkontakt 

Dommerkontakt er: 

• Ansvarlig for rekruttering og utdanning av klubbdommere samt 
oppfølging av disse. 

• Ansvarlig for å sette opp dommere til 

o 11-årskamper i aktivitetsserien 

o Alle barnehåndballturneringen klubben får på hjemmebane 

• Ansvarlig for opplæring og oppsett av dommerutviklere til 
barnehåndballdommere 

• Ansvarlig for å delta på regionens obligatoriske møter for 
dommerkontakter 

• Ansvarlig for dialog med regionen vedrørende dommerarbeid 

• Har sammen med resten av sportslig utvalg hovedansvaret for å 

rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag 

• Innhente informasjon til arbeidsregisteret (personnummer) 

• Heve dommerens status i klubben 

4.4.1.4 Trenerkontakter 

Trenerkontakter har følgende ansvarsoppgaver: 

• Formelt og administrativt ansvar for kursing, trenerutdanning, 

videreutdanning 

• Medansvar for spillerutvikling 

• Ansvar for trenerforum 

• Være medlem i sportslig utvalg 

• Rekruttering av nye trenere 

4.4.2 Arrangementsgruppa 

Organisere og delegere arbeidsoppgaver til lagene i forbindelse med 
arrangementer og dugnader. Gruppa skal ikke selv gjennomføre 

dugnadene, men sørge for at dugnader bli fordelt jevnt mellom lagene og 
at lagleder/foreldrekontakt blir informert om oppgave så tidlig som mulig. 

Lagleder og foreldrekontakt er ansvarlig for at dugnadsoppgaven fordeles 
jevnt i laget og at laget stiller med oppsatt personell iht. instruksjonen fra 

arrangementsgruppa. 

 
Arrangementsgruppa har følgende ansvar og oppgaver: 

• Fordele hallansvar når terminlister er klare 

• Oppdatere hallansvar fortløpende under sesong ved omberamming 
av kamper 

• Kontinuerlig oppdatere rutiner for roller rundt arrangementene 
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• Sørge for at rutinene for roller rundt arrangementene gjøres kjent 

og tilgjengelig for foreldrekontaktene 

• Følge opp foreldrekontakter i hvert lag i forbindelse med hallansvar 

• Følge opp dommerbetaling ved alle arrangement 

• Sende inn alle papirer i for- og etterkant av 

barnehåndballturneringer 

• Ansvar for å kjøpe inn varer, holde orden i kiosken og kasseoppgjør. 

4.4.3 Marked 

Utarbeide en plan for å sikre fremtidige inntekter til klubben. 

Innovativt se etter nye løsninger for sponsorinntekter 
Sikre og fornye kontrakter med eksisterende sponsorer 

Søke å etablere samarbeide med andre grupper og hovedforening i HIF, 
med målsetning om å etablere store og langsiktige sponsoravtaler for hele 

HIF. 

4.4.4 Kommunikasjon 

Web‐ansvarlig, ansvarlig for oppdatering av nettsiden, kommunikasjon 

internt i klubben. Ansvarlig for sosiale medier i håndballgruppa.  

Ansvar for trykk og informasjonsmateriell, f.eks. rekrutteringsplan/arbeid, 
sesongstart, ulike typer arrangement med mer i samspill med styre/andre 

underutvalg som sportslig utvalg, arrangement etc. 
Distribuere materiell til skoler og barnehager ved skolestart. 

4.4.5 Valgkomite 

Ansvarlig for å utarbeide innstilling til valg som gjøres på HIF Håndball sitt 
årlige medlemsmøte i forkant av hovedforeningens årsmøte. Valgkomiteens 

innstilling til medlemsmøtet i HIF Håndball skal fremlegges styret senest 14 

dager før dato for medlemsmøtet.  
 

4.5 Trener 

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens 
aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er 

man en representant for klubben, og er en tillitsperson overfor 
barna/ungdommene. Trenerne bør derfor være kjent med 

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• aktivitetstilbudet 

• medlemskap 
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• lisens og forsikringer 

• politiattest 

• kompetansetilbud for trenere 

• klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne 

• hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …) 

• klubbens sponsor- og dugnadsreglement 

• sportsplan 
 

Oppgaver 

• Hovedansvarlig for å purre på manglende betaling av treningsavgift 

og annet etter forespørsel fra styret 

• Sikre at alle spillere har lisens 

• Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i 
samsvar med klubbens sportslige plan 

• Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og 
klubbens sportslige plan 

• Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre 

trenere/hjelpetrenere 

• Møte i god tid til trening og kamper 

• Ha dialog og samarbeid med foreldre 

• Lede laget/gruppen/utøverne under kamper og turneringer 

• Sammen med foreldrekontakt sørge for at laget til enhver tid har 

korrekt utstyr/medisinbag. Ved mangler meldes dette til klubbens 
materialforvalter eller leder. 

• Levere inn utdelte drakter og overtrekksvester etter hver sesong 

• Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben 

• Følge gjeldende regelverk 

• Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for 
ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund 

• Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for 

utøvere/spillere og trenere 

• Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med 
klubbens verdier og retningslinjer 

• Være oppdatert på informasjon fra styret 

• Representere klubben på en god måte 

 

4.6 Foreldrekontakt og/eller oppmann/lagleder 

Lagene velger selv hvilke roller de ønsker å ha rundt sitt lag. Alle lag må 

minimum ha en trener og en foreldrekontakt.  
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Foreldrekontakten er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt 

praktisk fungerer rundt laget, med mindre det avtales en annen ordning 
mellom foreldrekontakt og trener. Foreldrekontakten skal overlate alt det 

sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av 
treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv. 

 
Oppmenn/lagledere/foreldrekontakter bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• klubbens aktivitetstilbud 

• medlemskap 

• lisens og forsikringer 

• politiattest 

• klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre 

• sportsplan 

• klubbens sponsor- og dugnadsreglement 
 

Oppgaver 

• Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag til 

håndballens leder. Navnelister sendes inn ved starten på høst- og 
vårsesongen, og så snart som mulig etter oppstart. 

• Sende inn lagrapport ved sesongstart, samt sende inn oppdatert 

lagrapport ved endringer gjennom sesongen. Lagrapportene sendes 
håndballens leder. Mal på lagrapport er vedlagt denne 

klubbhåndboka. 

• Innhente samtykkeerklæringer for publisering av video og bilder av 
samtlige spillere på laget og videresende erklæringene til 

håndballens leder. Samtykkererklæringer er vedlagt denne 
klubbhåndboka. 

• Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan 

• Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere 

• Ansvar for å videreformidle datoer for foreldremøter til leder og 
sportslig leder slik at disse kan delta 

• Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan 

med alle spillere og foresatte  

• Møte på foreldrekontaktmøter 

• Videreformidle nødvendig informasjon til spillere, trenere og 

foresatte 

• Innkalle til og sørge for at laget gjennomfører dugnader i henhold til 
instruks fra arrangementsgruppa 

• Ansvarlig for lagets deltakelse i klubbens dugnader 

• Administrere reiser til/fra kamper 

• Sammen med treneren sørge for at laget til enhver tid har korrekt 
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utstyr/medisinbag. Ved mangler meldes dette til klubbens 

materialforvalter eller leder. 

4.7 Dommer 

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket 

konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god 
gjennomføring av kamper/konkurranser. 

Dommerne bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• krav til dommere på ulike nivåer 

• medlemskap 

• lisens og forsikringer 

• klubbens retningslinjer og forventninger til dommere 

• sportsplan 

Klubben bekoster følgende utstyr til dommere: 

• to trøyer 

• en shorts 

• treningsdress 

• fløyte 

Dersom en dommer i løpet av en sesong dømmer nok til å dekke en 
dommerkvote for klubben godtgjøres denne med kr 1 000 etter endt 

sesong.  

5 Klubbdrift 

I denne delen av klubbhåndboka beskrives hvordan vi arbeider for å oppnå 

en velfungerende drift av HIF Håndball. 

5.1 Årshjul 

HIF Håndballs har utarbeidet et årshjul som styret og undergruppene 

arbeider etter. Årshjulet ligger vedlagt klubbhåndboken. 

5.2 Rekruttering 

HIF Håndball arbeider kontinuerlig med rekruttering av spillere. Hver vår 
arrangeres en skoleturnering for 4.-7. klasse.  

5.3 Dugnad og frivillig arbeid 

HIF Håndball drives i all hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og 
foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte 
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innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud, blir et godt sted 

å være og har lave medlemskontingenter/treningsavgifter. Det er mange 
oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet 

sekretariat/inngang/kiosk ved kamper, vaske drakter, rydding i hallen, 
kjøring til og fra kamper. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget 

og medlemmene til gode er «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode 
opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor 

pris på, og er avgjørende for å kunne gjennomføre aktivitetstilbudet i HIF 

Håndball! 
I april hvert år arrangerer HIF Holmestrand Maraton. Alle medlemmer i 

klubben plikter å bistå på dugnadsbasis for å kunne gjennomføre 
arrangementet. Inntektene fra arrangementet går til HIF sentralt, og 

fordeles ut til de ulike undergruppene.  
Infoskriv om dugnad ligger vedlagt klubbhåndboken.  

5.4 Politiattester 

HIF krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver 
for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige 
overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med 

politiattest: 
Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens 

verdigrunnlag. 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for 

foreldre å sende sine barn. 

5.4.1 Prosedyre for politiattest i HIF Håndball: 

Hovedstyret i HIF oppnevner en som er ansvarlig for å håndtere ordningen 
med politiattest i idrettslaget.  

Leder i HIF håndball har ansvar for å følge opp at alle trenere og andre som 
skal ha gyldig politiattest i håndballgruppa faktisk har dette. Trenere og 

andre sender selv søknad til politiet om politiattest. Leder besitter 
«bekreftelse på formål», signert av ansvarlig for politiattester i hovedstyret, 

som må legges ved søknaden.  
 

Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for leder. Leder har 
ansvar for å videreformidle fremviste attester til ansvarlig i hovedstyret som 

lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at 
attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av 

søkeren. HIF skal ikke oppbevare kopi av attesten. 
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HIF gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke 
fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten. 

 
Per dags dato utsteder ikke politiet oppdaterte politiattester dersom det 

tidligere er innhentet attest på grunn av et verv i idrettslaget. Norges 
Idrettsforbund har bedt Politidirektoratet om en avklaring. HIF Håndball 

deler Norges Idrettsforbunds uttalelse om at det er en svekkelse av 

ordningen med politiattest at man nå ikke har anledning til å kunne be om 
en ny og oppdatert politiattest med jevne mellomrom. Man avventer nå 

Politidirektoratets avklaring. Leder følger opp dette.  

5.5 Klubbens antidopingarbeid 

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om 

doping. Klubben bør ta aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben 
kan bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping. Klubben ønsker på noe 

sikt å registrere seg som et «Rent idrettslag». 

5.6 Kommunikasjon 

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god 

kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en 
relasjon til.  

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside. 
Det er opprettet Facebook-grupper for trenere, foreldrekontakter og det 

enkelte lag. Kommunikasjon av generell art legges på det enkelte 
lag/gruppes Facebook-side. 

For kommunikasjon knyttet til kamper/turneringer oppfordres lagene til å 

benytte appen «Spond».  

5.7 Samtykke til fotografering/filming og publisering av bilde/video 

HIF Håndball filmer og fotograferer på sine arrangementer, og publiserer 

tekst/foto/video fra disse arrangementene. Alle trenere har ansvar for å 
hente inn skriftlig samtykkeerklæring i begynnelsen av hver sesong. Nye 

spillere som kommer til må det fortløpende innhentes samtykke fra. Spillere 
over 15 år kan samtykke selv.  

 
Samtykkeerklæringen innhentes én gang for alle spillere og gjelder frem til 

spilleren slutter. Oppstår det endringer i forhold til samtykket skal det 
innhentes ny skriftlig samtykkeerklæring.  

Samtykkeerklæringen sendes leder som oppbevarer disse. Leder holder 
kommunikasjon oppdatert vedrørende samtykkene.  
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Samtykkeerklæringen HIF håndball benytter ligger vedlagt 
klubbhåndboken.  

5.8 Arbeidsgiveransvar 

Dersom HIF Håndball har ansatte, er det HIFs hovedstyre som har 
arbeidsgiveransvaret.  

 
HIF Håndball har pr. 22.09.2021 ingen ansatte. 

 

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av 
klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale. 

5.9 Sikkerhetsarbeid (HMS) 

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i 
kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og 

under opphold i klubbens lokaler og anlegg.  
Dersom klubben har ansatte, foreligger det et spesielt ansvar for 

arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal være systematisk og forebygge 
skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om 

systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den 
daglige lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring. 

6 Økonomi 

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens 

økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at klubbens midler brukes 
og forvaltes på en forsiktig måte. Klubben har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig 
økonomistyring. 

 
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 

 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til 
regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts 

matrise og en tydelig rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

• Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 

• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 

• Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 
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• Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor 

og kontrollkomité. 

7 Forsikringer og spillerlisens 

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom 

Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. For å delta på 

treninger, serie og turneringer kreves at spillerne har lisens. Lisens kjøpes 
gjennom Min side på Min idrett. Kostnader til lisens dekkes av den enkelte. 

Gjennom lisensen er deltaker forsikret på treninger, treningsleir og kamper. 
For mer informasjon om lisens og forsikring: 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-
forsikring/ 

8 Anlegg og utstyr 

8.1 Anlegg 

HIF Håndball trener i all hovedsak i Høyanghallen. Enkelte treninger holdes 
ute eller i andre idrettshaller/gymsaler/lokasjoner. Anleggene er eid av 

kommunen, regler for bruk følger kommunale retningslinjer.  
 

Det er utarbeidet rutiner for arrangement av kamper og turneringer. Disse 

ligger tilgjengelig på klubbens hjemmesider. Disse revideres av 
arrangementsgruppa uavhengig av klubbhåndboken.  

8.2 Personlig utstyr/kostnader 

Følgende utstyr må den enkelte utøver dekke selv: 

• Knebeskyttere, hansker 

• Treningsdress, shorts, trøye til trening, sko 

• Bag, drikkeflaske 

• Ball til trening 

• Kostnader til lisens, deltakeravgift ved turneringer og treningsleir, 
samt reise/overnattingskostnader 

8.3 Klubbens utstyr/klubben dekker 

Følgende utstyr holdes/kostnader dekkes av klubben: 

• Førstehjelpsutstyr  

• Klister, tape, is, støttebandasje 

• Nummererte drakter 

• Overtrekksvester 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
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• Treningsdress til trener 

• Én pizzakveld for hvert lag per håndballsesong 

• Lagspåmelding til serie og turneringer 

• Lagspåmelding til beachserie og beach-NM 

• Lagspåmelding til fellescup og to andre cuper per år etter 
forutgående forespørsel til sportslig utvalg/styret 

8.3.1 Omberammelsesgebyr og ikke-møtt gebyr 

Dersom laget ilegges ikke-møtt gebyr fra regionen må laget selv dekke 
gebyret.  

Andre omberammelsesgebyrer dekker som hovedregel klubb etter skriftlig 
redegjørelse fra laget til styret for hvorfor kampen ikke ble omberammet 

tidligere. Styret kan beslutte at laget selv må dekke gebyret.  

9 Utmerkelser og æresbevisninger 

HIF Håndball har kåring av «Årets spiller» i 13-årsklassen og oppover. 
Utmerkelsen deles ut i forbindelse med Håndballens dag, som avholdes på 

vårparten hvert år. 
Under Håndballens dag gis det også oppmerksomhet til spillere som har 

deltatt på samlinger i regi av region og landslag (fra 15 år), gjennomført 
dommerkurs, samt andre oppmerksomheter som bestemmes av styret.  

10 Økonomiplan 

10.1 Budsjett 

HIF Håndball skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det 
budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå (slik at avvik 

lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, 

dvs. man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente kostnader. 
Budsjettet legges frem på HIF håndball sitt årlige medlemsmøte, og vedtas 

på HIF hovedforening sitt årsmøte.  

10.2 Regnskap 

Alle idrettslag er regnskaps‐ og revisjonspliktige. Regnskapet følger i 

utgangspunktet etter realisasjonsprinsippet, dvs. inntekter og kostnader 
bokføres den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. 

HIF Håndballs regnskap føres av regnskapsfirmaet Opus Capita A/S 
Holmestrand som fører regnskapet for hele HIF. Kasserer har tilgang til det 

web‐baserte regnskapsprogrammet som regnskapet føres i. Her kan man 
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ta ut rapporter, samt sjekke bilag som er ført. Regnskapsåret følger 

kalenderåret. 
Regnskapet legges frem på HIF håndball sitt årlige medlemsmøte, og vedtas 

på HIF hovedforening sitt årsmøte. 

10.3 Økonomistyring og kontanthåndtering 

HIF Håndball har gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte 

kontrollrutiner. Dette er viktig for å sikre en sunn økonomi. Det er styrets 
plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysningene. 

 
Kontantinntekter fra kiosksalg og liknende skal alltid telles opp av to 

personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av begge før pengene 
settes inn på konto (innleveres til banken). 

10.4 Bruk av bankkonto 

Iht. NIFs lov § 2‐11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. 

I HIF Håndball er dette styreleder og kasserer. Ved utbetalinger skal 

regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. 

10.5 Lagskasser og lagøkonomi 

Alle lagkasser skal administreres gjennom klubbens økonomi og 

regnskapssystem. Alle inntekter, pengegaver eller sponsorinntekter et lag 

eksklusivt får tilgang til skal inn i klubbens regnskapssystem. Denne 
prosedyren sikrer blant annet at «klubben er sjef». 

 
Alle kostnader til utstyr, drakter, seriepåmelding og annet som anses som 

normale driftskostnader dekkes av klubben ut fra behov og anbefalinger fra 
sportslig ledelse og materialforvalter. Alt innkjøp av utstyr skal fremmes for 

styret til godkjenning før kjøp iverksettes. 
 

Alle lag i HIF Håndball har egen lagskonto som administreres av kasserer i 
HIF Håndball. Det er ikke tillatt med egne bankkontoer eller private 

bankkontoer for lag i HIF. Midler på lagskontoen skal kun brukes til 
håndballrelaterte ting. Alle innkjøp fra lagskontoen skal godkjennes av 

styret før innkjøp.  
 

Det er utarbeidet et sponsor- og dugnadsreglement for HIF Håndball som 

ligger vedlagt klubbhåndboken.  
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Kvitteringer og bilag skal leveres kasserer så fort som mulig. Klubbens 

utleggsskjema skal benyttes. Utleggskjemaet ligger vedlagt 
klubbhåndboken. 

 
Kontantkasser administreres av kasserer, disse kassene brukes til relevante 

kontantaktiviteter, som f.eks. kiosksalg. 

10.6 Regningsbetaling 

Inngående fakturaer skal attesteres av en av styrets medlemmer før 

levering til kasserer for anvisning og betaling. 

 
Styreleder og kasserer har signatur fullmakt. 

10.7 Bilgodtgjørelse / reiseregning 

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har skriftlig avtale om 
å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, 

plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen 
utbetales. 

10.8 Økonomisk ansvar 

NIFs basis‐lov norm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske 

forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler 

eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer 

blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ 
avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå 

sponsorkontrakter». Det siste er spesielt viktig å vite når håndballgruppa i 
et fleridrettslag skal inngå forpliktende kontrakter med 

samarbeidspartnere, trenere eller utøvere. Oppgaven kan delegeres til en 
funksjon i særgruppen. 

10.9 Innkreving 

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkonto. 
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, 

lagledere mv. 
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LOV FOR HOLMESTRAND IDRETTSFORENING 

Stiftet 21.05.1901, reorganisert 05.06.1917 og 19.10.1940. 

Sist endret [dato]. 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1       Formål 

 

(1) Idrettsforeningens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité (NIF). 

 

(2) Idrettsforeningen skal være et breddeidrettslag som først og fremst skal søke å gi 

idrettslige tilbud til barn og ungdom. Dette skal imidlertid ikke hindre aktiviteter også for 

voksne utøvere. 

 

(3) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1) Idrettsforeningen er medlem av NIF gjennom Vestfold Idrettskrets og er tilsluttet 

Holmestrand Idrettsråd. 

 

(2) Idrettsforeningen er tilsluttet de særforbund som årsmøtet bestemmer. 

 

(3) Idrettsforeningens farger er sort og hvitt. 

 

(4) Idrettsforeningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 

(5) Idrettsforeningen skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for idrettsforeningen uavhengig av hva som måtte stå i 

idrettsforeningens egen lov.  

 

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 
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seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 

kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag første kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlemmet kan ikke tas 

opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt.  

 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode 

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for 

saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 

kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

 

§ 4       Medlemskontingent 

  

(1) Medlemskontingent betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes årlig av årsmøtet. 

 

(2) Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle medlemskontigent.  
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II. TILLITSVALGTE  

 

§ 5       Kjønnsfordeling 

 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 

mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 

kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 

personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 

ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 

ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 

idrettslagenes fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 

idrettslaget. 

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

 

§ 7       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 

skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

 

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  
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(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

 

§ 9       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

      organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 

eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 

på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 

gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
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grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 

til avgjørelse. 

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

 

§ 10       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 

 

§ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter (inkl. tapt 

arbeidsfortjeneste) som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(3) Godtgjørelse til styret skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor 

og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 

dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 

alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
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grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 

 

§ 13     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

 

§ 14    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 15     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned, med mindre det gis utsatt frist fra NIF. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
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sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

 

§ 16     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem av idrettslaget.  

 

 

§ 17     Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder også gruppenes årsberetninger. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, herunder også gruppenes regnskap, styrets økonomiske 

beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett, herunder også gruppenes budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, kasserer, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem. 
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b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med minst to medlemmer. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Valg foretas i prinsippet for 2 år (kan fravikes hvis spesielle tilfeller tilsier det). Dog skal leder, 

sekretær og ett styremedlem ikke være på valg samme året som nestleder, kasserer og ett 

styremedlem. 

Lederne for gruppene er medlemmer i styret.  

 

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

 

§ 18 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 

og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

 

§ 19     Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 
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(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

 

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

 

§ 21     Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 

en forsvarlig økonomistyring. Vurdere de økonomiske behov innen foreningen å fordele 

midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer. Tilskudd fra det offentlige, inntekter 

fra ikke idrettslig virksomhet og foreningens kontingent disponeres av styret. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
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§ 22   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 

at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 

å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 

 

§ 23 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 

ikke er aktuell for vervet. 

 

 

§ 24 Grupper 

 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes.  

 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer (leder, nestleder, 

kasserer). Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til 

gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å 

oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 

siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 

minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 

fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 

treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
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d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

(4) Idrettslaget skal ha en seniorgruppe med eget styre bestående av leder og to 

styremedlemmer. Alle medlemmer av idrettslaget blir automatisk registrert som 

medlemmer av Seniorgruppen ved fylte 55 år. Seniorgruppens leder er medlem av 

idrettslagets styre. 

 

 

§ 25 Hedersmerke 

 

Medlemmer av Holmestrand Idrettsforening som har vist særlig interesse for foreningens arbeid og 

som foreningen av den grunn ønsker å hedre, kan tildeles Holmestrand Idrettsforenings 

Hedersmerke. 
 

Medlemmer som er aktive idrettsutøvere, kan også tildeles hedersmerket dersom de sportslig har 

utmerket seg i særlig grad. 

 

Seniorgruppa skal forelegges forslag om tildeling av hedersmerket til uttalelse. 

 

Hedersmerket består av foreningens merke i sølv og emalje, loddet på en forgylt sølvmedalje. På 

baksiden inngraveres årstall samt navn på mottakeren. Sammen med hedersmerket medfølger 

diplom. 

 

Hedersmerket utdeles etter en enstemmig beslutning i styret, og foretas av hovedforeningens leder 

eller en annen i styret lederen bemyndiger. 

 

 

§ 26 Æresmedlem 

 

Medlemmer av Holmestrand Idrettsforening som har vist en helt spesiell interesse for foreningens 

arbeid gjennom en årrekke, kan utnevnes til æresmedlem av Holmestrand Idrettsforening. 

 

Kandidaten må tidligere være tildelt Holmestrand Idrettsforenings Hedersmerke. 

 

Æresmedlemskapet må vedtas av et enstemmig styre, og tildeles på årsmøtet ved overrekkelse av 

Holmestrand Idrettsforenings æresmedlemsdiplom. 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 25     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 

vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 

idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 

NIFs regelverk. 

 

 

§ 26     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 

uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 

14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 

(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 

opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 

idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 

saken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Sportsplan  

 

Holmestrand Håndball 

 

ver 0.1 

2019 

  



Contents 
1. Innledning ......................................................................................................................................................................... 3 

2. Målsetning og hensikt .................................................................................................................................................. 4 

3. Sportslige hovedmål ..................................................................................................................................................... 4 

3.1. Delmål ....................................................................................................................................................................... 4 

4. Holdning, motivasjon og miljø .................................................................................................................................. 5 

5. Sportslige hovedretningslinjer ................................................................................................................................. 7 

5.1. Spillestil i Holmestrand håndball .................................................................................................................. 7 

Oppflytting: (Brukes sjeldnere enn hospitering.) ....................................................................................... 12 

Kjøreregler oppflytting: ................................................................................................................................................. 12 

6. Barnehåndball (6-12 år) ........................................................................................................................................... 14 

6.1. Generelle retningslinjer for all aktivitet innenfor barnehåndballen ............................................ 15 

6.2. Trivsel = trygghet + mestring ........................................................................................................................ 15 

6.3. Retningslinjer for trenere ............................................................................................................................... 15 

6.4. Basisskolen (5-8 år / til og med 2. klasse) ............................................................................................... 16 

6.5. Gutter/Jenter (8-10 år) .................................................................................................................................... 17 

6.6. Jenter/Gutter 11 år ............................................................................................................................................ 19 

6.7. Jenter/Gutter 12 år ............................................................................................................................................ 21 

7. Ungdomshåndballen – 13 – 19 år .......................................................................................................................... 23 

7.1. Gutter/Jenter13 år ............................................................................................................................................. 23 

7.2. Gutter/Jenter 14 år ............................................................................................................................................ 26 

7.3. Gutter/Jenter 15 år ............................................................................................................................................ 28 

7.4. Gutter/Jenter 16 år ............................................................................................................................................ 31 

7.5. Gutter/Jenter 17-18 år ..................................................................................................................................... 33 

8. Kompetanseutvikling og trenerutdanning ........................................................................................................ 34 

9. Dommerutvikling ......................................................................................................................................................... 35 

10. Organisasjon og administrasjon ....................................................................................................................... 35 

11. Sportslig Utvalg (SU) ......................................................................................................................................... 36 

12. Lagsorganisering ................................................................................................................................................ 36 

13. Vedlegg ........................................................................................................................................................................ 39 

13.1. Årsplan Sportslig Utvalg ............................................................................................................................. 39 

 

  



1. Innledning  

Sportslig utvalg presenterer med dette sportsplan for Holmestrand Håndball. Planen skal være 

et dynamisk verktøy som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. 

Sportsplanen gir også klare krav til oppfølging og evaluering, som igjen skal gi grunnlag for 

kontinuerlig læring og forbedring. Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, 

foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan 

Holmestrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt 

samhold. I trening og kamper ønsker vi å skolere spillerne i håndballferdigheter og selvdisiplin 

gjennom målrettet arbeid og opplevelse av mestring, samhold, trivsel og glede. Første del i 

form av seksjon 1-3 presenterer generelle mål og delmål for Holmestrand Håndball. Videre 

gjøres det rede for hvordan klubben ønsker å legge til rette for gode holdninger og et godt miljø. 

Denne delen avsluttes med en presentasjon av sportslige hovedretningslinjer for håndballen i 

Holmestrand IF. Fra seksjon 4 går planen mer i detalj ved å ta for seg hvordan vi ønsker å legge 

til rette for motiverende læring av håndballferdigheter, både på trening og i kamper, på ulike 

alderstrinn i håndball opp til junioralder. Denne delen skal utgjøre et oppdatert og nyttig verktøy 

for alle som er involvert i arbeidet rundt lag og håndballspillere i Holmestrand. I siste del omtaler 

Sportsplanen spesielle tema som kompetanseutvikling/trenerutdanning, dommergruppen og 

organisering av Holmestrand Håndball. Vi har hentet inspirasjon og ideer fra andre sportsplaner 

til vårt eget styringsdokument, og vil årlig revidere og videreutvikle denne som plattform for 

sportslig utvikling i Holmestrand Håndball. Da gjenstår det bare å oppfordre alle til å bruke 

sportsplanen til glede, motivasjon og det beste for håndballskoleringen blant barn og ungdom i 

Holmestrand Håndball. 

  



2. Målsetning og hensikt  

Overordnet mål for Holmestrand IF og Holmestrand Håndball:  

 

«Flest mulig og lengst mulig» 

 

Vi skal «skape» (utvikle) barn og unge til å være stolte av! I denne målsetningen ligger 

at alle, uavhengig av alder og kjønn, som ønsker å spille håndball i Holmestrand IF, skal 

få anledning til det. Vi ønsker å tilby en målbevisst, rettferdig og godt organisert 

håndballsatsning.  

 

Alle skal bli tatt på alvor og få et godt sportslig tilbud. Sportslig plan fungerer som Holmestrand 

Håndball sitt referansepunkt for å kvalitetssikre vår sportslige aktivitet. Den skal bidra til at 

organisering av tilbudet er målrettet og rettferdig, og tilrettelagt den enkelte spiller. I denne 

sammenheng er det viktig at alle har en felles forståelse av hva dette innebærer. Klubben sin 

ambisjon er å utvikle et godt miljø hvor folk støtter hverandre, trives og tar ansvar og hvor 

spillere får mulighet til å utvikle sine håndballferdigheter og sosiale ferdigheter og ved 

dette bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Holmestrand. 

 

3. Sportslige hovedmål  

Sørge for å skape best mulige vilkår for utvikling av alle spillere med utgangspunkt i 

deres personlige ambisjoner Fokusere på sportslig og langsiktig utvikling med 

utgangspunkt i mestring, samhold, trivsel og glede.  

3.1. Delmål 

• Klubben skal gi alle lag i barne- og ungdomsavdelingen et tilrettelagt og 

koordinert treningsopplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd 

med vår sportslige plan.  

• Klubben skal utvikle kvalifiserte trenere til lagene. Klubben skal utvikle 

dommere og ledere til Holmestrand Håndball. 

• Klubben skal ha på plass 1 foreldrekontakt pr. 15. spiller i hvert årskull 

som skal bidra rundt organisering av det enkelte lag, og ha tett kontakt 

med relevante utvalg i klubben.  

• Klubben skal kreve og legge til rette for en optimal og effektiv 

organisering rundt den sportslige aktiviteten.  



 

4. Holdning, motivasjon og miljø  

Holmestrand IF følger Norges Håndballforbundsretningslinjer: 

(https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/brosjyre-

retningslinjer_ungdomshandball.pdf)  

 

(https://www.handball.no/regioner/regionost/utvikling/handballtrening/barnehandball/barn

ehandballens-retningslinjer/) . 

 

Våre holdninger er tuftet på verdiene våre: Trening, konkurranse, lek og samhold der 

mottoet «Flest mulig og lengst mulig» er førende.  

4.1. Vi har alle et ansvar for:  

• Å skape et inkluderende miljø, uten noen former for mobbing eller rasisme  

• Å skape trivsel og god selvfølelse hos den enkelte, basert på selvdisiplin, mestring 

og respekt  

• Å vektlegge det sosiale miljøet og trivsel i like stor grad som prestasjoner og 

resultater  

• Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å 

øke håndballens anseelse i vårt nærmiljø.  

• Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale 

begreper for hver enkelt spiller, leder og trener vil være ansvar, respekt, disiplin og 

toleranse.  

• Alle forplikter seg til å følge klubbens retningslinjer for FAIR PLAY og vise holdninger 

som er i samsvar med dette.  

 

4.2. Foreldrevettregler:  

1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det  

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare ditt eget barn  

3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke kritiser noen  

4. Respekter trenereren sin bruk av spillere  

5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser avgjørelsene  

6. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det  

7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet  

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv  

9. Vis respekt for klubbens arbeid - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare 

holdninger og ambisjoner  

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball - ikke du  

11. Tenk på at det er treneren som alene skal lede kampen - ikke du  

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/brosjyre-retningslinjer_ungdomshandball.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/brosjyre-retningslinjer_ungdomshandball.pdf
https://www.handball.no/regioner/regionost/utvikling/handballtrening/barnehandball/barnehandballens-retningslinjer/
https://www.handball.no/regioner/regionost/utvikling/handballtrening/barnehandball/barnehandballens-retningslinjer/


12. Engasjer deg – også i en definert rolle rundt laget og klubben Samspillet mellom 

holdninger og håndballferdighet vil være helt avgjørende for:  

• Hvor godt en selv vil kunne utvikle seg  

• Hvor gode lagkameratene kan bli  

• Hvor godt miljøet på laget kan bli  

• Hvor godt laget kan bli  

4.3. Kvalitetsutviklende standarder innen holdninger, miljø og 

trening er at:  

• Alle nye trenere får en skriftlig redegjørelse for holdningene klubben står for 

gjennom en oppdatert og levende sportsplan.  

• Klubben sikrer løpende tilbakemeldinger gjennom tett dialog mellom trenere, lag 

og sportslig utvalg. Dette vil gi et bedre grunnlag i forhold til å evaluere 

situasjonen, og gjøre eventuelle endringer  

4.4. Det å lykkes (Mestre)  

Det å lykkes med en finte, en scoring, en takling eller en frispilling gir oss lyst til å 

trene videre. Det virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne 

synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at “det å lykkes“ 

(mestre) oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til 

spillernes eget ferdighetsnivå.  

4.5. Veiledning (Positiv forsterkning)  

Sørg for at all veiledning skjer i en positiv tone. Trenere og ledere skal alltid søke å gi 

en positiv tilbakemelding som vektlegger det som er bra, før man påpeker hvordan 

dette kan bli enda bedre.  

4.6. Egentrening  

Trenernes viktigste oppgave er å skape et treningsmiljø og en stimulans for 

egentrening og håndballrelatert lek. Mestring og håndballmessig utvikling henger i 

stor grad sammen med den enkeltes lyst, vilje og evne til å utvikle ferdigheter alene 

eller sammen med andre utenfor den organiserte treningen. Motivasjon, ideer og 

øvelser som kan stimulere til håndballaktivitet på fritiden vil skape mestring på kort 

sikt, samt bidra til den fundamentale overgangen til «å trene» fremfor «å bli trent».  

 

4.7. Miljø  

Trygghet og sosial tilhørighet er avgjørende for at mennesker skal utvikle seg og 

trives. Velfungerende sosial samhandling er derfor avgjørende både for at lag og 

individ skal kunne blomstre. I arbeidet med barn og unge er det viktig at det skjer 



samhandling også utenfor håndballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv 

effekt på mange måter. Mange svært gode lag i aldersbestemt håndball og 

seniorhåndball har profitert på vektlegging av både det sosiale og det sportslige.  

 

Foreldrene kan sammen bidra til å forsterke dette samholdet ved å sørge for 

positivitet og engasjement rundt barna. I de senere årene har man fått en stadig 

større forståelse for at et godt lag ikke nødvendigvis er summen av de individuelt 

beste utøverne. Det gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å samhandle 

og påvirke hverandre positivt. Dette er også avgjørende for at den enkelte skal finne 

motivasjon og styrke til å legge ned den innsatsen som er nødvendig for å realisere 

sitt fulle potensial.  

4.8. Konsekvenser  

Brudd på retningslinjer fastsatt av klubb kan medføre sanksjoner. Sanksjonene vil 

være avhengig av grad av alvorlighet og alder på vedkommende. I ytterste 

konsekvens kan man ilegges karantene. Alvorlige saker vil bli tatt opp i 

håndballstyret og i disse sakene er det håndballstyret som evt. vil avgjøre hvilken 

sanksjon som skal iverksettes.   

 

5. Sportslige hovedretningslinjer  

Vårt arbeid skal være utviklingsorientert. Enkeltresultater er et av mange nødvendige 

motivasjonselementer på veien, men ikke et mål i seg selv. For å legge til rette for 

langsiktig utvikling og helhetlige sportslige rammer, legger Holmestrand Håndball 

opp til en gjennomgående filosofi der individuelle forskjeller skal utnyttes og 

stimuleres.  

 

5.1. Spillestil i Holmestrand håndball  

5.1.1. Hovedintensjonen er å være et «spillende» håndballag:  

Lagene skal kunne beherske de fleste varianter av håndballspillet, for dermed best 

mulig kunne møte motstanderens taktikk og ferdigheter. Lagene skal utnytte og 

utvikle et bredt spekter av alternativer, og på denne måten kapitalisere på spillernes 

individuelle ferdigheter og fysiske forutsetninger.  

Lagene skal være: 

• Utviklingsorientert 

• Ferdighetsorientert 

• Resultatorientert (fra ungdomshåndballen), men aldri på bekostning av fair play.  



5.1.2. Et kompromissløst forsvarsspill  

• Basert på kollektiv samhandling og spilleforståelse  

• Basert på individuelle ferdigheter og innsats  

• Basert på offensiv og mulighetsorientert tilnærming 

• Basert på fleksibilitet og taktisk forståelse som gir mulighet for raske og store 

tilpasninger 

5.1.3. Et hurtig og målrettet kontringsspill, med både individuelle og 

kollektive ferdigheter  

• Basert på ferdigheter til å gjennomføre individuelle kontringer i første fase  

• Basert på kollektive ferdigheter og forståelse til å fullføre kontringer med mange 

spillere og stort trykk  

5.1.4. Et kollektivt angrepsspill som utvikler individuelle ferdigheter og 

skaper muligheter 

• Basert på vektlegging av individuelle basisferdigheter og spisskompetanser i 

treningsarbeidet  

• Basert på et variert spill som utnytter spillernes individuelle ferdigheter og ønsker  

• Basert på et kollektivt grunnspill som kan varieres basert på motstanderens 

mottrekk  

• Basert på et begrenset antall av kollektive spesialiserte kombinasjoner  

5.1.5. Ett oppofrende returspill  

• Basert på innsats, vilje og kollektivt ansvar som speiler våre holdninger. 

 

5.2. Ramme for trenere i breddehåndballen – både barnehåndballen 

og ungdomshåndballen  

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av treningene og den sportslige 

utviklingen er trenernes ansvar.  

 

Behovet for fleksibilitet og tilpasning til situasjoner, samt individuelle og kollektive 

ferdigheter er store, slik at klubbens retningslinjer må sees på som støtte og 

veiledning primært til planlegging og langsiktig utvikling.  

 

Treneren må sette seg godt inn i Sportslig plan for Holmestrand Håndball, og 

Sportslig plan skal følges. Trenere oppfordres til å møte på klubbens trenerforum.  

 

I barnehåndballen skal det være tilnærmet lik spilletid for alle. Barn som får mindre 

spilletid i enkelte kamper skal få mer spilletid i andre kamper. Alle skal få betydelig 



spilletid i kamper de deltar i. Det vil si at topping av lag ikke skal forekomme. I 

henhold til håndballforbundet og regionens anbefalinger bør det legges til rette for 

fleksibel og moderat nivådeling fra spillerne er 9-10 år, slik at den enkelte kan finne 

mestring på sitt nivå.  

 

Hospitering og oppmelding av et ferdighetslag i årgangen over er viktige verktøy som 

kan benyttes for at de ivrigste stimuleres samtidig som en grunnleggende 

breddeprioritering ivaretas. 

 

Trenerens «tjenestevei» i barne- og ungdomshåndballen er Sportslig utvalg og 

sportslig leder.  

 

Halltid er dyrebar og knapp tid; forberedelser, oppvarming, samt tøying og 

oppsummering bør derfor i størst mulig grad gjennomføres utenfor tildelt halltid, i 

forkant og etterkant av tildelt halltid.  

 

Håndballfaglig plattform, samt likebehandling og ærlig åpen dialog med 

støtteapparat, spillere og foreldre er en forutsetning for trenerens rolle.  

SU, trenere og støtteapparat skal kontinuerlig ha fokus og evaluere behovet for 

endring, spesielt der sterkt foreldreengasjement og foreldretrenere kan gi grobunn 

for konflikter eller forskjellsbehandling. SU har et ansvar for å evaluere alle trenere 

årlig, samtidig som foreldrekontakt senest 1. februar skal gi sin evaluering av 

eventuelle endringsbehov knyttet til foreldreengasjement i gruppen.  

 

5.3. Håndball og andre idretter  

Ut fra at allsidig bevegelsesorientering er gunstig i unge år, er det positivt at de 

yngste utøverne prøver seg i flere idretter. Selv om håndball er mer allsidig og variert 

enn de aller fleste andre idretter, bør vi oppmuntre våre utøvere til å drive med andre 

lagidretter og individuelle idretter. Vi bør samarbeide positivt med andre idretter og 

klubber for å få til et gunstig opplegg for den enkelte. Ideelt sett klarer vi å få til 

utveksling av idrettslig kompetanse og aktiviteter som kan være berikende for 

spillerne.  

 

I enkelte årskull ser vi at treningstider kolliderer, og det gjør det vanskelig for enkelte 

å måtte velge. Med bakgunn i møte mellom Gullhaug IL og HIF fotball skal følgende 

praktiseres: 

 

1) Vi forsøker i størst mulig grad å ikke legge treningstider på samme dager, og i alle 

fall ikke på samme tidspunkter. 

2) Trenere på de enkelte årskullene forsøker å prate sammen når det oppstår 

utfordringer som går på bekostning av enten fotballen eller håndballen. Ved uenighet 

så løftes saken videre til Sportslig leder i klubbene for avklaring. 



3) Utveksling av viktig datoer for sesongen utveksles mellom fotball og håndball i god 

tid før evt. cuper, arrangementer etc. finner sted. 

4) Det er viktig at håndballtrenere utviser en positiv holdning til fotball, og at 

fotballtrenere utviser en positiv holdning til håndball. Som trenere er vi rollemodeller, 

og det er svært viktig at vi ikke snakker hverandre ned. 

 

Håndballsesongen starter vanligvis medio september, og varer ut april, 

fotballsesongen starter vanligvis i april og varer ut medio oktober. Det betyr at 

sesongene delvis overlapper hverandre. Det er enighet om at det er naturlig at de 

som driver med begge idretter prioriterer fotball ut høstsesongen, og at håndball 

tilsvarende prioriteres ut vårsesongen.  

 

 

 

5.4. Aldersinndeling og lagstilhørighet  

Alle som spiller håndball i Holmestrand Håndball skal tilhøre kun en treningsgruppe. 

Denne treningsgruppen skal i utgangspunktet være i den årgangen man er født i. 

Dette prinsippet kan bare fravikes etter godkjenning i SU, og i spesielle tilfelle ut fra 

totalt antall spillere, geografiske forhold og eventuelle andre sosiale kriterier. Både 

for å stimulere interesse og for å legge til rette for sportslig utvikling, samt sosiale 

relasjoner og samhold på tvers i klubben, legges det til rette for samarbeid på tvers 

av årganger. Ved interesse, samt sportslige og sosiale ferdigheter kan en spiller eller 

flere trene og/eller spille i perioder på flere alderstrinn. Spill i en overliggende 

aldersgruppe skal kun foregå gjennom avtale med Sportslig Utvalg. (se punkt 

«Hospitering/lån av spillere fra annet lag» nedenfor).  

Det er trenernes ansvar å ivareta forsvarlig belastning på spillere. Det er viktig at 

flere får muligheten til å vise seg frem for å fremme motivasjon og inspirasjon blant 

spillerne. Av erfaring varierer ferdigheter og modning mye i barne- og 

ungdomsårene. Det er viktig å se både kortsiktig og langsiktig ved «utvelgelse» av 

spillere. Det skal tas hensyn til hva som er best både for klubben, den utvalgte 

spilleren og signaleffekten på resten av spillergruppen(e). Hospitering skal 

representere en positiv signaleffekt, primært basert på ferdigheter, holdninger og 

vilje, og må på ingen måte representere en utvelgelse som bidrar til ekskludering 

eller favorisering.  

 

På grunn av begrensninger i forhold til halltid må man påregne å trene sammen med 

et annet årskull, dersom man er færre enn 20 spillere i troppen. Vi tenker at 

årskullene som trenere sammen an være statiske, all den tid vi vet at miljø er den 

viktigste faktoren for å unngå frafall. Det betyr at dersom man er 2 årskull som trener 

sammen fra barnehåndballen bør disse kullene også trene sammen i årene 

fremover. For å kompensere for manglende mestring for de eldste og ivrigste i hvert 

årskull, bør man benytte klubbens hospiteringsordning for å gi ytterligere mulighet for 



utvikling. Her må klubben være løsningsorienterte, og finne løsninger fra sesong til 

sesong avhengig av utvikling og størrelse på de ulike årskullene. 

 

5.5. Nivåtilpasning og «topping»  

Håndtering av store motivasjons- og ferdighetsmessige forskjeller innenfor en gruppe 

er barneidrettens største utfordring. Trenerens viktigste oppgave er derfor å skape 

mestring og glede hos alle, basert på fleksibilitet og en tilpasning som oppfattes som 

rettferdig. Holmestrands viktigste grunnregel er individuell mestring og utvikling som 

gir glede og positivisme. Der forskjellene internt i en gruppe blir for store, må 

gruppen på en forutsigbar, fleksibel og fornuftig måte deles inn i mindre og mer 

homogene grupper. Både for de ferskeste og de som er kommet lenger er det 

avgjørende for mestringsfølelsen og utviklingen at de møter motstand og medspillere 

som gir utfordringer på riktig nivå. Både Norges Håndballforbund og Holmestrand 

Håndball anbefaler derfor at det legges opp til moderat og fleksibel nivådeling 

allerede fra 9-10 års alder. Nivådeling bør både skje i kamper og på trening, men 

grunnprinsippet er at det kun gjøres i deler av tiden og en andel av kampene, slik at 

treningsgruppen kan behandles som en helhet. Det bør også tilstrebes rotasjon i 

nivådelingen, både over tid og i forhold til treningsaktiviteter. Nivådeling er spesielt 

viktig for å skape mestring hos de med ferdigheter i nedre del av spillergruppen og 

for å gi mestringsmuligheter også hos nye spillere. «Topping» er betegnelsen på 

laguttak og lagledelse der fokuset på å vinne medfører overdreven fokus på 

ferdigheter ved laguttak og disponering. Dette skal ikke forekomme i barneidretten. 

 

Opp til 11-12 års alder skal ikke kravene til resultater medføre laguttak eller 

disponeringer som står i sterk kontrast til barna eller foreldrenes 

rettferdighetsoppfatning. For å balansere ønsket om å vinne, som er sterkt både hos 

barn og voksne, med det klare krav at alle spillere som er tatt med i kamp skal sitte 

igjen med en følelse av å være del av resultatet, bør noen grunnleggende prinsipper 

legges til grunn: Vær tydelig i forkant hvis betydningen av å vinne skal prioriteres, det 

er lov i enkelte kamper eller turneringer, men ikke gjennomgående. Spillere som tas 

med i kamp skal få betydelig spilletid - ta heller med færre spillere Benytt alle 

spillerne tidlig i kamp – la gjerne de beste sitte mest i begynnelsen. Tilpass tidlig i 

forhold til kamputvikling – la de beste spille mindre mot svakere motstandere. 

 

Fra 12-13 års alder beveger vi oss inn i ungdomshåndballen, og det åpnes for større 

grad av nivådeling. Alle skal, uansett nivå, få et seriøst tilbud om trening og kamper. 

Ved tilstrekkelig antall spillere kan det opereres med et 1. lag og et 2. lag. 

Treningsoppmøte, innsats og atferd på treninger, og innsats i kamper har betydning 

for laguttak og spilletid. Spillere kan flyte mellom lagene, men husk å følge til enhver 

tid gjeldene regler fra regionen. 

 
 



5.6. Hospitering  

En spiller med gode holdninger og ferdigheter får tilbud om å trene/spille på̊ et 

høyere aldersnivå̊, i den hensikt å tilpasse trenings og kamparenaen for spilleren. 

Dette gjelder for begge kjønn og eventuelt mellom kjønn. I barnehåndballen skal 

det kun hospiteres opp 1 årsklasse.  

 

Oppflytting: (Brukes sjeldnere enn hospitering.) 

Dersom vi over tid ser at spilleren presterer på et naturlig høyere nivå, kan 

permanent oppflytting vurderes. Men dette skal I prinsippet ikke forekomme før 

langt inn ungdomshåndballen. 

 

Kjøreregler hospitering:  

 

Hospitering er alltid i tillegg til, og ikke i stedet for. Eget lag prioriteres, og 

hospiteringen kommer med andre ord i tillegg til eget lags opplegg  

All hospitering er frivillig!  

 

I aldersgruppen 8-12 år kan man maksimalt hospitere opp 1 årsklasse, mens 

man fra 13 år og oppover kan hospitere opp flere årsklasser 

For aldersgruppen 13-16 år gjennomføres hospitering systematisk. Trenerne 

velger sammen ut spillere i hver årsklasse som får tilbud om å hospitere opp. 

Disse kan da delta fast på̊ en eller flere av de ukentlige treningene for eldre 

årsklasser og er aktuell for å spille på̊ dette lagets kamper. Et viktig formål med 

denne hospiteringen er at spillere med gode holdninger, ferdigheter og 

treningsvilje får mulighet til å trene flere ganger i uken.  

Spillere som hospiterer opp i ungdomshåndballen konkurrerer på̊ lik linje med de 

andre spillerne i årsklasser over om en plass på̊ laget  

Spillerne skal under kampene primært spille på sine vante posisjoner. 

Trenere på̊ aktuelle lag 13-16 år avtaler hospitering. Ansvarlig i SU kan bringes 

inn ved uenighet.  

 

For aldersgruppen 8-12 år gjennomføres hospitering mer løselig. Trenerne på̊ 

aktuelle lag avtaler hospitering og omfanget av dette i samråd med ansvarlig i 

SU. Foreldre må̊ informeres. Det er viktig å legge til rette for hospitering også̊ i 

denne aldersgruppen for de aktuelle spillerne.  

Felles trening med flere årsklasser er et godt alternativ til hospitering for 

aldersgruppen 8-12 år  

 

Kjøreregler oppflytting: 

Oppflytting er kun aktuelt fra og med 14 år. Sportslig leder skal involveres i tillegg 

til foresatte og trenere. Hospitering skal alltid være gjennomført før oppflytting 

vurderes. 

 



5.7. Låne spillere til kamp 

Generelt skal spilleren primært spille på sitt lags års trinn. Lån av spillere til kamp 

kan forekomme og avklares mellom lagene/trenerne.  

 

• Lån av spillere skal ikke være av fast art slik at det kan oppleves som oppflytting  

• Spillere kan spille flere kamper samme helg/dag, men pass på belastning på den 

enkelte spilleren her, og regler fra Regionen 

• Det skal ikke lånes spillere fra «yngre» lag til kamp på bekostning av spillere som 

har holdninger, treningsinnsats og fremmøte i det aktuelle alderstrinn  

• Ved lån av spillere på de yngste lagene skal dette gå etter prinsippet, alle som 

har ferdigheter og ønsker å spille på andre lag kan få muligheten. Det anbefales 

å lage et rulleringssystem som organiseres mellom laglederne på de enkelte lag.  

• Ved krise, for eksempel sykdom kvelden før, er det opptil den enkelte 

lagleder/trener å kontakte lagleder/trener fra annet lag for lån av spiller.  

 

5.8. Overgang fra annen klubb 

Holmestrand Håndball ønsker i størst mulig grad å bygge lag på klubbens egne 

spillere. Nye spillere fra andre klubber er selvsagt velkommen til klubben på eget 

initiativ. Dersom trenere ønsker å gjøre henvendelser til eksterne spillere skal dette 

skje i henhold til NHFs regler (§16-2) og skal skje i samråd med Sportslig Utvalg.  

 

5.9. Dommerutvikling i Holmestrand Håndball  

Dommergruppa skal være en synlig del av håndballen i Holmestrand. Den har som 

mål å bidra på en positiv måte både inn mot egen klubb, og i håndballen lokalt og 

nasjonalt. Dette innebærer bl.a. at:  

• Dommergruppa skal kunne tilby dommere til klubbens egne kamper i 

barnehåndballen, samt i andre kamper  

• Dommerne som er medlem av Holmestrand IF skal representere klubben på en 

positiv måte inn mot krets/region/forbund  

• Dommergruppa skal være en bidragsyter inn mot «Fair Play» og gode holdninger 

i egen klubb  

• Vi skal hele tiden jobbe for at vi har nok dommere i henhold til det antall Region 

Sør krever (ift. antall lag). Vi ønsker å ha en aktiv klubbdommergruppe som tilbys 

kamper i barnehåndballen. For å få til dette skal klubben arrangere minst ett 

klubbdommerkurs pr. sesong. Vi skal sørge for at alle dommerne som er medlem 

av klubben skal føle seg velkommen og verdsatt, og at forholdene legges best 

mulig til rette for gode prestasjoner. Dette innebærer bl.a. at dommergruppa vil 

arrangere to til fire samlinger for dommerne pr. år, samt at dommerkontakt i 

klubben vil være tilgjengelig ved behov.  



5.10. Organisering Holmestrand Håndball  

For å sikre et helhetlig og kvalitetssikret sportslig tilbud er det lagt en 

gjennomgående organisering i håndballgruppen og rundt lagene. Organisering 

Sportslig Utvalg:  

• Sportslig leder (Ole Petter) 

• Materialansvarlig og koordinator (Kim) 

• Årgangskoordinator 6-11 år (Åshild) 

• Årgangskoordinator 12 år og oppover (Fredrik) 

• Dommeransvarlig (Benedicte) 

 

Organisering rundt lagene:  

• Hovedtrener  

• Evt. hjelpetrener 

• Foreldrekontakt   

 

6. Barnehåndball (6-12 år)  

Barnehåndballen dekker aldersspennet 6-12 år, og det gjelder særskilte regler og 

retningslinjer fra Norges Håndballforbund som Holmestrand Håndball baserer seg 

på. De grunnleggende prinsippene fra barnehåndballen videreføres også til 

ungdomshåndballen, som favner aldersgruppene 13-19 år. Utfordringene knyttet til 

mangfold og bredde i mål, utvikling og modenhet gjør og barnehåndballen til den 

mest krevende målgruppen.  

Barnehåndballen beskrives gjennom tre faser:  

• 6-7 år Basis – en introduksjon til lagspill, håndball og sosial utvikling  

• 8-10 år Den tekniske gullalder – mestring og moro gir motivasjon til mer  

• 11-12 år Introduksjon til større grad av satsing – vi vil og vi kan spille håndball for 

å bli best mulig.  

 

Trenere i barnehåndballen er stort sett foreldre, foresatte eller nærstående som gjør 

en innsats på frivillig basis. Vi må ta hensyn til dette. Vi forventer likevel at sportslig 

og sosial utvikling av spillerne er i tråd med klubbens sportsplan, samt at både 

klubben og lagets ledere og støtteapparat legger forholdene til rette for en målrettet 

og profesjonell aktivitet. Der det benyttes foreldretrenere har foreldrekontakt et 

særskilt ansvar opp mot Årgangskoordinator i SU for å sikre at det ikke forekommer 

forskjellsbehandling eller uheldig forfordeling. Det skal gjøres en særskilt evaluering 

av alle trenere hvert år innen 1. februar, med spesiell fokus på likebehandling og 

spillernes utvikling i foreldredrevne grupper.  

 



6.1. Generelle retningslinjer for all aktivitet innenfor 

barnehåndballen  

Klubben skal til enhver tid ha en Årgangskoordinator for hhv. barne- og 

ungdomshåndballen i håndballgruppen. Klubben skal følge opp at alle sportslige 

aktiviteter følger sportsplanen. Det er ønskelig at alle trenere skal ha så vel teoretisk 

som praktisk håndballfaglig erfaring. Trenerutdanning dekkes av klubben og skal om 

mulig arrangeres i regi av klubbens egne trenerinstruktører.  

 

Hver årgang på gutte- og jentesiden skal ha minimum en trener og en 

foreldrekontakt. Det søkes å ha minimum én «trener» for hver tiende spiller, flere for 

de yngste spillerne. Trener er årgangens hovedansvarlige og knyttet opp mot 

Årgangskoordinator, mens foreldrekontakt er underlagt hovedtrener og er bindeledd 

mellom foreldre og klubbens administrasjon.  

Årgangskoordinator har ansvar for å bidra til å få på plass en trener og en 

foreldrekontakt i hver årgang. Det skal vises fleksibilitet overfor deltagelse i andre 

idretter i og utenfor klubben. Nesten all trening bør foregå med ball, der tilpasning 

eller variasjon i ballstørrelse gir best effekt. Spillerne skal ha et håndballtilbud året 

rundt (med unntak av skoleferiene). I barnehåndballen kan sesongen kortes ned til å 

gå fra september til medio mai. Det skal avholdes minimum to foreldremøter årlig. 

Anbefalt tidspunkt er før sesongstart (juni-august) og etter halvspilt sesong i 

desember/januar. Sesongslutt (mai/juni).  

6.2. Trivsel = trygghet + mestring  

Alle spillere skal «bli sett» på trening og i kamp, noe som krever individuelle 

tilbakemeldinger. Ros mye, ikke bare ved scoring. Legg vekt på og forsterk positivt 

det som er bra. Mestring er et nøkkelord. Alle bør få tilbakemeldinger og utfordringer 

tilpasset sitt nivå - da er det mest gøy for alle. Øvelsene skal tilpasses den enkelte 

spillers ferdighetsnivå. Spillerne skal få mest mulig jevnbyrdighet i både trening og 

kamp. Spillerne skal lære å takle både seier og tap. Ved inndeling i lag skal 

sportslige, sosiale, geografiske og praktiske hensyn vektlegges. Trener er ansvarlig 

for laginndeling. Lagene bør ikke være permanente, men justeres med jevne 

mellomrom. 

6.3. Retningslinjer for trenere  

• Etterstreb fokus på basisferdigheter i all trening.  

• Kast, mottak, skudd og basismotorikk i balanse, hopp og bevegelse bør inngå og 

vektlegges i alle øvelser.  

• Bruk stor variasjon og fokus på småspill i spillaktiviteter. 

• Bruk varierende ballstørrelse for å utvikle grunnleggende kast og 

skuddferdigheter.  



• Gruppeinndeling skal baseres på at alle skal få utfordringer og mestring på sitt 

nivå – mangel på utfordringer gir frustrasjon på linje med mangel på 

mestringsfølelse. 

• Fleksibel og dynamisk nivådeling i treningssammenheng kan benyttes tidlig. Vær 

oppmerksom på nødvendig gjentagelse opp mot «variasjon og spenning».  

• Unngå kø. Del opp i mindre grupper som gir mye ballkontakt  

• Primær fokus på sportslig og sosial utvikling – ikke resultater  

• Det er viktig at alle får prøve seg på flere posisjoner på banen (også som keeper) 

og får spille kamper.  

 

Disse overordnede prinsippene er gjennomgående i Holmestrand Håndball, og 

Flest Mulig - Lengst Mulig er balanserte verdier gjennom barne- og 

ungdomshåndballen. I de etterfølgende seksjonene legges noe mer 

aldersspesifikke retningslinjer. Sportsplanen bør imidlertid også leses som en 

utviklingstrapp der både enkeltspillere og grupper skal ha rom for tilpasset 

trening for at de overordnede mål skal nås. 

6.4. Basisskolen (5-8 år / til og med 2. klasse)  

Dette er det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på 

trivsel, lek og aktivitet. Det er ønskelig at den som drifter basisskolen er foreldre som har barn 

i alderstrinnet 5-7 år, og at de er villig til å påbegynne Trener 1 utdanning innen i løpet av 

første året som trener. 

 

Basisskolen representerer Holmestrand Håndballs primære rekrutteringsarena. Ved 

å gi alle barn i nærmiljøet et strukturert og positivt aktivitetstilbud fra skolestart i 1. 

klasse, skal håndballen være med på tilrettelegging i forhold til fysiske og mentale 

utviklingstrekk fra 5-7 års alder.  

 

6.4.1. Overordnet målsetning  

Basisskolen representerer en introduksjon til håndball, og for mange også en 

introduksjon til organisert idrett og lek. Holmestrand Håndball sin målsetting med 

basisskolen er:  

• Gi flest mulig av barna i nærmiljøet en mulighet til å bli kjent med Holmestrand 

Håndball, håndballspill og trening sammen med jevnaldrende.  

• Skape positive bånd, forbilder og assosiasjoner til håndball generelt og 

Holmestrand spesielt gjennom positive sosiale aktiviteter.  

• Tilrettelegge for en introduksjons- og prøvemodell som samtidig har klar 

målsetting om å skape motivasjon som gjør håndball i Holmestrand til barnas 

foretrukne organiserte fritidsaktivitet.  



6.4.2. Årgangsaktiviteter  

• Gjennomføre introduksjonspresentasjon på alle aktuelle skoler i nærmiljøet. 

Dette kan gjøres ved å dele ut «flyer» til alle klassene i barntrinna hvert år, med 

treningstider og kontaktpersoner 

• Arrangere minimum 2 sosiale samlinger (1 høst og 1 vår) for alle spillerne  

 

6.4.3. Læringsmål  

Selv om basisskolens målsettinger primært ligger utenfor det rent håndballmessige, 

er det en målsetting at alle som velger å fortsette å spille håndball, og som har deltatt 

over en vesentlig periode på basisskolen, kan smykke seg med medaljen «Jeg er 

Håndballspiller».  

Målsettingen er derfor at spillerne behersker noen grunnleggende ferdigheter:  

• Delta positivt i en treningsgruppe, herunder ta i mot beskjeder, vise positiv 

adferd, samt hjelpe medspillere med praktiske forhold.  

• Kast og mottak av ball, både med medspiller og alene mot vegg.  

• Drible eller sprette ballen; på stedet, i stor fart over rett strekning og kontrollert 

uforstyrret ved løp med retningsforandring.  

• Gjennomføre enkle motoriske bevegelse som hopp, hink eller to-fotslanding etter 

instruksjon.  

6.4.4. Trening  

• Fokus på det sosiale miljøet, personlig utvikling samt trygghet og trivsel.  

• Oppfattet rettferdighet er veldig viktig i alle aktiviteter.  

• Klubben skal tilby 1 trening per uke i håndballhall eller gymsal.  

• Bruk foreldrene eller storesøsken aktivt til individuell veiledning.  

• Lek med ball.  

• Ballen bør være en del av alle øvelser og aktiviteter.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling  

• Spillaktivitet på trening bør prioritere på småspill og i liten grad på fullskalaspill.  

6.5. Gutter/Jenter (8-10 år)  

Selv om den fysiologiske utvikling varierer stort, vil de fleste fra åtte års alder bevege 

seg inn i den «tekniske og motoriske» gullalder. Evnen og lysten til å lære teknikk og 

bevegelser er på sitt høyeste, og aktiviteter i denne aldersgruppen må tilrettelegges 

for å utnytte disse mulighetene. 



6.5.1. Overordnet målsetting  

Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil 

spille håndball, der alle føler trygghet og minimum 90% fortsetter. Gi en differensiert 

mulighet som gir utfordringer og mestring både for nye barn og de som har spilt en 

stund, slik at tilveksten er større en frafallet i alle årsklasser. Sikre at alle får 

utfordringer og muligheter på sitt nivå, som gjør at de velger håndball som sin idrett.  

6.5.2. Årgangsmålsetting  

Delta i aktivitetsturineringer med flest mulig lag, slik at alle spillere får prøve seg med 

rikelig spilletid. Spillerne skal få prøve mange plasser, og alle bør jevnlig innom 

målvaktplassen. Delta med lag på alle nivåer, både øvet og mindre øvet, og la gjerne 

de ivrigste spillerne også få sportslige utfordringer ved å spille opp i neste årsklasse.  

Arrangere minimum 2 sosiale samlinger (1 høst og 1 vår) for alle spillerne i året  

6.5.3. Læringsmål  

Trygghet og sosial utvikling er fortsatt den viktigste driveren i denne aldersgruppen, 

der modenhet og utvikling varierer veldig. For de fleste vil imidlertid den tekniske og 

motoriske gullalder ha gitt muligheter til å utvikle håndballferdigheter og -interesse.  

 

Målsettingen er at spillerne mot slutten av 10 årsalder behersker noen 

grunnleggende ferdigheter:  

• Skal ha utviklet og forbedret ferdighetene fra Basisskolen (Trinn 1)  

• Skal kunne utføre kast og mottak i stor fart.  

• Skal kunne utføre grunnskudd og hoppskudd fra alle posisjoner.  

• Skal kunne bevege seg og arbeide individuelt i grunnposisjon i forsvar, samt 

kollektivt i grunnformasjonene 6-0 og 5-1/3-2-1  

• Skal kunne beherske alle grunnleggende posisjoner og bevegelser i 

angrepsspillet  

• Skal kunne grunnleggende håndballregler som grep; skritt; tramp  

• Vise opptreden på og utenfor banen i henhold til klubbens målsettinger for «Fair 

Play», respekt og toleranse.  

6.5.4. Trening  

Organisert eller individuell trening er den viktigste utviklingsarenaen, og målsettingen 

om å gi et best mulig tilbud tilpasset alle skal gjennomsyre lagenes aktiviteter.  

• Fokus på det sosiale miljøet, personlig utvikling samt trygghet og trivsel. 

• Fleksibel og dynamisk nivådeling i treningssammenheng bør benyttes, og vil ofte 

bli en forutsetning for at man kan beholde en stor og sosial gruppe.  

• Klubben skal tilby 2 treninger per uke i håndballhall/gymsal.  

• Treningsgruppene bør ikke overstige 25 spillere. Alle spillere bør gjennom 

sesongen trene på forskjellige plasser og få prøve alle plasser under kamp. 



• Spillere som ikke ønsker det skal ikke tvinges til å være målvakt, men motivasjon 

og oppfordring bør vurderes for å sikre tilstrekkelig keepermateriale i senere 

årganger.  

• Lek med ball.  

• Ballen bør være en del av alle øvelser og aktiviteter.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling  

• Spillaktivitet på trening bør fokusere på småspill og i mindre grad på fullskalaspill.  

6.5.5. Kamp  

Alle spillere skal i utgangspunktet få spille like mye i kamper, og det skal primært 

deles inn i jevne lag på tilpasset nivå. Fra 9-årsalder legger regionen opp til 

nivådeling for å stimulere til mestring for alle. Det anbefales at spesielt ivrige spillere 

med gode ferdigheter får prøve seg i årgangen over, primært da sammen med 

spillere fra denne årgangen. (Alternativt kan det etter avtale med SU meldes opp et 

eget lag i årgangen over). La flest mulig få være med på kamp. Drakt, kamprop, 

stemning og takking for kampen er for mange vel så viktig som tid på banen.  

6.6. Jenter/Gutter 11 år  

Den fysiologiske utvikling varierer fortsatt stort, men de fleste begynner å få en fysikk 

og motorikk som gir grunnleggende mestring av håndballrelaterte teknikker. 

Basisferdighetene som er innlært og utviklet fra Basisskolen og gjennom den 

tekniske gullalder gir grunnlag for samspill og kollektiv utvikling. Evnen og lysten til å 

lære teknikk og bevegelser er på sitt høyeste, samtidig som andre interesser og 

varierende mental utvikling krever fasthet og rammer for å sikre et fortsatt godt 

læringsmiljø.  

6.6.1. Overordnet målsetting  

Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil 

spille håndball, der alle føler trygghet og at minimum 90% fortsetter. Gi en 

differensiert mulighet som gir utfordringer og mestring både for nye barn og de som 

har spilt en stund, slik at tilveksten er større en frafallet. Tilby et godt sportslig tilbud, 

slik at alle får en mulighet til å utvikle seg fra sitt individuelle nivå. Sikre at alle får 

utfordringer og muligheter på sitt nivå, som gjør at de velger håndball som sin idrett  

6.6.2. Årgangsmålsetting  

Delta i seriespill med flest mulig lag, slik at alle spillere får prøve seg med rikelig 

spilletid. Gi alle spillere mulighet til å delta i minimum en turnering som arrangeres av 

annen klubb som innebærer nye omgivelser og sosial tur, primært med overnatting. 

En av turneringene skal være klubbens felles prioriterte turnering. Arrangere 

minimum 2 sosiale samlinger (1 høst og 1 vår) for alle spillerne i året  



6.6.3. Læringsmål  

Trygghet og sosial utvikling er fortsatt den viktigste driveren i denne aldersgruppen, 

der modenhet og utvikling varierer veldig. For de fleste vil imidlertid den tekniske og 

motoriske gullalder ha gitt muligheter til å utvikle håndball ferdigheter og interesser. 

Videre begynner konkurranseaspektet å melde seg, med seriespill, dog uten 

poengtabell.  

Målsettingen er at spillerne mot slutten av 11 års alder behersker grunnleggende 

ferdigheter:  

• Skal ha utviklet og forbedret ferdighetene fra Basisskolen (Trinn 1) og Den 

tekniske gullalder (Trinn 2).  

• Skal vise positiv innstilling og holdninger gjennom innsats og treningsvilje.  

• Det skal trenes spesifikt på utgruppert forsvar, som praktiseres i egen omgang i 

regionserien, samt fokus på bevegelig angrepsspill mot slike forsvar.  

• Spillerne skal vise kollektiv spilleforståelse, og benytte sine individuelle 

ferdigheter sammen med lagspillere.  

• Opptre på og utenfor banen i henhold til klubbens målsettinger for «Fair Play», 

respekt og toleranse.  

6.6.4. Trening  

Organisert eller individuell trening er den viktigste utviklingsarenaen, og målsettingen 

om å gi et best mulig sportslig tilbud skal gjennomsyre lagenes aktiviteter.  

• Fokus på det sosiale miljøet, personlig utvikling og lek med ball.  

• Fleksibel og dynamisk nivådeling i treningssammenheng bør benyttes, og vil ofte 

bli en forutsetning for at man kan beholde en stor og sosial gruppe.  

• Klubben skal tilby 2 treninger per uke i håndballhall eller gymsal med 

håndballoppmerking og mål.  

• Treningsgruppene skal ikke overstige 25 spillere.  

• Realitetskorrigér forventninger. Urealistiske forventninger, utålmodighet og 

overdrevne ambisjoner (foreldres) skaper utfordringer.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling.  

• Individuell egentrening og håndball på fritiden må stimuleres da dette er viktigste 

utviklingsarena.  

• Alle spillere bør gjennom sesongen trene på forskjellige plasser og få prøve flere 

plasser under kamp.  

6.6.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 11-års trinnet, der kampene er 2 omganger av 20 minutter. 

Det opereres ikke med tabell eller serievinnere. Klassen 11 år spiller fortsatt med 

redusert målhøyde og ballstørrelse 0 mini. Guttene går imidlertid opp til ballstørrelse 

1. Det skal tilbys lag både på nivå 1 og nivå 2 ved tilstrekkelig antall spillere. Ved 

laginndeling skal det sikres at spillerne i størst mulig grad får spille på et nivå der de 



får utfordringer og opplever mestring. Lagene skal imidlertid ikke være statiske, og 

spillerne bør få erfaring både med å spille «opp» og med å spille «ned» i forhold til 

sitt primære ferdighetsnivå. Alle spillere som er tatt ut skal få betydelig spilletid i 

kamp. Alle spillere skal få like mye spilletid over tid i kamper. Spillere som i enkelte 

kamper får mindre spilletid skal kompenseres med mer spilletid i andre kamper. 

Spesielt ivrige spillere med gode ferdigheter bør få spille regelmessig på nivå i 

årsklassen over, sammen med spillere fra denne årsklassen.  

6.7. Jenter/Gutter 12 år  

Den fysiologiske utvikling varierer fortsatt stort, men de fleste begynner å få en fysikk 

og motorikk som gir grunnleggende mestring av håndballrelaterte teknikker. 

Basisferdighetene som er innlært og utviklet fra basisskolen og gjennom den 

tekniske gullalder gir grunnlag for samspill og kollektiv utvikling. Evnen og lysten til å 

lære teknikk og bevegelser er på sitt høyeste, samtidig som andre interesser og 

varierende mental utvikling krever fasthet og rammer for å sikre et fortsatt godt 

læringsmiljø.  

6.7.1. Overordnet målsetting  

Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil 

spille håndball, der alle føler trygghet og at minimum 90% fortsetter. Gi en 

differensiert mulighet som gir utfordringer og mestring både for nye og de som har 

spilt en stund. Sikre at det sportslige tilbudet er organisert slik at alle får en mulighet 

til å utvikle seg fra sitt individuelle nivå. Bidra til utvikling av spillere både i 

aldersgruppen under og aldersgruppen over gjennom positiv integrering og 

hospitering på tvers av aldersgruppene. Sikre at alle får utfordringer og muligheter på 

sitt nivå, som gjør at de velger håndball som sin idrett  

6.7.2. Årgangsmålsetting  

Delta med lag både på øvet og noe øvet nivå ved tilstrekkelig antall spillere. Gi alle 

spillere mulighet til å delta i minimum to turneringer som arrangeres av andre klubber 

som innebærer nye omgivelser og sosial tur, primært med overnatting. En av 

turneringene skal være klubbens felles prioriterte turnering.  

6.7.3. Læringsmål  

Trygghet og sosial utvikling er fortsatt den viktigste driveren i denne aldersgruppen, 

der mental og fysisk utvikling varierer veldig. For de fleste vil imidlertid den tekniske 

og motoriske gullalder ha gitt muligheter til å utvikle håndballferdigheter og -

interesse. Videre begynner konkurranseaspektet å melde seg, med seriespill og 

poengtabell. Målsettingen er at spillerne mot slutten av 12 årsalder behersker noen 

grunnleggende ferdigheter:  



• Skal ha utviklet og forbedret ferdighetene fra Basisskolen (Trinn 1), Den tekniske 

gullalder (Trinn 2) og Gutt/Jente 11 (Trinn 3).  

• Skal vise positiv gruppeadferd, som innebærer positiv innstilling og holdninger 

gjennom innsats og treningsvilje, både på felles treninger og gjennom interesse 

for egentrening eller andre idretter.  

• Spilleren skal beherske et utvalg av kollektive bevegelsesmønstre i forsvar samt i 

fase 2 kontring og fase 3 etablert angrep.  

• Vise interesse for håndball ved å se på håndball eller drive med håndballrelaterte 

aktiviteter på fritiden.  

• Opptre på og utenfor banen i henhold til klubbens målsettinger for «Fair Play», 

respekt og toleranse.  

6.7.4. Trening  

Behovet for repetisjon og teknisk spesialisering begynner å melde seg, og det er et 

viktig element i treningen å stimulere til egentrening av teknikk og allsidig fysisk og 

motorisk utvikling gjennom egentrening eller supplerende aktiviteter. Fokus på det 

sosiale miljøet er fortsatt første prioritet, men personlig utvikling, treningsdisiplin og 

teknisk utvikling og lek med ball blir stadig viktigere.  

• Fleksibel og dynamisk nivådeling i treningssammenheng bør benyttes, og vil ofte 

bli en forutsetning for at man kan beholde en stor og diversifisert sosial gruppe.  

• Klubben skal tilby minimum 2 treninger per uke i håndballhall, og spesielt 

interesserte spillere skal få mulighet til flere treninger gjennom hospitering eller 

tilleggstrening i form av HåndballEkstra. 

• Spilleren bør gjennomføre 3-4 treninger pr. uke utenom skolen, gjerne innenfor 

flere idretter eller aktiviteter.  

• Treningsgruppene skal ikke overstige 25 spillere.  

• Spillerne bør få mulighet til å spesialisere seg på en til to favorittplasser, men 

spillere skal få prøve andre plasser hvis de ønsker.  

• Spillere som ønsker det skal få tilbud om å spesialisere seg som målvakt.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling.  

6.7.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 12-års trinnet, der kampene er 2 omganger av 20 minutter. 

Den senkede tverrliggeren er fjernet, og kampene spilles med ballstørrelse 1, 

«lilleputt». Det skal meldes på lag ut i fra det totalt nivået i spillegruppen, men det 

bør være minimum 9 spillere i treningsgruppen pr. påmeldte lag. Alle spillere som er 

tatt ut skal få spilletid i kamp. Om nødvendig stilles det med færre antall spillere. Alle 

spillere skal få betydelig spilletid i kamper over tid. Spillere som i enkelte kamper får 

mindre spilletid skal kompenseres med mer spilletid i andre kamper. Ved 

laginndeling skal det sikres at spillerne i størst mulig grad får spille på et nivå der de 

får utfordringer og opplever mestring. Lagene skal imidlertid ikke være statiske, og 



spillerne bør få erfaring både med å spille «opp» og med å spille «ned» i forhold til 

sitt primære ferdighetsnivå. Selv om ferdighetsutvikling, trivsel og samhold fortsatt er 

viktigst, er utvikling av vinnervilje og prestasjonskultur nå en del av kamp og 

treningsledelsen. Spesielt ivrige spillere med gode ferdigheter bør få mulighet til å 

spille regelmessig i årgangen over, sammen med bedre spillere fra denne årgangen.  

7. Ungdomshåndballen – 13 – 19 år  

Norges Håndballforbund og Holmestrand Håndball har sammenfallende 

utviklingsmål med ungdomshåndballen (13-19 år):  

• Utvikle gode spillere, og sikre at den enkelte kan realisere sitt potensial og følge 

sine drømmer.  

• Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i håndballmiljøet.  

• Utvikle ungdom vi er stolte av.  

• Holmestrand Håndball vil legge til rette for at spillere som har ambisjoner med 

håndballen skal få et godt og tilrettelagtsportslig tilbud. Samtidig vil vi at de som 

kun ønsker å spille håndball 1-2 ganger i uken, skal få et tilpasset tilbud som 

bidrar til at de fortsetter med håndball i Holmestrand lengst mulig, og samtidig gir 

en enklere mulighet til å tilpasse seg krav, interesser og ønsker som varierer 

over tid. At en del slutter med håndball fordi de får andre interesser er selvsagt 

naturlig. Men vi må gjøre alt vi kan for å beholde alle de som har lyst til å være 

med videre. Dette gjelder uavhengig av hvor god en spiller er. Det er viktig å gi 

ungdom et godt fritidstilbud, gi dem muligheten til å holde seg i form i et sunt, 

trygt og positivt miljø sammen med venner. Håndballen som sosial arena er 

betydningsfull! I tillegg bruker stadig flere for mye tid på stillesittende aktiviteter. 

Håndballen holder altså ungdom i god fysisk form i et positivt miljø! Derfor er det 

viktig at vi som klubb tar et ansvar for å beholde flest mulig – lengst mulig 

• Utover i ungdomsperioden blir kompleksiteten og antall områder som spiller inn 

på utviklingen stadig flere. For å utvikle seg som håndballspiller kreves stadig 

større egeninnsats og selvdisiplin, samtidig som samspill i gruppen og utenfor 

sportslige aktiviteter også tar større plass. Sportsplanen introduserer derfor krav 

og innspill som går bredere, og som i stadig større grad dekker flere av de 

utenomsportslige områdene som må være i balanse for at håndballspillende 

ungdom skal utvikle seg positivt.  

7.1. Gutter/Jenter13 år  

På dette alderstrinnet er det store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Flere har 

kraftig lengdevekst og finkordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling. Ved overgang til 

ungdomsskole og nye miljøer/vennekretser, er det viktig å ha et godt sosialt 

fundament og en arena man kan føle trygghet sammen i en god sosial gruppe. 

Kreativiteten blomstrer, og mange ærgjerrige og lærenemme spillere er utålmodige i 

forhold til håndballmessige utfordringer, samtidig som andre har et større behov for 



en trygg sosial arena. Utfordringen på dette nivået er å gi begge grupper et tilbud 

tilpasset ambisjonene.  

7.1.1. Overordnet målsetning  

• Få en gruppe som liker å være sammen både på og utenfor banen.  

• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle 

som vil spille håndball, der alle føler trygghet og at minimum 80% fortsetter.  

• Sikre at det sportslige tilbudet er i ypperste klasse, slik at alle får en mulighet til å 

utvikle seg fra sitt individuelle nivå.  

• Bidra til utvikling av spillere både i aldersgruppen under og aldersgruppen over 

gjennom positiv integrering og hospitering på tvers av aldersgruppene.  

• Sikre at alle får utfordringer og muligheter på sitt nivå, som gjør at de velger 

håndball som sin idrett og Holmestrand som sin klubb. 

• Legge til rette slik at spillere som prioriterer andre idretter også kan fortsette med 

håndball i et tilpasset omfang.  

• SPU samlinger for regingen starter for dette årskullet. Trener melder inn spillere 

som deltar, og det skal rulleres fra gang til gang. God innsats og holdninger skal 

vektlegges. 

7.1.2. Årgangsmålsetting  

Delta med lag både på nivå 1 og nivå 2 (avhengig av tilgjengelig spillergruppe) i 

serien. Gi alle spillere mulighet til å delta i minimum to turneringer som arrangeres av 

andre klubber som innebærer nye omgivelser og sosial tur, primært med overnatting. 

En av turneringene skal være klubbens felles prioriterte turnering.  

7.1.3. Læringsmål  

Trygghet og sosial utvikling er fortsatt en viktigst driver i denne aldersgruppen, der 

mental og fysisk utvikling fortsatt varierer veldig. For de fleste vil imidlertid den 

tekniske og motoriske gullalder ha gitt muligheter til å utvikle håndball ferdigheter og 

interesse. Videre begynner konkurranseaspektet å bli viktig for mange av spillerne. 

Målsettingen er at spillerne mot slutten av 13 årsalder behersker noen 

grunnleggende ferdigheter:  

• Skal ha utviklet og forbedret ferdighetene fra Basisskolen (Trinn 1), Den tekniske 

gullalder (Trinn 2), samt ferdigheter fra Gutt/Jente 11 og 12 (Trinn 3).  

• Videre skal spilleren:  

▪ Beherske de ulike kasttypene fra gulvet: Sirkel, pisk og støt  

▪ Beherske tobeinsfinte med utgang til skuddarmside (utgang høyre for 

høyrehendte) 

▪ Beherske grunnskudd og hoppskudd  

▪ Jobbe med skuddpådrag mellom to spillere, og viderespill til sidemann  

▪ Jobbe med kast og mottak i løp 

▪ Jobbe med blokk i forsvar og lære «å stå på skuddarm»  



▪ Jobbe med fotarbeidsøvelser relevant til forsvarsarbeid  

▪ Laget skal ha minimum to forsvarsvarianter: 6-0, samt en offensiv variant.  

7.1.4. Trening  

• Klubben skal tilby minimum 2-3 treninger per uke i håndballhall  

• De ivrigste spillerne skal få et hospiteringstilbud, så fremt de holder et 

tilstrekkelig sportslig nivå.  

• Spillere som ikke driver andre idretter eller aktiviteter skal tilbys og oppmuntres til 

supplerende styrke, kondisjon og bevegelsestrening som en del av 

håndballaktiviteten.  

• Spesialisering på plasser starter, men allsidighet skal fortsatt oppmuntres.  

• Samhandling og utvikling av spilleforståelse får en sentral rolle, samtidig som 

basisferdighetene kast-mottak-motorikk er en forutsetning for spillerutviklingen.  

• Spillaktivitet på trening bør fokusere på småspill og i mindre grad på fullskalaspill. 

• Det skal være tilbud om tilrettelagt trening for målvakter.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling.  

• Introduksjon av tester/konkurranse – styrke (armhevninger og sit-ups) og 

utholdenhet (3 000 meter og bip-test). 

• Fortsatt prøve seg på ulike spilleplasser både på trening og i kamp for å bedre 

spilleforståelsen og som forberedelse til innføring av spilleformasjoner.  

• Individuell ferdighetstrening keeper  

• De som vil bli keepere, bestemmer seg ofte i denne alderen.  

• Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keeper også får være med som 

utespiller. Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle 

selvstendighet i treningen. Man bør tilstrebe å trene inn så mye av målvaktens 

basisferdigheter som mulig i denne aldersgruppen. Det bør legges opp til at 

keepere gjennom vinteren får én til to treningsdager i uken i form av spesiell 

keepertrening. Mange skudd fra alle spilleplasser med vektlegging av sidelengs 

fotarbeid. Innføring i målvaktshjørnet, korte/lange hjørnet. Mye bevegelighets-

/smidighetstrening for hofter og skuldre. 

• Det tilbys basistrening for dette årskullet med fokus på skadeforebygging, slik at 

vi unngår alvorlig skader og beholder spillere lengst mulig. 

7.1.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 13-års trinnet, der kampene er 2 omganger av 20 minutter. 

Kampene spilles med ballstørrelse 1, «lilleputt». Det bør være minimum 9 spillere i 

treningsgruppen pr. påmeldte lag. Det bør meldes på lag både på nivå 1 og 2, hvis 

antallet spillere tillater dette. Alle spillere skal få betydelig spilletid i kamper. Spillere 

som i enkelte kamper får mindre spilletid skal kompenseres med mer spilletid i andre 

kamper der utvikling og resultat gir rom for dette. Ved laginndeling skal det sikres at 

spillerne i størst mulig grad får spille på et nivå der de får utfordringer og opplever 



mestring. Lagene skal imidlertid ikke være statiske, og spillerne bør få erfaring både 

med å spille «opp» og med å spille «ned» i forhold til sitt primære ferdighetsnivå. 

Selv om ferdighetsutvikling, trivsel og samhold fortsatt er viktigst, er utvikling av 

vinnervilje og prestasjonskultur nå en del av kamp og treningsledelsen. Spesielt 

ivrige spillere med gode ferdigheter bør få mulighet til å spille regelmessig på et 

høyere nivå i årgangen over, sammen med bedre spillere fra denne årgangen. Dette 

følger av klubbens organiserte hospitering. 

7.2. Gutter/Jenter 14 år  

Det er fortsatt stor forskjell i fysisk og mental utvikling. Flere har kraftig lengdevekst 

og finkordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling. Utfordringene på ungdomsskolen og 

nye miljøer/vennekretser skaper behov for et godt sosialt fundament og en arena 

man kan føle trygghet sammen i en god sosial gruppe. Kreativiteten blomstrer, og 

mange ærgjerrige og lærenemme spillere er utålmodige i forhold til håndballmessige 

utfordringer, samtidig som andre har et større behov for en trygg sosial arena. 

Utfordringen på dette nivået er å gi gruppen et tilbud tilpasset ambisjonene. Som 

følge av at det på dette trinnet blir mer uttak av lag og bruk av spillere i kamp etter 

kvalifikasjon, motivasjon og innsats, anbefales det å engasjere en hovedtrener som 

har ekstra god håndballfaglig kompetanse. 

7.2.1. Overordnet målsetning  

• Få en gruppe som liker å være sammen både på og utenfor banen  

• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle 

som vil spille håndball, der alle føler trygghet og at minimum 80% fortsetter.  

• Sikre at det sportslige tilbudet er slik at alle får en mulighet til å utvikle seg fra sitt 

individuelle nivå.  

• Bidra til utvikling av spillere både i aldersgruppen under og aldersgruppen over 

gjennom positiv integrering og hospitering på tvers av aldersgruppene.  

• Sikre at alle får utfordringer og muligheter på sitt nivå, som gjør at de velger 

håndball som sin idrett og Holmestrand som sin klubb.  

• Behov for spesialisering mellom idretter begynner å melde seg. Det bør imidlertid 

legges til rette slik at spillere som prioriterer andre idretter også kan fortsette med 

håndball i et tilpasset omfang.  

• Få rekruttert inn spillere til regionens spillerutviklingsprogrammer.  

7.2.2. Årgangsmålsetting  

Delta med lag både på øvet og noe øvet nivå (avhengig av tilgjengelig spillergruppe) 

i serien. Strebe etter at årgangens beste spillere tilfører avgjørende kvalitet også på 

årgangen over. Gi alle spillere mulighet til å delta i minimum to turneringer som 

arrangeres av andre klubber som innebærer nye omgivelser og sosial tur, primært 

med overnatting. En av turneringene skal være klubbens felles prioriterte turnering. 



Alle spillere i årgangen skal inviteres til å delta på kurs for barnekampveiledere som 

ønskes arrangert i klubbens lokaler. Det anbefales å gjennomføre en 

informasjonskveld med fokus på håndballregler og dømming. Kvelden kan gjerne 

kombineres med en sosial samling, og bør benyttes til å motivere spillerne til å delta 

på barnekampveilederkurset. Deltakerne på barnekampveilederkurset stiller opp som 

kampveiledere i klubbens egne cuper. 

7.2.3. Læringsmål  

Alle spillerne skal beherske teknikker nevnt for tidligere årsklasser, samt jobbe 

kontinuerlig med disse teknikkene. I tillegg skal spillerne utvikle mestring 

basisferdighetene.  

 

Spillerne skal:  

• Beherske pådragsteknikk. Riktig fotsetting og pasninger til begge sider 

• Jobbe mye med pådragsspill i ulike sektorer (småspill)  

• Jobbe med utspillsteknikk til kant.  

• Jobbe med innspillsteknikk til linjespiller.  

• Beherske «russer-inngang»  

• Jobbe med posisjonsbestemte avslutninger (teknikkinnlæring)  

• Beherske tobeinsfinte med utgang motsatt av skuddarmside (til venstre for 

høyrehendte)  

• Jobbe med taklinger i forsvar.  

 

Teknikk og timing  

• Linjespillerne skal jobbe med sperreteknikk Laget skal ha minimum to 

forsvarsvarianter: 6-0, samt en offensiv variant.  

7.2.4. Trening  

• Klubben skal tilby minimum 2-3 treninger per uke i håndballhall.  

• De beste spillerne skal få et hospiteringstilbud, såfremt de holder et tilstrekkelig 

sportslig nivå på årgangen over.  

Spillere som ikke driver andre idretter eller aktiviteter skal tilbys og oppmuntres til 

supplerende styrke, kondisjon og bevegelsestrening, da primært delta på 

basistrening. 

• Treningsgruppene skal ikke overstige 25 spillere.  

• Spesialisering på plasser starter, men allsidighet skal fortsatt oppmuntres  

• Samhandling og utvikling av spilleforståelse får en sentral rolle, samtidig som 

basisferdighetene kast-mottak-motorikk er en forutsetning for spillerutviklingen.  

• Spillaktivitet på trening bør fokusere på småspill og i mindre grad på fullskalaspill.  

• Det skal være tilbud om tilrettelagt trening for målvakter.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling.  



• Fortsette med tester/konkurranse – styrke (armhevninger og sit-ups) og 

utholdenhet (3 000 meter og bip-test).  

• Fortsatt prøve seg på ulike spilleplasser både på trening og i kamp for å bedre 

spilleforståelsen og som forberedelse til innføring av spilleformasjoner.  

• Individuell ferdighetstrening keeper i den grad det er mulig 

• De som vil bli keepere, bestemmer seg ofte i denne alderen  

• Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keeper også får være med som 

utespiller.   

 

7.2.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 14-års trinnet, der kampene er 2 omganger av 20 minutter. 

Kampene spilles med ballstørrelse 1, guttene går opp til ballstørrelse 2. Det bør 

være minimum 9 spillere i treningsgruppen pr. påmeldte lag. Det bør meldes på lag 

både på nivå 1 og 2, hvis antallet spillere tillater dette. Ved laginndeling skal det 

sikres at spillerne i størst mulig grad får spille på et nivå der de får utfordringer og 

opplever mestring. Lagene skal imidlertid ikke være statiske, og spillerne bør få 

erfaring både med å spille «opp» og med å spille «ned» i forhold til sitt primære 

ferdighetsnivå. Alle spillere skal få betydelig spilletid i kamper. Spillere som får 

mindre spilletid på nivå 1 skal kompenseres med spilletid i andre kamper på nivå 2. 

Selv om ferdighetsutvikling, trivsel og samhold fortsatt er viktigs, er utvikling av 

vinnervilje og prestasjonskultur nå en viktig del av kamp og treningsledelsen. 

Spesielt ivrige spillere med gode ferdigheter bør få mulighet til å spille regelmessig 

på et høyere nivå i årgangen over, sammen med bedre spillere fra denne årgangen. 

Dette som et ledd i klubbens hospiteringsordning.  

7.3. Gutter/Jenter 15 år  

Mot slutten av ungdomsskolen begynner mange valg og interesser å dra i forskjellige 

retninger. Det er fortsatt stor variasjon i fysisk og mental modenhet, men 

forutsetningene for å velge om man vil ta håndballen et skritt videre begynner å vise 

seg. Det sosiale er fortsatt viktig, men det blir stadig viktigere at de som ønsker å ta 

skrittet videre får lagt forholdene til rette. Det er imidlertid en klar målsetting for 

Holmestrand Håndball at det skal kunne gis et tilbud også til de som ønsker å 

videreutvikle seg med håndball i en mer sosial ramme, men dette vil også i økende 

grad kreve involvering og styring fra en sterk foreldregruppe.  

7.3.1. Overordnet målsetning  

• Få en gruppe som liker å være sammen både på og utenfor banen  

• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle 

som vil spille håndball, der alle føler trygghet og at minimum 80% fortsetter.  



• Sikre at det sportslige tilbudet er i ypperste klasse, slik at alle får en mulighet til å 

utvikle seg fra sitt individuelle nivå.  

• Bidra til utvikling av spillere både i aldersgruppen under og aldersgruppen over 

gjennom positiv integrering og hospitering på tvers av aldersgruppene.  

• Forsøke å ha tilbud som gir alle utfordringer på sitt nivå.  

• Behov for spesialisering mellom idretter begynner å melde seg. Det bør imidlertid 

legges til rette slik at spillere som prioriterer andre idretter også kan fortsette med 

håndball i et tilpasset omfang.  

• Beholde et tilbud på nivå 2 som sikrer den nødvendige bredden og det sosiale 

miljøet, slik at frafallet kan begrense, hvis mulig 

7.3.2. Årgangsmålsetting  

Delta med lag både på øvet (A eller B) og noe øvet nivå (C) avhengig av tilgjengelig 

spillergruppe i serien. Alle spillere skal ha mulighet til å delta i minimum to 

turneringer som arrangeres av andre klubber som innebærer nye omgivelser og 

sosial tur, primært med overnatting. En av turneringene skal være klubbens felles 

prioriterte turnering. Strebe etter at årgangens beste spillere tilfører avgjørende 

kvalitet også på årgangen over. Bidra til klubbens fadderordning, slik at spillerne 

bidrar som trenere og forbilder for yngre lag. Rekruttere dommere fra 

treningsgruppen.  

 

7.3.3. Læringsmål  

Alle spillerne skal beherske teknikker nevnt for tidligere årsklasser, samt jobbe 

kontinuerlig med disse teknikkene. I tillegg vil spillerne arbeide aktivt for å mestre 

nye grunnleggende teknikker.  

 

Spillerne skal: 

• Beherske pasninger fra luften  

• Beherske stegskudd  

• Jobbe med overslagsfinte  

• Jobbe mye med pådragsspill, både med og uten linjespiller, fortrinnsvis i 

småspillsituasjoner  

• Beherske gjenleggingsteknikk, som basis for krysspill  

• Beherske «tsjekker-inngang»  

• Jobbe med enkelt krysspill  

• Jobbe med overgangsspill  

• Jobbe med sliding og flipping i forsvar  

 

Laget skal ha minimum to forsvarsvarianter: 6-0, samt en offensiv variant.  



7.3.4. Trening  

• Klubben skal tilby minimum 2-3 treninger per uke i håndballhall 

• Nivå og ambisjon på denne treningen avgjøres av trenerne  

• De beste spillerne skal få et hospiteringstilbud – forutsatt at de etterlever 

klubbens forventninger til holdninger mv.  

• Samhandling og utvikling av spilleforståelse får en sentral rolle, samtidig som 

basisferdighetene kast-mottak-motorikk er en forutsetning for spillerutviklingen.  

• Vis øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling 

• Bruk av tester/konkurranse – styrke (armhevninger og sit-ups) og utholdenhet (3 

000 meter og bip-test)  

• Fortsatt prøve seg på ulike spilleplasser både på trening og i kamp for å bedre 

spilleforståelsen og som forberedelse til innføring av spilleformasjoner 

• Det skal være tilbud om tilrettelagt trening for målvakter.  

• Individuell ferdighetstrening keeper 

• Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle selvstendighet i 

treningen. Man bør tilstrebe å trene inn så mye av målvaktens basisferdigheter 

som mulig i denne aldersgruppen.  

• Mange skudd fra alle spilleplasser med vektlegging av sidelengs fotarbeid. 

Innføring i målvaktshjørnet, korte/lange hjørnet. Mye 

bevegelighets/smidighetstrening for hofter og skuldre.  

 

7.3.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 15-års trinnet, der kampene er 2 omganger av 25 minutter. 

Kampene spilles med ballstørrelse 2, og spillerne introduseres til bruk av klister. Det 

bør være minimum 9 spillere i treningsgruppen pr. påmeldte lag. Det bør meldes på 

lag både på nivå 1 og 2, hvis antallet spillere og nivået tillater dette.  

Alle spillere skal få betydelig spilletid i kamper. Spillere som får mindre spilletid på 

nivå 1 skal kompenseres med mer spilletid i andre kamper på nivå 2. Ved 

laginndeling skal det sikres at spillerne i størst mulig grad får spille på et nivå der de 

får utfordringer og opplever mestring. Lagene skal imidlertid ikke være statiske, og 

spillerne bør få erfaring både med å spille «opp» og med å spille «ned» i forhold til 

sitt primære ferdighetsnivå. Selv om ferdighetsutvikling, trivsel og samhold fortsatt er 

viktigs, er utvikling av vinnervilje og prestasjonskultur nå en viktig del av kamp og 

treningsledelsen. Spesielt ivrige spillere med gode ferdigheter bør få mulighet til å 

spille regelmessig på et høyere nivå i årgangen over, sammen med bedre spillere fra 

denne årgangen. Dette som et ledd i klubbens hospiteringsordning. Deltakelse på 

BRING-laget i årgangen over skal gis prioritet for spillere som kvalifiserer til dette. 

 



7.4. Gutter/Jenter 16 år  

Ved overgang til videregående skole vil nye valg og interesser dra i forskjellige 

retninger. Tiden for å velge om man vil forsøke å ta ut sitt potensial nærmer seg. Det 

sosiale er fortsatt viktig, men det blir stadig viktigere at de som ønsker å ta skrittet 

videre får lagt forholdene til rette. Det vil derfor legges til rette for en sportslig satsing 

som er tilpasset ambisjonene om å kvalifisere seg og prestere på øverste nasjonale 

nivå i BRING-serien. Sportslig Utvalg vil være en bidragsyter for å skaffe hovedtrener 

med nødvendige kvalifikasjoner. Det er imidlertid en klar målsetting for Holmestrand 

Håndball at det skal kunne gis et tilbud også til de som ønsker å videreutvikle seg 

med håndball i en mer sosial ramme, men dette vil også i økende grad kreve 

involvering og styring fra en sterk foreldregruppe.  

 

7.4.1. Overordnet målsetning  

• Få en gruppe som liker å være sammen både på og utenfor banen.  

• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle 

som vil spille håndball, der alle føler trygghet og at minimum 70% fortsetter.  

• Sikre at det sportslige tilbudet holder høyt nivå, slik at alle får en mulighet til å 

utvikle seg fra sitt individuelle nivå. 

• Bidra til utvikling av spillere både i aldersgruppen under og aldersgruppen over 

gjennom positiv integrering og hospitering på tvers av aldersgruppene.  

• Sikre at alle som vil får utfordringer og muligheter som gjør at de velger håndball 

som sin idrett og Holmestrand som sin klubb.  

• Tiltrekke seg enkelte spillere fra andre klubber som øker nivået på laget, 

treningsmiljøet og bidrar til treningskulturen. Eventuelt finne samarbeidsklubb 

som gjør at en spisset satsing vil være mulig. 

• Beholde et tilbud på nivå 2/3 som sikrer den nødvendige bredden og det sosiale 

miljøet, slik at frafallet kan begrenses.  

 

7.4.2. Årgangsmålsetting  

Kvalifisere seg og nå nasjonalt sluttspill i BRING serien. Delta med lag i ordinær 

serie. Strebe etter at årgangens beste spillere tilfører avgjørende kvalitet også på 

årgangen over. Bidra til klubbens fadderordning, slik at spillerne kan bidra som 

hjelpetrenere og forbilder for yngre lag. Rekruttere dommere fra treningsgruppen. 

Motivere til at spillere som satser mindre kan bidra som trenere til klubbens yngre 

lag.  



7.4.3. Læringsmål  

Alle spillerne skal beherske teknikker nevnt for tidligere årsklasser, samt jobbe 

kontinuerlig med disse teknikkene. I tillegg vil spillerne arbeide aktivt for å mestre 

nye grunnleggende teknikker.  

 

Spillerne skal  

• Beherske pasninger fra luften  

• Beherske stegskudd  

• Jobbe med overslagsfinte  

• Jobbe mye med pådragsspill, både med og uten linjespiller, fortrinnsvis i 

småspillsituasjoner  

• Beherske gjenleggingsteknikk, som basis for krysspill  

• Beherske «tsjekker-inngang» -jobbe med enkelt krysspill  

• Jobbe med overgangsspill  

• Jobbe med sliding og flipping i forsvar  

 

Laget skal ha minimum to forsvarsvarianter: 6-0, samt en offensiv variant.  

 

7.4.4. Trening  

• Klubben skal tilby minimum 3 treninger per uke i håndballhall, samt 1 organisert 

supplerende styrke, kondisjon og bevegelsestreninger.  

• Kostnadsnivå og ambisjon på denne treningen avgjøres av trenerne og 

foreldregruppen i fellesskap.  

• Eventuell kostnad for treningssenter el. dekkes ikke av den ordinære 

treningsavgiften til HIF.  

• Bruk av tester/konkurranse, styrke (armhevninger og sit-ups) og utholdenhet (3 

000 meter og bip-test) er et viktig verktøy for å sikre at spillerne utvikler 

nødvendig fysikk gjennom egentrening.  

• Det skal være fokus på samhandling og relasjonelle ferdigheter gjennom småspill 

i de forskjellige faser av spillet.  

• Det skal være tilbud om tilrettelagt trening for målvakter.  

• Individuell ferdighetstrening keeper  

• Keepere skal kunne drive egen oppvarming og utvikle selvstendighet i treningen. 

Man bør tilstrebe å trene inn så mye av målvaktens basisferdigheter som mulig i 

denne aldersgruppen.  

• Mange skudd fra alle spilleplasser med vektlegging av sidelengs fotarbeid. 

• Beherske utnyttelse av forsvarsspiller, herunder målvaktshjørnet, korte/lange 

hjørnet. Mye bevegelighets/smidighetstrening for hofter og skuldre.  



7.4.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 16-års trinnet, der kampene er 2 omganger av 25 minutter. 

Jentene spiller med ballstørrelse 2, mens guttene går opp til ballstørrelse 3, og 

spillerne bruker klister. Jenter/Gutter 16 år skal forsøke å kvalifisere for spill i BRING-

serien om nivået i årgangen tilsier dette. I tillegg skal det spilles i Regionserien.  Alle 

spillere skal få betydelig spilletid i kamper. Spillere som får lite spilletid på BRING-

laget bør få kamptrening gjennom regelmessig spill i serien. Selv om 

ferdighetsutvikling, trivsel og samhold fortsatt er viktigs, har spillergruppen klare krav 

og sportslige ambisjoner som viktigste drivkraft i kamp og treningsledelse. Spillere 

som kvalifiserer til trening og kamp på årgangen over eller høyere nivå skal 

regelmessig få mulighet til å prioritere spill på høyere nivå for å sikre maksimal 

sportslig utvikling.  

 

7.5. Gutter/Jenter 17-18 år  

Det viser seg ofte at det sosiale miljøet er en viktig del av den treningskulturen som 

er avgjørende for at den enkelte skal kunne ta ut sitt fulle potensial. Selv om det 

sportslige står i fokus, ligger det en klar oppfatning av at klubbtilhørighet og sosiale 

rammer er viktige bidragsytere til å kunne utvikle seg over tid. Egne spillere, samt 

spillere fra andre klubber som vesentlig styrker kjernegruppen, skal få tilrettelagt en 

sportslig satsing som gir de beste muligheter, herunder en evt. satsing mot 

kvalifisering til Lerøyserien. Sportslig Utvalg vil være bidragsytere for å skaffe 

hovedtrener med nødvendige kvalifikasjoner. Klubben ønsker opprettholdelse av en 

sosial gruppe med tilhørighet til klubben gjennom et breddetilbud, i tillegg til den klart 

prioriterte satsingen med resultatfokus. Spillere fra den sosiale gruppen som ønsker 

å øke sin satsing, og som vurderes å ha potensial, bør få prøve seg.  

7.5.1. Overordnet målsetning  

• Få en gruppe som liker å være sammen både på og utenfor banen.  

• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir positiv utvikling for alle som vil spille 

håndball, der alle føler trygghet og at minimum 70% fortsetter.  

• Sikre at det sportslige tilbudet holder et høyt nivå, slik at de som vil får en 

mulighet til å realisere sitt potensial.  

7.5.2. Årgangsmålsetting  

Kvalifisere seg til Lerøyserien. Delta med lag i serien gjerne på høyeste nivå, samt 

delta med et breddelag i Regionserien på et lavere nivå, hvis spillergrunnlaget er til 

stede. Bidra til klubbens fadderordning, slik at spillerne bidrar som hjelpetrenere og 

forbilder for yngre lag. Motivere spillere fra breddelaget til å engasjere seg i yngre lag 

eller dommeraktiviteter.  

 



7.5.3. Læringsmål  

Alle spillerne skal beherske teknikker nevnt for tidligere årsklasser, samt jobbe 

kontinuerlig med disse teknikkene.  

I tillegg utvikles videre en rekke grunnteknikker:  

• Bakspillerne skal beherske overslagsfinte.  

• Kant-/linjespillerne skal beherske ulike trickvarianter.  

• Spillerne skal beherske pådragsspill.  

• Spillerne skal beherske krysspill og teknikkene som kreves.  

• Spillerne skal beherske taktisk forsvarsspill (styre motspillere, invitere, lukke, 

bryte ballbaner etc).  

• Spillerne skal utvikle fysikk og kondisjon som gir mulighet til spill på senionivå  

 

7.5.4. Trening  

• Klubben skal tilby minimum 3 treninger per uke i håndballhall, samt 1 organisert 

supplerende styrke, kondisjon og bevegelsestreninger.  

• Nivå og ambisjon på denne treningen avgjøres av trenerne og foreldregruppen i 

fellesskap. Eventuell kostnad for treningssenter el. dekkes ikke av den ordinære 

treningsavgiften til HIF.  

• Samhandling og utvikling av spilleforståelse får en sentral rolle, samtidig som 

basisferdighetene kast-mottak-motorikk er en forutsetning for spillerutviklingen. 

• Bruk av tester/konkurranse er en sentral del av treningen for å sikre egentrening 

og utvikling av tilstrekkelig fysikk.  

• Individuell ferdighetstrening keeper.  

 

7.5.5. Kamp  

Det spilles seriespill på 17-18 års trinnet, der kampene er 2 omganger av 25 

minutter. Kampene for jentene spilles med ballstørrelse 2, mens guttene fortsetter 

med ballstørrelse 3. Jenter/Gutter 17-18 år forsøker å kvalifisere til spill i 

Lerøyserien, supplert med spill i Regionserien.  

8. Kompetanseutvikling og trenerutdanning  

Holmestrand Håndball ønsker å ha godt skolerte trenere med håndballfaglig 

kompetanse, erfaring og lederegenskaper. Klubben ønsker imidlertid også å legge til 

rette å stille krav for formell og teoretisk skolering av trenere innenfor barne- og 

ungdomshåndballen.  

 

Klubben vil legge til rette for å oppnå følgende utdannelsesnivå for trenerne:  

Håndball skolen: Barneidrettskurs  



Trenere lag 8-10 år: Påbegynt trener 1  

Trenere lag 11-12: Fullført trener 1  

Trenere lag 13 og 14: Påbegynt trener 2  

Trenere lag 15-16 år Fullført trener 2  

 

Trenere med ambisjoner utover trener 2-nivå skal gis mulighet til videreutvikling, men 

det settes krav til at man må binde seg en periode til klubben dersom klubben skal 

dekke kostnadene for denne utdanningen. 

9. Dommerutvikling  

Holmestrand Håndball skal drive systematisk rekruttering, opplæring, målrettet 

oppfølging og utvikling av dommere og barnekampledere. En representant i SU skal 

ha særskilt ansvar for dommeroppfølging og dommerarbeidet i samarbeid med den 

administrativt ansvarlige i håndballgruppen.  

 

Holmestrand Håndball skal ha obligatorisk aktiviteter for dommere nedfelt i en 

sesongplan (årshjul).  

• Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom 

dommerne.  

• J/G 13 år som ønsker det får tilbud om å dømme i skoleturnering på høsten som 

en introduksjon til å dømme. 

• Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer.  

• Alle spillere fra og med J/G-14 skal stille på obligatorisk barnekamplederkurs i 

regi av regionen/Holmestrand Håndball.  

• Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling.  

 

10. Organisasjon og administrasjon  

Holmestrand Håndball skal, gjennom organisering, økonomi og klare holdninger, 

utvikle gode ledere og ha et solid apparat som tilrettelegger for et positiv 

håndballmiljø og en klubb vi kan være stolte av, som støtter og utvikler barn og unge 

vi kan være stolte av. En strukturert og velfungerende organisasjon er en 

forutsetning for det sportslige ambisjonsnivået som legges til grunn.  

 

Holmestrand Håndball skal ha et velfungerende styre og utvalg. Holmestrand 

Håndball skal ha et «Årshjul» med alle obligatorisk aktiviteter og viktige frister.  

 

Denne sportsplanen dekker imidlertid kun grunnprinsippene og organiseringen av 

den sportslige aktiviteten i Holmestrands Håndball.  

 



11. Sportslig Utvalg (SU)  

Sportslig Utvalg er engasjert av styret i Holmestrand Håndball, med ansvar for 

utarbeidelse og gjennomføring av de sportslige aktiviteter som besluttes i styret.  

Sportslig Utvalg ledes av Sportslig Leder, som også er styremedlem i Holmestrand 

Håndball.  

 

SU består av Sportslig Leder, Årgangskoordinatorer, dommer ansvarlig og material 

ansvarlig/koordinator. Sportslig Leder (SL) Leder sportslig utvalg.  

 

Sportslig utvalg 

• Følge opp at påmelding av lag til seriespill (frist 1. mai) gjennomføres 

• Fordeling av treningstider gjennomføres i henhold til planer og prinsipper fastsatt 

av SU.  

• Hovedansvarlig mot trenerne i klubben.  

• Sikre at lagene arbeider balansert innenfor sportsplanens rammer og 

målsettinger.  

• Støtte Dommerkontakt og dommerarbeidet som en integrert del av sportsplanen  

• Arrangere temakvelder for trenerne.  

• Arrangere tematreninger i løpet av sesongen tilpasset forskjellige aldersgrupper 

 

Årgangskoordinator (ÅK)  

• Bidra til å få på plass ansvarlige trenere til alle årganger i samarbeid med SU.  

• Kartlegge og vedlikeholde en oversikt over spillere.  

• Følge opp og ta vare på spilletalentene på lagene, herunder å identifisere de 

spillere på lag fra 13 år og oppover som har behov for videreutvikling, slik at 

disse kan få ytterligere utfordringer gjerne gjennom hospitering i eldre 

aldersklasser. 

• Følge opp trenere og støtteapparat med tanke på utvikling og evaluering.  

• Legge til rette for at klubben får utviklet trenerne i samsvar med 

kompetansemålene og legge til rette for at trenerne har kunnskap om og benytter 

de muligheter krets, region og forbund tilbyr.  

• Følge opp foreldrekontakter for å avdekke støttebehov eller konflikter.  

• Avklare, i samarbeid med trenerkoordinator, trenersituasjon for neste sesong.  

 

Dommeransvarlig 

12. Lagsorganisering  

Holmestrand Håndball er i utgangspunktet organisert etter spillerårgang, og hver 

årgang skal være selvstyrt og ansvarlig for gjennomføring av aktiviteter i henhold til 

Sportsplanen. 

 



Lagene skal derfor ha et støtteapparat som minimum består av:  

• Ansvarlig Trener  

• Foreldrekontakt  

 

Dersom noen i støtteapparatet «går av» før tiden, er laget ansvarlig for å skaffe en 

erstatter. Skifte av personer i støtteapparatet skal meldes sportslig utvalg.  

 

Støtteapparatet skal sammen med trener, sørge for at foreldrene til spillerne får 

nødvendig informasjon som Holmestrand eller håndballgruppas styre formidler.  

 

12.1. Roller/arbeidsoppgaver for Ansvarlig Trener  

• Sammen med SU å utvikle planer for laget i samsvar med håndballgruppas 

målsettinger for de ulike alderstrinnene både på kort og lang sikt.  

• Sette sammen et trenerteam som ivaretar sportslige og sosiale behov for 

årgangen. Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre treninger og andre 

aktiviteter.  

• Utnytte tildelt treningstid fullt ut. Ubenyttede treningstider (både sporadiske 

og over lengre perioder) skal meddeles inn på klubbens trenersiden på 

Facebook, slik at andre kan benytte tiden som er ledig. 

• Delta på klubbens trenermøter.  

• Følge de instrukser som klubbens styre/sportslig utvalg gir.  

• Forplikte seg til å påvirke til et rusfritt håndballmiljø.  

• Bidra til at det er et godt sosialt miljø internt i laget, mellom lag i 

håndballgruppa og mellom laget og andre klubber.  

• Plikte å kjenne og følge klubbens, Regionens, Norges Håndballforbunds og 

Norges Idrettsforbunds lover og regler.  

• Gjennomføre individuelle spillersamtaler fra og med aldersgruppen 13 år. 

Gjennomføre samtale/møte med klubbens Årgangskoordinator/Sportslig leder  

 

12.2. Roller/arbeidsoppgaver for foreldrekontakt  

• Foreldrekontaktens rolle er å legge til rette for nødvendig kommunikasjon fra 

foreldrene til trenere og støtteapparat, med målsetting å fange opp og 

korrigere for eventuelle problemer og endringsbehov.  

• Innkalle til foreldremøte ved behov, minimum i mai og november/desember.  

• Sørge for kontakt og informasjon mellom laget og foreldre/foresatte.  

• Ansvarlig for å skaffe foreldre til dugnad (innsats i forbindelse med cuper og 

annet). Ha oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og 

hvem det er sin tur til dugnadsinnsats neste gang.  

• Ansvarlig for å skaffe foreldre til lagets arrangementsvakter (kiosk, 

sekretariat, hallvakt og billettvakt).  



• Sette opp vaktliste og melde tilbake til vaktansvarlig i klubben om hvem som 

har vakt.  

• Ansvarlig for organisering i forbindelse med cuper Roller/arbeidsoppgaver 

 

  



13. Vedlegg 

13.1. Årsplan Sportslig Utvalg  

 
 

 

Måned Oppgaver 

Januar Konkludere og rapportere sportslig 
status for første halvdel av sesongen til 
håndball styret 

Februar  
 

Presentere trenerstatus og utfordringer 
med tanke på neste sesong  
Forberede og presentere sportslig status 
og saker for årsmøtet  
 

Mars Presentere sportslig status på 
Håndballgruppens Årsmøte samt 
planene for neste sesong 

April Melde på lag til neste års serie i 
samarbeid med administrasjonen 
Ansette/skrive kontakt med nye trenere 
til alle lag  
Evaluering av trenere og eget arbeid i 
det Sportslige utvalget  
 



Mai Evaluere måloppnåelse i forhold til 
Sportsplan og Håndballgruppens 
overordnede målsettinger  
Kommunisere treningstid og 
klubbaktiviteter for lagene gjennom 
sommeren samarbeid med 
administrasjonen  
Kommunisere prinsipper for fordeling av 
treningstid for neste sesong  
 

Juni Konkludere og rapportere spillerstatus 
foran neste sesong Behandle spesielle 
ønsker og behov med tanke på 
treningsopplegg og ambisjoner for neste 
sesong  
 

Juli 
 

 

August Avstemme konkrete målsettinger for det 
enkelte lag foran sesongen  
Bekrefte og sluttføre lagsorganisering på 
alle lag  
Fordele og kommunisere treningstid for 
lagene i samarbeid med 
administrasjonen Sjekk av politiattest 
 

September Sjekk av spillerlisenser  
 

Oktober Oppdatere sportsplan for presentasjon 
og behandling i Håndballstyret  
 

November Følge opp lag og trenere i kamper og 
cuper  
Følge opp dommerutvalgets arbeid og 
aktiviteter, med utarbeidelse av tiltak 
frem mot neste sesong  
 

Desember Presentere oppdatert sportsplan og års 
oppsummering for trenere og oppmenn  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 2 – Årsplan Trenerkoordinator  

 

Januar  

Avholde møte med faglig tema  

Avklare hvilke trenere som fortsetter og starte arbeidet med å få på plass 

erstatninger  

Februar  

Arrangere tematreninger  

Mars  

April  

Arrangere tematreninger  

Mai  

Gjennomføre spillerkartlegging for alle lag i samarbeid trenere  

Juni  

Utarbeid forslag til sportslige målsettinger, samt utviklingsplan for hospitering og 

treningskoordinering sammen med Årgangskoordinator  

Juli 

August  

September  

Avholde trenermøte med faglig tema.  

Organiser og iverksett treningsorganisering og hospitering  

Oktober  

Avholde trenermøte med faglig tema  

November  

Avholde trenermøte med faglig tema 

Desember  

Evaluering av lag og trenere. Avklare hvilke trenere som fortsetter og starte arbeidet 

med å finne ut hvem som er ledig på markedet   

 

 

 

 

Vedlegg 3 – Årsplan Oppmenn  

Februar  

Gjennomføre spillersamtaler med alle spillerne  

Kartlegge sportslige ambisjoner og spillergruppe for neste sesong  

Mars  

Delta på Årsmøte  

Avklare med Trener om antall lag og nivå for påmelding til serie neste sesong, samt 

kommunisere dette til klubbens administrativt ansvarlige Administrere sportslige og 

sosiale aktiviteter for perioden april – juni  

April  



Følge opp med klubbens administrativt ansvarlige at påmeldinger for neste sesongs 

seriespill går som planlagt.  

Mai  

Arrangere foreldremøte for oppsummering av sesongen og planer for neste sesong 

Gjennomføre sosiale aktiviteter i samarbeid med foreldrekontakter  

Juni  

Etablere nødvendige støttefunksjoner rundt laget, herunder foreldrekontakt, 

sponsoransvarlig, arrangementsansvarlig/dugnadsansvarlig, web ansvarlig  

Følge opp seriepåmeldinger og terminlister med tanke på omberammingsbehov 

August  

Arrangere aktivitetsmøte med støtteapparatet for planlegging av høstens aktiviteter 

September  

Sjekk av spillerlisenser før seriestart og bekreft overfor Administrasjonen  

Følge opp lag og trenere i kamper og cuper.  

Oktober  

Følge opp lag og trenere i kamper og cuper.  

November  

Følge opp lag og trenere i kamper og cuper  

Desember  

Arrangere foreldremøte med oppsummering av sesongens første halvdel  

Avklare trenere og støtteapparat som fortsetter neste sesong  

Avklare sportslige aktiviteter for vårsesongen med Trener, herunder cuper og andre 

aktiviteter  

Arrangere aktivitetsmøte med støtteapparatet for planlegging av vårens aktiviteter 



HIF HÅNDBALL ÅRSHJUL 
 

Måned Aktivitet Hovedansvarlig 

Januar 1. Arrangere dommermøte. Avtale 
med dommere for neste sesong. 
Dommerkontaktmøte i regi av 

regionen 

2. Avtale med trenere for neste 
sesong. Arrangere trenermøte. 

3. Gjennomgang av kursaktivitet 
for trenere/dommere 

4. Møte sportslig ledere, i regi av 
NHF region sør 

 

1. Dommerkontakt/Spor
tslig utvalg 

2. Sportslig leder 

3. Sportslig utvalg 

4. Sportslig leder 

Februar 1. 14.02. kl. 23.59: Frist for 
endring av klubbtilhørighet 

2. 15.02.: Frist for bruk av 
vegringsretten 

3. 28.02.: Frist for betaling av 3. 
Termin av serieavgiften 

1. Sportslig leder/leder 

2. Leder 

3. Kasserer 

Mars 1. Oppdatering av nye personer i 
SportsAdmin (etter avholdt 

årsmøte). Oppdatere 
hjemmesiden. 

2. Påmelding til årets beachsesong 
åpner 

1. Leder 

2. Sportslig leder 

April 1. Revidere klubbhåndbok 

2. Holmestrand Maraton 

3. 30.04.: Frist for å registrere 
medlemmer inn til NIF 

(Idrettsregistreringen) 

1. Styret 

2. Alle 

3. Leder 

Mai 1. 1. Mai: Frist for påmelding av 
dommere 

2. 1. Mai: Frist for påmelding av 
lag 

3. 15. Mai: Søknadsfrist for å 
arrangere 

barnehåndballturneringer 

4. Søke kommunen om 
treningstider neste sesong 

5. Håndballens dag 

6. Håndballting/regionsting 

1. Dommerkontakt 

2. Sportslig leder 

3. Sportslig 
leder/arrangement 

4. Sportslig leder 

5. Arrangement/sportsli
g utvalg/leder 

6. Leder 

Juni 1. 1. Juni: Frist for gebyrfri 
trekking av lag fra regionsserier 

2. 30. Juni: Betalingsfrist for 1. 
Termin av serieavgiften 

3. Fordele tildelte treningstider 
kommende sesong 

4. HIF Håndball sommermøte 

1. Sportslig leder 

2. Kasserer 

3. Sportslig leder 

4. Leder 
 

Juli FERIE FERIE 



August 1. 31. Aug: Siste dato for å skifte 
klubb for kontraktsløse spillere 

2. Gjennomgang av politiattester 

3. Kamptidspunkter 

4. Utdanning. Gjennomgang av 
kursaktivitet for trenere og 
dommere  

5. Gjennomgang av utstyr/drakter, 
nøkler og adgangskort 

6. Skoleturneringer. Informasjon 
om dette sendes skolene 

7. Oppstartsmøte barnehåndball-
arrangør 

8. Sjekk av klubbtilhørighet for 
nye spillere 

9. Siste gjennomgang av 
lag/trenere/oppmenn/dommere.   

10.Registrering av 
trenere/dommere/tillitsvalgte I 

SportsAdmin 

11.Oppdatere hjemmesider med 
treningstider og kontaktinfo 

12.Fri omberammingsperiode 
(aug/sep, varierer fra sesong til 
sesong) 

13.Trenermøte 

14.Foreldrekontaktmøte (evt. sept) 

1. Sportslig leder 

2. Leder 

3. Dommerkontakt og 
arrangement 

4. Sportslig utvalg 

5. Materialforvalter og 
leder 

6. Arrangement og 
kommunikasjon 

7. Arrangement 

8. Leder 

9. Sportslig utvalg/leder 

10.Leder 

11.Leder 

12.Sportslig leder / 
arrangement 

13.Sportslig leder 

14.Arrangement 
 
 

September 1. 1. Sep: Frist for betaling av 
lisens. Lisensplikt for alle 

spillere f.o.f. 01.01. det året de 
fyller 13, dommere og ledere 
som sitter på benken i NHFs 

kamptilbud. 

2. Fri omberammingsperiode 
(aug/sep, varierer fra sesong til 
sesong) 

3. Oppdatering av 
adresse/kontaktlister.  

4. Utsjekk av at alle utvalg og 
grupper fungerer 

5. Etablere møteplan for sesongen 

1. Leder  

2. Sportslig leder / 
arrangement 

3. Leder 

4. Leder 

5. Leder/sportslig leder 

Oktober 1. Møte sportslig leder i regi av 
NHK region sør 

1. Sportslig leder 

November 1. 15. Nov: Betalingsfrist for 2. 
Termin av serieavgiften 

2. 15. Nov: Påmeldingsfrist for nye 
J/G 11- og 12-årslag 

3. Innmeldingsfrist med ønske om 
trenerutdanning i klubben etter 

nyttår 

1. Kasserer 

2. Sportslig leder 

3. Sportslig leder 

4. Leder 



4. Registrering av spillere som 
fyller 13 år 01.01. påfølgende år 

i SportsAdmin. Klubbene må 
opprette lisensene i SA, 

spillerne vil få de i Min Idrett 

Desember 1. 31.12.: Betalingsfrist for lisens 
for spillere som fyller 13 år 
01.01. 

2. HIF Håndball julemøte 

1. Foresatte/Kasserer 

2. Leder 
 

 



 

 

Sponsor- og dugnadsreglement 

HIF Håndball driftes i hovedsak av frivillighet og dugnadsinnsats fra foreldre og frivillige. 

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

dugnadsinnsats vil alltid være en viktig del av klubbens drift. Det er utarbeidet et eget 

infoskriv om dugnad.  

 

Sponsor 

For at vi skal kunne ha et bredt aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille håndball i 

Holmestrand er vi avhengig av sponsorinntekter, og vi er avhengig av at sponsorinntektene 

tilfaller klubben som helhet og ikke de enkelte lagene. Styret har derfor besluttet at ingen lag i 

HIF Håndball kan inngå egne avtaler med sponsorer. Dersom laget mottar henvendelser fra 

noen som er interessert i å sponse skal disse settes i kontakt med håndballens sponsorgruppe, 

eventuelt skal sponsorhenvendelsen forelegges håndballens leder før inngåelse. Håndballens 

leder er eneste person som kan signere sponsoravtaler på vegne av HIF Håndball.  

Det kan være aktuelt at det enkelte lag får en andel av sponsorinntektene, men dette vurderes i 

hvert enkelt tilfelle.  

 

Dugnad 

Alle lag i HIF Håndball kan på eget initiativ gjennomføre dugnader. Dette kan være 

flaskeinnsamling, salg av vafler, kaker, kort osv.. 

Det er i utgangspunktet ingen begrensning i antall dugnader et lag kan gjennomføre selv, men 

klubben krever at laget først og fremst deltar på dugnader i regi av klubben (Holmestrand 

maraton, salgsdugnad hver høst, arrangementansvar, håndballskole, håndballens dag, 

skoleturnering). I tillegg skal dugnader med inntektspotensiale over kr 20 000 godkjennes av 

styret før gjennomføring.  

 

 

 

*** 

Holmestrand, 25.08.2022 

HIF Håndball styre 

v/ Leder Elin Svele 



Lagrapport HIF Håndball sesongen xxxx/xxxx 

Lag:  

Antall spillere:  

 

Lagledelse 

 Navn Telefon E-post Navn og fødselsdato på alle barn av 

trenere i HIF håndball (fritak) 

Hovedtrener:     

Hjelpetrener1:     

Hjelpetrener2:     

Lagleder:     

Foreldrekontakt:     

     

 



 

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! 

 

*** 

Holmestrand, 25.08.2022 

Elin Svele 

Leder HIF Håndball 



Samtykkeerklæring 

Er det greit at det tas bilder og film av 
deg/ditt barn i idrettslaget?            JA            NEI 

Er det greit at bildene av deg/ditt barn publiseres på 
passordbeskyttede nettsider/ lukkede  
Facebook-grupper?       JA            NEI 

Er det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn 
blir brukt på idrettslagets åpne hjemmeside og i 
i sosiale medier?      JA           NEI 

Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder 
og film av barn» som ligger vedlagt.        JA            NEI        

Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder av meg/vårt barn til ovennevnte 
bruk.  
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk 
av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.    

Samtykket gjelder for – navn: 

________________________________________ 
Født: 

_____________________________________ 
Idrettslag / gruppe i idrettslag: 

________________________________________ 
Signatur: 
(Sett kryss dersom barnet ikke kan skrive selv) 

________________________________________ 
Sted / dato: 

________________________________________ 
Navn på én foresatt (dersom barnet er under 15 år): 

________________________________________ 
Signatur foresatt: 

________________________________________ 



Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn 

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering 
av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre 
publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å 
bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. 

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha 
særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få 
uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en 
god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. 

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte 
kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må 
samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til 
erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven. 

Idrettsforbundets retningslinjer: 

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og
fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema
brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og
film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn
og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt
navn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes
til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede
grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er
passordbeskyttet.

6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering 
av bilder og film kjent i idrettslaget.

https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/
https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/
http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt


•  Fyll ut og lag en PDF av filen og send den sammen med

   kvittering for utleggene til kasserer

Spesifikasjon av utlegg - kvitteringer MÅ også vedlegges i PDF:

Vedleggsnr. Beløp

TOTALT UTLEGG 0,00

Dato: Utsteders underskrift:

Utgiftstype og formål:

Bankkontonr.

Klubben/Lagkasse

Klubb:   Holmestrand IF Håndball

   Refusjon av utlegg

•  Benyttes ved refusjon av diverse utlegg.

•  Må leveres inn senest innen 1. påfølgende måned for å få refusjon.

Navn
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