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Gruppehåndboken for Håndballgruppa skal gi nødvendig informasjon om håndballgruppas 
organisasjon, samt administrative bestemmelser og rutiner.  

Gruppehåndboka består av en hoveddel (dette dokumentet) og ett sett med vedlegg.  Dette 
dokumentet innholder informasjon som er relevant for alle medlemmer.  Vedleggene omfatter 
informasjon som er relevant for en spesielle målgruppe eller spesielle aktiviteter.  Til tross for 
inndelingen av informasjonen, vil det være informasjon som blir skrevet både i dette 
dokumentet og ett eller flere av vedleggene. 

Det er viktig for Haugsbygd IF Håndball at alle som har interesse, skal ha tilgang til våre 
retningslinjer og verdier.  På denne måten kan man ha et transparent forhold til den jobben og 
de aktiviteter som gjøres i vår forening.      

Målet er at alle interesserte spillere, foreldre/foresatte, trenere, lagledere og alle andre med 
oppgaver i håndballgruppa skal finne informasjon om hvordan klubbens håndballaktiviterer 
administreres og driftes. Det er også en målsetning at Gruppehåndboken skal sikre 
kontinuitet, uavhengig av hvem som har de ulike vervene i Håndballgruppa. 

Gruppehåndboken er delt i tre deler og de ulike delene omhandler følgende: 

Gruppehåndboken er delt i to deler: 

Del I – Håndballgruppa organisasjon gir en oversikt over funksjonene, og tilhørende 
oppgaver, som er dekket i styret samt rundt de ulike lagene.  

Del II – Administrative rutiner gir en oversikt over viktige administrative rutinene for å drifte 
Håndballgruppa, de ulike lagene og ………  

Del II Vedlegg 

Del III - Sportsplanen (Del III) er et verktøy for klubbens sportslige aktivitet. Sportsplanen er 
en overordnet plan som er styrende for de verdier klubben står for, samt hvilke ambisjoner 
klubben og lagene skal ha, og derigjennom i hvilken retning vi ønsker at klubben skal utvikle 
seg. 

Hver lag bør også ha egne konkrete treningsplaner som er mer kortsiktig rettet mot utvikling 
av hvert lag på de felter man trenger ekstra fokus.  Denne planen bør fra 12-13års alderen 
tilpasses enkeltspillere eller grupper av spiller av spillere med nogen lunde like forutsetninger    
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Haugsbygd Idrettsforenings arbeid skal preges av frivillighet, glede, demokrati, samhold, 
lojalitet og likeverd. Alle aktiviteter i klubben skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet. Klubben har vedtatt følgende visjon for alle aktiviteter: 

 «Idrettsglede gjennom mestring, utvikling og engasjement med plass til alle». 

Håndballgruppa ønsker å gi et tilbud til alle i Haugsbygd og omegn som ønsker å spille 
håndball. Våre aktiviteter er tilrettelagt for alle i aldersgruppen fra og med 6 år til seniornivå. 

Haugsbygd IF er en breddeklubb. Målsetningen er å legge til rette for at flest mulig er aktive i 
håndballgruppa lengst mulig. Vi ønsker at deltagelse skal være en positiv opplevelse for alle. 
Våre fokus områder er: 

• Sosialt miljø  

• Utvikling av alle spillere 

• Mestringsfølelse  

• Allsidighet 

• Spillernes totalbelastning 

1.2.1  Regler og retningslinjer 

All aktivitet i Håndballgruppa er underlagt Norges Håndballforbunds lover og regler https://
www.handball.no/ . Haugsbygd  tilhører Region Sør https://www.handball.no/regioner/region-
sor/ . 

DEL 1 – HÅNDBALLGRUPPAS ORGANISASJON

1.1 Målgruppe og målsetning

1.2 Overordnede forventninger, retningslinjer og holdninger

https://www.handball.no/
https://www.handball.no/
https://www.handball.no/regioner/region-sor/
https://www.handball.no/regioner/region-sor/


Vi skal i alle våre beslutninger og i all får aktivitet opptre lojalt mot det regelverket som 
gjelder for håndballen. 

1.2.2  Holdninger – Fair Play 

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. 
Spillere, trenere, ledere, dommere, foreldre/foresatte og alle andre aktører i håndballen har et 
ansvar for å bidra til et godt håndballmiljø.  

https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/  

a) Fair Play under trening og kamp 

Reglene for Fair Play gjelder for alle som deltar i håndballgruppas aktiviteter, uansett rolle. 
Dette innebærer blant annet at vi skal: 

• Tolerere og inkludere alle, og bidra til at alle blir ivaretatt og har det gøy både på 
trening og i kamp. 

• Behandle lagkamerater, motspillere, dommere, trenere og lagledere med respekt.  

• Ikke kjefte, baksnakke, mobbe eller snakke negativt til noen på eller rundt banen. 

• Følge regelverket og være ærlige i alle situasjoner. 

• Trene og spille kamper med godt humør uansett om vi vinner eller taper. 

• Møte presis til trening og kamp slik at lagkamerater og trener slipper å vente på deg. 

• Unngå stygt spill og filming. 

• Hjelpe til med å rydde, holde orden på utstyr og ta med vårt eget søppel.  

1.2.3  Til foreldre og foresatte 

Det er utarbeidet et eget vedlegg med Informasjon og forventninger til foreldre foresatte 

Haugsbygd Idrettsforening er organisert som et fler-idrettslag, delt inn i gruppene fotball, ski 
og håndball (samt barneidrett i perioder). De ulike gruppene har selvstendig styre, drift og 
økonomi. Gruppene er representert i hovedstyret med ett medlem fra gruppestyret, 
fortrinnsvis leder i gruppestyret. 

1.3.1 Håndballgruppas styre – organisasjon 

1.3 Organisasjon og rollefordeling

https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/


Styret i Håndballgruppa skal sørge for tilrettelegging og oppfølging av den daglige driften av 
gruppens aktiviteter. Styret skal følge opp aktivitet og sikre forsvarlig økonomisk drift, og 
legge til rette for mer og bedre aktivitet. 

1.3.1.1 Rollefordeling i styret  

Leder : Koordinere og lede styrets arbeid. Delta som medlem i hovedstyret. Bidra i samarbeid 
med andre klubber og eksterne aktører. Lede eventuelle utviklingsprosjekter. Sponsorarbeid. 

Nestleder: Stedfortreder for leder. Ansvarlig for gruppehåndbok.  

Sekretær: Innkalling til møter, og utarbeidelse av referater. Ansvarlig for håndballgruppas 
årshjul. Hovedkontakt for post fra kretsen og fordeling av denne. Ansvarlig for å følge opp at 
alle trenere, lagledere og andre voksenpersoner som er involvert i barn og unges aktiviter, har 
gyldig politiattester.  

Kasserer: Ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, føring av alle bilag, oppstilling av periode – 
og årsregnskap, , betalinger av innkomne fakturaer og dommerregninger, refusjon av utlegg, 
fakturering av treningsavgifter og eventuelt purringer av utestående fordringer, og 
ajourholding av medlemsregister.  Regnskapet føres i eget regneark (kassedagbok). 

Materialforvalter: Ansvarlig for anskaffelse og forvaltning av alt utstyr inklusive drakter, 
baller og lagsutstyr. Dette ansvaret inkludere blant inn- og utlevering av materiell til alle 
lagene.  Materialforvalter er hovedkontakt for den til enhver tid valgte utstyrsleverandør 
(samordnes med hovedlaget).  

Sportslig Leder: Ansvar for det sportslige til Håndballgruppa.  Her må vi bli enige om hva 
som skal settes om konkrete ansvarsområder.  Sportslig leder er Haugsbygd sin kontakt inn i 
samarbeidet med de andre klubbene om fordeling av treningstider i idrettshallene på 
Ringerike.   Sportslig leder er ansvarlig for å informere, motivere og støtte foreldregruppene 
for barn som starter i 1. Klasse.  Detaljene knyttet til dette er detaljert i 
”Oppstartsmanualen” (vedlegg til denne håndboken).  

Arrangementsansvarlig:  Ansvarlig for å søke om mini- og aktivitetsturneringer (se årshjulet), 
fordele ansvaret mellom de ulike lagene i Haugsbygd for de arrangementene Haugsbygd får 
tildelt, bidra i samarbeidet med de andre klubbene når det gjelder avvikling av seriekamper, 
sikre at lagene som får tildelt ansvar for arrangementer, har nok kunskap til å faktisk 
planlegge, gjennomføre og følge opp de tildelte arrangementene.  Detaljene knyttet til 
planlegging, gjennomføring og oppfølging av arrangementer, er detaljert i 
”Arrangmentsmanualen” (vedlegg til denne håndboken).  

Dugnadsansvarlig: Ansvarlig for å tidsette, planlegge, organisere og følge opp dugnader for 
Håndballgruppa skal gjennomføre.  Det har i de siste årene (fra 2016) vært gjennomført 
pante-dugnader med stort hell.  Detaljene knyttet til planlegging, gjennomføring og 



oppfølging av Pantedugnad, er det detaljert i ”Manual for gjennomføring av 
Pantedugnaden” (vedlegg til denne håndboken). 

Dommerkontakt:  Ansvarlig for å være Håndballgruppas kontakt mot Regionen, samt 
ansvarlig for skaffe dommere og dommerveileder til de mini- og aktivitetsturneringene 
Håndballgruppa har arrangementsansvaret for.  Haugsbygd har i de senere årene hatt et nært 
og godt samarbeid med HSK når det tilgang til dommere. 

Ansvarlig Sosiale medier og web: Ansvar for oppdatering av grupper på sosiale medier og 
websider som har interesse for et flertall av lagene i Håndballgruppa.  Ansvarlig for ajourhold 
av informasjon på Sportsadmin, Turneringsadmin og Klubbadmin.  Ansvarlig for å fordele 
roller og tilgang til disse applikasjonene. 

1.3.2 Organisering av lagene 

Det er laget et eget vedlegg for ansvar, oppgaver og forventninger til trenere og lagledere. 

1.3.3 Årshjul 

Det er laget et eget vedlegg for Årshjulet. Årshjulet er et dynamisk dokument som er styrende 
for alle aktiviteter og arrangementer Håndballgruppa og de respektive lagene har igjennom 
året. Dette skal være tjenlig og oppdater på våre nettsider og andre informasjon forum 
gruppen benytter    

Lagleder for de enkelte lag har ansvaret for å formidle inn- og utmeldinger av spillere, 
trenere, lagledere og andre ressurspersoner til Håndballgruppas kasserer som oppdaterer 
medlemsregisteret og Lagsoversikten for hver sesong. 

Ved registrering av nye spillere i Haugsbyd IF Håndball benyttes eget skjema hvor det skal 
fylles ut informasjon om spilleren og dens foreldre/foresatte. Skjemaet sendes til 
Håndballgruppas kasserer på e-post:  

Skjemaet - Se vedlegg  Dette skjema må inn som et vedlegg  

Ved utmelding av spillere formidles dette til Håndballgruppas kasserer pr e-post:  

2 ADMINISTRATIVE RUTINER

2.1 Medlemskap – Inn- og utmeldinger

2.2 Finansiering av Håndballgruppa



Haugsbygd IF er finansiert gjennom medlemsavgifter, grasrotmidler og en meget begrenset 
støtte fra Ringerike kommune.  Håndballgruppa er finansiert gjennom treningsavgifter, 
dugnader og sportslige arrangementer.  

Det blir sendt ut fakturaer på mail for medlemsavgift og treningsavgifter.  Dette skal 
hovedsakelig bli gjort to ganger i året (mars og november).  Det er årsmøtet i Håndballgruppa 
som fastsetter treningsavgiftene og det er årsmøtet i Haugsbygd IF som fastsetter 
medlemsavgiften.  Fastsetting av avgiftene skjer hvert år. 

I forkant av faktureringen mottar laglederne lagsliste med oversikt over registrerte spillere, 
trenere og lagledere for sitt lag. Lagleder må innen fastsatt frist oppdatere listen som senere 
benyttes som grunnlag for hvem som skal faktureres. NB ! Lagleder skal gjennom hele året 
sørge for å melde fra om endringer i laget, jf. punkt 2.1 ovenfor. 

Håndballgruppa benytter Sparebank1 sitt medlemsnett til å fakturere og følge opp innbetaling 
av treningsavgiften. 

Treningsavgiftene differensieres mellom lag/spillere som trener i gymsal og lag/spillere som 
trener i idrettshaller.  Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet i Håndballgruppa.  

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er 
forsikret opp til de blir 13 år. http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/
default.aspx  

For at man skal være dekket av forsikringen er det påkrevet at spillere, trenere og 
kontaktpersoner er registrert i Medlemsnett. Forsikringen gjelder fra 6 år og oppover. 

Ved utestående treningsavgift vil ikke forsikring være gyldig.   

a) Lisens og deltakerberettigelse: 

Relevant info her: https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/lisens-og-
forsikring/lisens-og-deltakerberettigelse/  

Foreldre skal gi en generell tillatelse før bilder av spillerne legges ut på nett.  

2.3 Forsikring og lisens

2.4 Fototillatelse

2.5 Politiattester

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
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Styret i Norges idre-sforbund og olympiske og paraolympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at 
hele norsk idre- skal kreve poliBa-est mot seksuelle overgrep mot barn. Kravet gjelder for alle som 
skal uEøre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et Bllits – eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

I HIF innebærer de-e at alle som skal uEøre oppgaver som re-er seg mot barna i gruppen skal ha 
poliBa-est, dvs. trenere, lagledere og andre som har roller som innebærer kontakt med eller ansvar 
for barna våre. 

Klubben har taushetsplikt overfor uvedkommende om de opplysninger man må-e få kjennskap Bl 
gjennom poliBa-estene. PoliBa-esten inneholder kun opplysninger om hvorvidt personen for Bden 
er siktet/Bltalt eller Bdligere straffet for brudd på straffelovens bestemmelser om seksualforbrytelser 
overfor barn. 

Ta kontakt med Pernille Blach Moen for poliBa-est – E-post. 

Klubben har ikke anledning Bl å be om innhenBng av poliBa-est om andre straUare forhold. RuBner 
ved innhenBng av poliBa-est. 

BekreWelse på formål med a-esten MÅ vedlegges søknaden. Denne utarbeides av Klubbens leder . 

BekreWelsen fås ved henvendelse Bl Pernille Blach Moen – E-post. 

Elektronisk søknad sendes via h-ps://www.poliB.no/tjenester/poliBa-est (krever innlogging med 
f.eks. BankID eller MinID). 

Eventuelt finnes skjema og adresseopplysninger på PoliBets hjemmesider. 

Håndballgruppa har egne sider på klubbens hjemmeside som benyttes til statisk informasjon. 

Det er også opprettet en egen gruppe på Facebook for trenere og lagledere (gruppen heter 
« Haugsbygd IF Håndball - Trenere og lagledere») https://www.facebook.com/groups/
431691516978761/. Denne siden skal inneholde løpende informasjon.  

Vi oppfordrer alle lag til å opprette egen gruppe også for laget på Facebook. Dette bidrar til å 
forenkle informasjonsflyten rundt laget.  

Det er laget en egen lagsmanual som beskriver ansvar, oppgaver og forventninger til trenere 
og lagledere, samt organisering og drift av de ulike lagene. 

2.6 Informasjonsrutiner

2.7 Trener og lagleder

2.8 Dommere

mailto:politiattest-hovedstyret@haugsbygd.no
mailto:politiattest-hovedstyret@haugsbygd.no
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/


# hvor skal vi beskrive rutinene for betaling av dommere når vi har arrangementsansvar #  

# hvilke godtgjørelse gir Håndballgruppa til sine dommere # 

# hvem i Styret holder kontakt med dommerne #  

# hvilke ambisjon skal vi har for å utdanne dommere #  

a)  

b) Dommergodtgjørelse 

Treningstider i de ulike arenaene fordeles av Ringerike kommune.  Håndballgruppa har 
ansvar for å melde inn sine behov til Samarbeidsgruppa innen den 1. Mars hvert år, samt 
Ringerike kommune innen 1. Juni hvert år.  Innmeldingen av behov gjelder kommende 
sesong.   

Sportslig leder i styret er ansvarlig for fordeling av halltid/treningstid, og vil sende ut 
forespørsel til lagene v/ lagleder om ønsket halltid. Dette vil bli gjort primo april, gjeldende 
for neste sesong. Tilbakemelding med tildeling av treningstid vil bli gitt til lagene innen 
utgangen av juni.  

Lagleder har ansvaret for å melde på lag til seriespill, turneringer og cuper.  Detaljene om 
påmeldinger står beskrevet i Lagsmanualen 

Relevant informasjon om overganger mellom klubber finnes her: https://www.handball.no/
regioner/region-sor/praktisk-info/praktiske-verktoy/overganger/  

Håndballgruppa inngår samarbeidsavtaler med utstyrsleverandører og lokale leverandører.  
Detaljene om disse avtalene står beskrevet i Rutiner for Materialforvaltning. 

2.8     Treningsarenaer – treningstider

2.10 Påmeldinger

2.11 Overganger  

2.13 Materialforvaltning

https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/praktiske-verktoy/overganger/
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 med Select Sport Norge AS og Sandberg Sport.  Avtalen innebærer blant annet følgende: 

• Utøvere i Haugsbygd skal KUN profileres med gjeldende drakt på kamper, lagbilder 
etc 

• Oppfordrer alle spillere til å benytte overtrekksklær med korrekt sponsormerking.  

• Trenere og lagledere skal i alle sammenhenger i regi av Haugsbygd profileres med 
trenertøy som er gjeldende nå. 

• Alle medlemmer i Haugsbygd har kjøpsfordeler hos Sandberg Sport Hvervenkastet, 
og får 20 % på alle produkter fra Select, fotballsko og leggskinn. 

Bestilling og drakter og annet utstyr: 

• Ved behov for drakter eller annet utstyr skal lagleder fylle ut bestillingsskjema og 
kontakte materialforvalter via e-post.  

• Lagleder har ansvar for at alle utleverte drakter blir levert tilbake ved felles 
innlevering etter sesongslutt. 

• Lagleder skal få signatur fra forelder når drakt blir utlevert.  Den enkelte spiller er 
økonomisk ansvarlig hvis vedkommende mister utlevert drakt.  

• Lagleder har ansvar for å samle inn drakt fra spillere som slutter i klubben. 

• Lagledere har ansvar for at utlevert utstyr blir godt tatt vare på. Baller skal IKKE 
oppbevares i en kald garasje på vinteren. 

• Materialforvalter har ansvaret for å løpende oversikt over hva som utlevert at utstyr og 
drakter til hvert enkelt lag 

Bruk og behandling av drakter: 

• Drakter som er utlevert av klubben skal kun benyttes i kampsammenheng. Det er ikke  
anledning for å benytte draktene som treningsdrakter. 

• Alle drakter skal vaskes på 40 grader uten skyllemiddel. Viktig at draktene vrenges 
under vask. 

• Haugsbygd Håndball har anledning til å fakturere forelder med 350,- ved tap av drakt.   

Oppbevaring av utstyr: 

• Hønefoss Arena – bod ved bane 2 benyttes. Ta kontakt med materialforvalter for kode 
på låsen.  



• Ringerikshallen – bod under tribunen i andre etasje benyttes. Ta kontakt med 
materialforvalter for kode på låsen.  

• Gymsalene – kasse under trappen ved inngangspartiet benyttes. Ta kontakt med 
materialforvalter for kode på låsen.  

I driften av Håndballgruppa er vi avhengige av frivillig innsats og god dugnadsånd blant alle 
tillitsvalgte og foreldre. Dette bidrar til å opprettholde god aktivitet for barna. 

a) Arrangement – seriekamper, miniturneringer og aktivitetsturneringer. (Se egne rutiner) 

b) Andre dugnader feks flaskeinnsamling, salg av førstehjelpsvesker, loddbøker, etc. 

HIF har jevnlig ansvar for arrangement i Hønefoss Arena og i noen tilfeller i Ringerikshallen.  

Dette gjelder seriekamper, miniturneringer og aktivitetsturneringer.   

Seriekamper gjelder for gutter og jenter fra 11 år og opp til senior. Klubbene på Ringerike 
samarbeider om å fordele ansvaret for gjennomføring av seriekampene, slik at 
arrangementene blir rettferdig fordelt. HIF fordeler igjen ansvaret for seriekampene på lagene 
som spiller i aktivitets serie og i vanlig seriespill i klubben.  

HIF ønsker å arrangere 1 miniturnering og 1 aktivitetsturnering hver sesong.  Ansvaret for 
gjennomføring av disse turneringene fordeles på de lagene som skal delta i turneringene.  

Alle foreldre må forvente å bidra til gjennomføring av seriekampene og turneringene.  
Arrangementene gir gode inntekter for klubben. 

For mer informasjon, se klubbens rutiner for arrangement. 

Følgende rutiner er laget for gjennomføring av seriekamper og turneringer:  

1) Huskeliste for arrangører: https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/barn-6-12/
Barnehandballturneringer/huskeliste-for-arrangor-og-deltakerlag2/ 

2) Arrangementsmanual 

3) Arbeidsfordeling ved arrangement 

2.14 Dugnader

2.15 Arrangement i Hønefoss Arena


