
HIF HÅNDBALL – ÅRSHJUL 
NB! Årshjulet er laget med utgangspunkt i NHF Region Sør sin ”Plan for håndballåret – en huskeliste for styret”. Dokumentet ligger under 
klubbutviklingssidene. Før oppstart av ny sesong  (i august)  må frister i deHe dokumentet sjekkes ut mot region sør sin plan for aktuell sesong – endringer 
kan forekomme!! 

JULI ANSVAR FRIST MERKNAD
Siste koordinering av trenings3der 
med de andre klubbene i vårt 
nærområde 

AUGUST ANSVAR FRIST MERKNAD
Informere om at alle trenere og 
lagledere over 15 år leverer 
POLITIATTEST.

Sekretær 01.august  

Sende ut mail 3l alle trenere og 
lagledere for å få bekreDet at de har 
gyldig poli3aHest

Sekretær 1. august Se detaljer for poli3aHest som ligger på hjemmesiden.

Avklare om klubbens dommere er 
klare for sesongen

Nestleder 1. august

Sende ut mail 3l alle spillere om at 
lisens (fra og med 13. År) må betales 
innen 1. September

Kasserer 1. august 

Sende inn søknad om trenings3der i 
gymsal

Sekretær 1. august

Gjennomføre telling av alt materiell på 
de ulike lagene

Materialforvalter 15. august

http://www.handball.no/p1.asp?kat=686.


Gjennomføre styremøte før 
hovedstyrets første møte

Leder Andre 3rsdag i august

Gjennomføre trener, lagleder og 
styremøte

Leder Tredje 3rsdag i august Oppfordre 3l deltagelse på cup. 
Detaljert gjennomgang av hva som forventes av de respek3ve rollene. 
Arrangementsansvar presiseres. 
Gjennnomgang av forenklet sportsplan

Alle lagene sender inn Sportslig plan 
for siH eget lag

Nestleder/alle	
lagene

Sende ut informasjon / lapp om 
trenings3der 3l alle lag på Vang skole, 
informasjon /lapp om guHehåndball 
på Kirkeskolen, Eikli, Hønefoss, Veien, 
Helgerud og Ullerål skole

Leder

Siste koordinering av arrangementer 
kommende sesong med de andre 
klubbene i vårt nærområde

Delta på oppstartsmøte for 
barnehåndball arrangører

Arrangements-
ansvarlig	og	
barnekampleder
ansvarlig

Arrangeres i august I	slutten	av	august	holdes	det	obligatoriske	oppstartsmøter	for	
alle	klubber	som	skal	arrangere	barnehåndballturneringer.	
Minimum	to	personer,	fortrinnsvis	arrangementsansvarlig	og	
barnekamplederansvarlig,	har	pliktig	oppmøte.

Sjekke banedagbok og fordele 
arrangementsansvar for seriekamper 
3l de enkelte lag.  Sende ut 
informasjon 3l lagledere!!

Materialforvalter 31. AUG Terminlister og banedagbok blir 3lgjengelig ila august 
(kamp.arrangør).  
www.handball.no (hall)

Gjøre klart markedsføringsmateriell 3l 
alle relevante skoler om 
skoleturnering

http://www.handball.no


Planlegge, kalle inn 3l og gjennomføre 
kick-off for lagene

Trenere og 
lagledere

15. august / 15. 
September 

Innkalle og gjennomføre 
foreldremøter

Lagledere 1. september / 15. 
September 

Skaffe lagledere 3l 1. klasse Leder EHer første trening ## Vi må tenke gjennom og detaljere hva vi skal gjøre for å rekruHere 
6. Åringer / 1. klassinger

SEPTEMBER ANSVAR FRIST MERKNAD
Sjekke 3ldeling av mini og 
ak3vitetsturneringer og fordele 
arrangementsansvar 3l de enkelte lag.  
Sende ut informasjon 3l lagledere!!

Dugnadsansvarlig SEPT Arrangørliste for turneringer blir 3lgjengelig ila september. 

Oppdatere klubbinfo. på NHF sine 
klubbsider –  styreverv, lagledere

Sekretær/WEB-
ansv.

Nå og 
01.SEP

Sende ut påmelding 3l 2. klasse Sekretær Tidlig sept.

Sørge for at utstyrsbagen 3l alle lag 
finnes og har 3lfredss3llende innhold

Materialforvalter SluHen av sept Førstehjelp mm.

OKTOBER ANSVAR FRIST MERKNAD
Gjennomføre trener og lagledermøte Leder Før høst-ferien

Innkalle 3l styremøte Leder 15. oktober

Gjennomføre styremøte Leder 3. 3rs i november

NOVEMBER ANSVAR FRIST MERKNAD

DESEMBER ANSVAR FRIST MERKNAD
Kalle inn 3l trener og lagledermøte Leder 20. desember Gjennomføres i januar



Kalle inn 3l styremøte Leder 20. desember Gjennomføres i februar

Lisens (spillere som fyller 13 år eHer 
01.01)

Lagleder for 
aktuelt lag

31.DES Materialforvalter sender mail 3l lagledere om deHe! 
Må registreres på www.handball.no

Innmelding av spillere 3l 
spillerkartleggingen 

Kasserer 31.DES

JANUAR ANSVAR FRIST MERKNAD
Gjennomføre trener-/lagledermøte Leder 3. 3rsdagen i januar Oppfordre 3l deltagelse på vår-cup

Innmelding av antall spillere 3l 
idreHsregistreringen (antall ak3ve 
spillere pr årskull)

Kasserer 31.JAN Mail sendes leder i HIF som foretar selve registreringen.  
Brukes også i årsrapport.

Årsregnskap ferdigs3lles og første 
utkast 3l budsjeH for neste sesong

Kasserer 4. 3rsdag i januar

Første avklaring av hvem av styrets 
medlemmer som er på valg og som 
tar gjenvalg

4. 3rsdag i januar

Gjennomføre styremøte Leder 4. Tirsdag i januar

FEBRUAR ANSVAR FRIST MERKNAD
Gjennomføre styremøte 2. Tirsdag i februar

Innkalle og gjennomføre 
foreldremøter

Lagledere 1. februar / 15. 
februar 

Ferdigs3lle regnskap, årsrapport 
forrige år og budsjeH neste år

Leder 2. Tirsdag i februar Utkast 3l årspapirene legges frem på deHe styremøte, behandles og 
godkjennes.

MARS ANSVAR FRIST MERKNAD
AVHOLDE ÅRSMØTE i håndballgruppa Leder 3. 3rsdagen i mars Avholdes før årsmøte i hovedstyret!

http://www.handball.no


Innkalle 3l, planlegge og gjennomføre 
trener-/lagledermøte

Leder Mars Vik3g å få avklart antall lag, spillere pr lag, trenere / lagledere og 
ønskede trenings3der.  Vik3g å gjøre nøye notater fra deHe møtet

APRIL ANSVAR FRIST MERKNAD
Ini3a3v for å komme inn på 
foreldremøtet for 1. klasse

Leder Mars / april

Sjekke «Håndballmenyen» Leder Tidlig april www.handball.no

Påmelding av lag 3l beach-serien Leder Medio april!!! Varierer – må sjekkes mot ”Håndballmenyen”  - legges ut i 
begynnelsen av april  www.handball.no

Oppdatere informasjon om alle lagene 
på Sportsadmin

Leder

Delta i koordineringsmøter med de 
andre lagene i Ringeriks-regionen

Påmelding av lag 3l Regionsserie Materialforvalter 30, april NB!

Sende ut henvendelse om behov for 
trenere neste sesong

Leder April/ 
Mai

Min 9. klasse

MAI ANSVAR FRIST MERKNAD
Oppmelding av dommere 3l neste 
sesong

Sportslig leder/
Leder

01.MAI Samarbeid med Tyristubben for 2013/2014 
Ref. «håndballmenyen»

Søke om å arrangere mini-og 
ak3vitetsturneringer

Dugnadsansvarlig 20. MAI INFO./DATOER FOR NESTE SESONG LEGGES UT – FØLG MED PÅ NHF 
Reg.Sør sine neHsider!!!

Søke om trenings3der Leder Kommer mail Husk også evt. å si opp trenings3der som ikke benyHes

JUNI ANSVAR FRIST MERKNAD

http://www.handball.no

