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Dette dokumentet beskriver forventninger, oppgaver og rutiner som er tillagt trener og lagleder 
for de enkelte lagene i Håndballgruppa i Haugsbygd IF 

Informasjonen og forventningene som er sammenstilt i dette dokumentet må sees i sammenheng 
med Gruppehåndbok for Håndballgruppa i Haugsbygd IF.  Hvis det er misforhold mellom dette 
dokumentet og Gruppehåndboka, er det det som står i Gruppehåndboka som er styrende. 

Sportsplanen skal detaljere de sportslige forutsetningene og rammene for de sportslige 
aktivitetene som skjer i regi av Håndballgruppa i Haugsbygd IF 

Trenere og lagledere er svært viktige bidragsytere i håndballgruppa, og vi er avhengige av et godt 
samarbeid med alle. Det er viktig å være oppmerksom på at egen adferd og egne holdninger betyr 
mye for klubbens arbeid og for hvordan barna opplever deltagelsen i håndballen.  

Styret i Haugsbygd Idrettsforening – Håndballgruppa 

INNLEDNING



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 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.  

h"ps://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.  

Haugsbygd Idrettsforening er organisert som et flere-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. 

1.3.2 Organisering av lagene 

All trening og administrasjon for lagene i Håndballgruppa er foreldre drevet.  Det betyr at 
foreldrene er ansvarlig for å trene og organisere lagene.  Oppgavene knyttet til dette er 
detaljert i Lagsmanual (vedlegg til denne håndboken). 

1.3.3 Årshjul for lagene 

1.3 Organisasjon og rollefordeling

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


Årshjulet er et dynamisk dokument som er styrende for alle aktiviteter og arrangementer vi i 
som de ulike lagene har igjennom året. Dette skal være tjenlig og oppdater på våre nettsider og 
andre informasjon forum gruppen benytter   

Årshjulet er vedlegg 1 til Gruppehåndboken.  Oppgavene til trenere og lagledere er eksplisitt i 
uttrykt i Årshjulet (som også omfatter for andre funksjoner enn trenere og lagledere). 

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:  

Det er en felles økonomi for alle lagene i Haugsbygd.  Det innebærer at det er Styret som har 
ansvaret for å sikre økonomien for alle lagene, samtidig som lagene må forholde seg til de 
økonomiske rammene Styret gir for de respektive lagene. 

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.  Det er årsmøtet i Håndballgruppa som fastsetter treningsavgiftene og 
det er årsmøtet i Haugsbygd IF som fastsetter medlemsavgiften.  Fastsetting av avgiftene skjer 
hvert år. 

Treningsavgiftene differensieres mellom lag/spillere som trener i gymsal og lag/spillere som 
trener i idrettshaller.  

2 ADMINISTRATIVE RUTINER

2.1 Medlemskap – Inn- og utmeldinger

2.2 Økonomi og finansiering av lagene 



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. h"p://www.idre".no/tema/barneidre"/idre"sforsikring/Sider/default.aspx  

Lagleder må innen 1. november året før spillerne fyller 13 år, kontakte ansvarlig for sosiale 
medier og web for å sikre at det blir utstedt lisenser på de enkelte spillerne.  U 

Det er foreldrene til den enkelte spiller som har ansvaret for at lisensen er betalt innen tidsfristen. 

Det er i utgangspunktet lov til å publisere bilder og videoer av barn.  Hvis foreldre ikke ønsker 
dette, skal de si i fra til trener og lagleder.  

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

Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle som er involvert i barneidrett skal ha 
Politiattest, se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/  
Alle trenere og lagledere er selv ansvarlig for fremskaffe politiattest.  Rutinen for fremskaffelse av 
politiattest står i Gruppehåndboka. 

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.  

a) Lagleder 

Laglederoppgavene kan deles på flere lagledere/hjelpere, spesielt der det er flere lag innenfor 
årskullet. Det skal imidlertid alltid være en lagleder som har hovedansvaret for årskullet, og som 
er hovedkontakt inn mot styret.  

2.3 Forsikring

2.4 Fototillatelse

2.5 Politiattester

2.6 Informasjonsrutiner

2.7 Trener og lagleder

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. 
Dette innebærer blant annet: 

• Lagets hovedkontakt mot styret i håndballgruppa, og ansvarlig for iverksetting av 
oppgaver pålagt av klubben. Der det er flere lagledere/lag på et alderstrinn utpekes en av 
laglederne som hovedkontakt. 

• Oppdatering av spillerlister (navn, fødselsdato og år, adresse, foresatt, foresattes e-post og 
telefon). 

• Generell organisering av lagets aktiviteter, herunder innmelding av behov for halltid. 
• Påmelding til seriespill og cuper via TurneringsAdmin. Lagleder trenger en bruker/profil 

og tilganger til ditt lag bestilles via styrets leder pr. mail.  
• Samarbeid med trener om foreldre-/spillermøter. 
• Informasjonsansvarlig for sitt lag. Det anbefales å opprette egen FB-gruppe for laget til 

felles informasjon. 
• Ansvarlig for drakter og utstyr, herunder kontakt med materialforvalter ved behov for 

nytt utstyr eller supplering. Bestillingsskjema skal benyttes ved sesongstart og kvitteres av 
lagleder når utstyret er mottatt. Ved sesongens slutt skal alt leveres tilbake til 
materialforvalter.  

• Dommerkontakt, utfylling av dommerkort og godtgjørelse til dommer. 
• Kontaktperson motstanderlag. 
• Omberamming av kamper (se punkt xx) 
• Ansvarlig for garderober under kamper, inkludert rydding og renhold. 
• Ansvarlig for at lagsøkonomien håndteres i henhold til klubbens retningslinjer. 
• Arrangere kick off  eller avslutning for laget i løpet av sesongen. 100 kroner pr. barn 

sponses av håndballgruppen. Kvittering må sendes til kasserer ved arrangementets slutt 
og utgiftene refunderes.  

b) Trener 

Alle lag skal ha trener med hovedansvar, og minst en voksenperson som assisterer. Dersom det er 
formålstjenlig med flere trenere for årskullet skal en av dem ha hovedansvaret. 

Treneren har ansvaret for det sportslige tilbudet til laget. Dette innebærer blant annet: 

• Sette seg inn i og følge de sportslige retningslinjer som til enhver tid er gjeldende i 
idrettslaget og gruppa. 

• Treningsopplegg og gjennomføring av treninger. 

• Kriterier for laguttak. 

• Laguttak til den enkelte kamp. 

• Kampledelse. 

• Oppfølgning av hver enkelt spiller sportslig best mulig. 

• Gi lagleder den informasjon som er nødvendig for å utføre laglederrollen. 

• Samarbeide med lagleder om foreldre/spillermøter. 



Klubben har en ambisjon om at alle trenere skal ha gjennomført trenerkurs som dekker den 
kompetansen man bør ha. Vi oppfordrer alle trenere til å ta trenerkurs! 

Lagleder og trener må opprette en egen profil på minidrett.no  Gjennom denne profilen får man 
tilgang til idrettens applikasjoner. 

Lagleder og trener må laste ned minhandball.no Gjennom denne appen får dere tilgang kampene 
til laget, kan legge til spillere, melde spillere til kamper mv. 

Sportslig leder (eller annen nærmere angitt person) 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.  

a) Treningsarenaer 

• Hønefoss Arena – tildeles for lag normalt eldre enn 8 år. Hønefoss Arena inneholder 3 
baner, hvorav 1 av banene er merket for minihåndball.  

• Ringerikshallen – tildeles for lag normalt eldre enn 8 år. 

• Gymsalene på Vang skole – brukes primært av de yngste gruppene, men de eldre lagene 
kan også melde inn ønske om treningstid. Treningstider tildeles i august så ønske om 
treningstid må meldes inn før 15. august. 

Skolene disponerer gymsalene selv på onsdager og fredager, men fredager kan det søkes 
skolen om tid mellom 18.00 – 20.00. Skolene disponerer også gymsalene selv i hele 
desember, men også her kan det gjøres egne avtaler nærmere desember når skolene har 
lagt plan for juleaktiviteter.  

d) Adgang til treningsarenaene 

• Hønefoss Arena er bemannet med arenavert og er åpen hele dagen så lenge det pågår 
aktiviteter 

• Ringerikshallen har inngangsdør som er tidsstyrt i henhold til avtalte treningstider.  

• Gymsalene er låst og nøkkel er nødvendig. Lagleder melder inn hvem som skal være 
nøkkelansvarlig til materialforvalteren i styret. Når listene er oppdatert og bekreftet av 
materialforvalteren må lagleder ta kontakt med skolen for å avtale utlevering av nøkkel og 
ha en gjennomgang av gjeldende brann/evakueringsrutiner. Dersom ikke annet er avtalt, 
skal alle nøkler innleveres og signeres ut innen 1. mai hvert år. 

c) Treningsnorm 

• Se Sportsplan. 

2.8     Treningsarenaer – treningstider

http://minidrett.no
http://minhandball.no


I løpet av året vil det foretas påmeldinger av laget til seriespill, cuper og 
barnehåndballturneringer. Lagleder er ansvarlig for påmeldingene. 

Påmelding til seriespill og turneringer skjer via TurneringsAdmin (TA). For å kunne melde på lag 
må man ha funksjonen «lagleder» eller «kampansvarlig» (dette bestilles via mail til styreleder i 
håndballgruppen). Da får man tilgang til TA via å logge seg inn på «Min idrett» (https://
minidrett.nif.no/).  

Barnehåndballturneringene gjennomføres en gang pr. måned og alle turneringene har 
påmeldingsfrister ca. 4 uker før turneringen spilles. Viktig at disse fristene overholdes. 
Kampoppsettet vil bli publisert ca. 2 uker før turneringen spilles.  

Husk at alle påmelding via TA viser aldersklasser, ikke årstallet spillerne er født i.  

a) Barnehåndballturneringer 6-8 år 

Det spilles 4!er håndball for denne klassen, også kalt minihåndball. Turneringene spilles 1 
lørdag i måneden fra september til april og alle turneringene har påmeldingsfrister ca. 4 uker 
før turneringen spilles. Viktig at disse fristene overholdes. Kampoppsettet vil bli publisert ca. 
2 uker før turneringen spilles.  

b) Barnehåndballturneringer 9-10 år 

Det spilles 6!er håndball for denne klassen, også kalt aktivitetsturnering. Kretsen har åpnet 
opp for at lagene selv kan velge om 9-åringene skal spille 4!er håndball eller 6!er håndball. 
Turneringene spilles 1 søndag i måneden fra september til april og alle turneringene har 
påmeldingsfrister ca. 4 uker før turneringen spilles. Viktig at disse fristene overholdes. 
Kampoppsettet vil bli publisert ca. 2 uker før turneringen spilles. 

c) Aktivitetsserie 11 år 

Regionen inviterer til aktivitetsserie i klassen 11 år hvor klubbene melder på øvet eller uøvet 
lag. Aktivitetsserien avvikles som 6!er håndball. Påmeldingen er bindende for hele sesongen 
med frist 1. mai. Klubbene gis anledning til å justere påmeldingen og eventuelt melde på et 
ekstra lag med frist 15. november. Terminlisten publiseres på hjemmesiden til regionen før 
sesongen starter. Det vil legges nye serier til nyttår etter at nivåjusteringer og eventuelt nye lag 
er meldt på. Kampene avvikles som ved vanlig seriespill, altså oftere enn ved 
barnehåndballturneringer.  

Omberamming av kamper…………. 

OBS! Lag kan trekkes gebyrfritt innen 1. juni, men lag som trekkes fra serien etter 1. juni 
ilegges et gebyr på 2.500 kroner i tillegg til at full deltakeravgift på 5.700 kroner må innbetales 

2.10 Påmeldinger

https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/


til regionen. Det er derfor viktig at påmeldingsfristene overholdes og at vi unngår trekking av 
lag etter fristen. Nivå kan justeres frem til 1. juni og lag kan etteranmeldes frem til 20. august.  

d) Regionserien 12 år 

Regionen inviterer til regionserie i klassen 12 år hvor klubbene melder opp laget på A-, B- 
eller C-nivå.  

A-nivå passer best for de som har kommet langt i utviklingen som håndballspillere. Erfarne 
lag som trenger ytterligere utfordringer må melde laget opp en årsklasse, mens enkeltspillere 
må hospitere opp en årsklasse. 

B-nivå passer lag som har litt lavere ambisjoner eller som ikke har slått ut i full blomst når det 
gjelder håndballferdigheter. Dette nivået kan også være passende for lag som har meldt seg 
opp en årsklasse. 

C-nivå er ment for mer uerfarne lag som ønsker å trene noe mindre og/ eller har mindre 
erfaring med håndball. 

Regionserien avvikles med fullt lag på banen, altså 7 spillere. Påmeldingen er bindende for 
hele sesongen med frist 1. mai. Klubbene gis anledning til å justere påmeldingen og eventuelt 
melde på et ekstra lag med frist 15. november. Terminlisten publiseres på hjemmesiden til 
regionen før sesongen starter. Det vil legges nye serier til nyttår etter at nivåjusteringer og 
eventuelt nye lag er meldt på. Kampene avvikles som ved vanlig seriespill, altså oftere enn ved 
barnehåndballturneringer. 

OBS! Lag kan trekkes gebyrfritt innen 1. juni, men lag som trekkes fra serien etter 1. juni 
ilegges et gebyr på 2.500 kroner i tillegg til at full deltakeravgift på 6.200 kroner må innbetales 
til regionen. Det er derfor viktig at påmeldingsfristene overholdes og at vi unngår trekking av 
lag etter fristen. Nivå kan justeres frem til 1. juni og lag kan etteranmeldes frem til 20. august. 

Omberamming av kamper….. 

Håndballgruppa dekker årlig påmeldingsavgiften til et bestemt antall cuper pr lag.  Sportsplanen 
detaljerer hvor mange cuper som blir dekket.  

Lagleder har ansvaret for påmelding av sitt lag til cuper. Faktura for påmeldingsavgift sendes 
kasserer som betaler påmeldingen. Eventuelt kan utlegg til påmeldingsavgiften refunderes av 
kasserer. 

Relevant info her: https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/praktiske-
verktoy/overganger/  

2.11 Overganger  
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Relevant og oppdatert info ligger her: https://www.handball.no/regioner/region-sor/  

• Lagene tar kontakt med materialforvalter for å få utlevert nødvendig materiell.  Lagleder 
har ansvaret for å oppbevare og ta vare alt utlevert materiell. 

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. 

2.12  Kampaktivitet

2.13 Materiell for lagene

2.14 Dugnader

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

