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KLUBBINFORMASJON 
 

Klubbnavn Øyestad IF Håndball 
Stiftet 18.05.09 
Postadresse Postboks 36, 4854 Nedenes 
E-postadresse post@oifhandball.no 
Nettside https://www.oifhandball.no 
Organisasjonsnummer 994 342 770 
Bankforbindelse Sparebanken Sør 
Styreleder Ørjan Svendsen 

 

OM KLUBBHÅNDBOKA 
ØIF Arendal Breddehåndballs klubbhåndbok er et styrende dokument for all aktivitet klubben 
tilbyr våre utøvere, trenere, ledere, dommere, foresatte og medlemmer. Klubbhåndboka er 
basert på mal fra Norges Håndballforbund, og skal være førende for hvordan driften av klubben 
skal utøves av styret og klubbens utvalg. Klubbhåndboka evalueres og revideres årlig og vedtas 
av styret.  
 
Hyppigere revisjon kan forekomme ved behov, og siste versjon av klubbhåndboka er alltid 
tilgjengelig på klubbens nettside, oifhandball.no.  
 

ØIF ARENDAL BREDDEHÅNDBALL OG ØIF ARENDAL ELITE 
I 2009 ble håndballklubben delt i to: ØIF Arendal Breddehåndball (heretter bredde) og ØIF 
Arendal Elite (heretter elite). Denne klubbhåndboka gjelder for Bredde. 
 
Slik fungerer det i praksis: 

• Begge klubbene er organisert under Øyestad IF Allianse. 
• Bredde og elite har forskjellige organisasjonsnummer, og er dermed to uavhengige 

enheter. 
• Bredde har sitt eget regnskap og det overføres ikke midler fra bredde til elite. 

o Unntaket er samarbeid om spillerutvikler hvor bredde og elite deler på 
lønnskostnadene for stillingen.  

• Begge klubbene benytter «ØIF Arendal» som klubbnavn. 
• Klubbene samarbeider om lagene G16, G18 og G20.   

 

VISJON 
Et godt sted å være for alle.  

GRUNNLEGGENDE VERDIER 
ØIF Arendal Breddehåndball er en breddehåndballklubb som skal gi et tilbud til alle som ønsker 
å spille håndball fra 6 år og til seniornivå. Klubben anser det som sitt samfunnsansvar å 
tilrettelegge for mest mulig håndballaktivitet blant barn og unge for å fremme fysisk helse og 
skape en trygg arena som barn og ungdom kan utvikle seg i.  
Vi er en klubb der alle jobber for klubben - og ikke kun seg selv eller sitt lag.  
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Som klubb arbeider vi primært for bredden, men også for spillere som ønsker å satse ekstra på 
håndballen. I dette arbeidet samarbeider vi med ØIF Arendal Elite blant annet gjennom en egen 
spillerutvikler.  
 
Verdiene og prinsippene i klubben skal følges og fremheves i alle sammenhenger.  
 

Klubbens verdier 
Klubbens arbeid skal bygge på positive verdivalg som det er felles forståelse og aksept for: 

• Redelighet. 
• Ærlighet. 
• Et rusfritt miljø. 
• Godt vennskap. 

 
I klubbens og lagenes arbeid skal foreldre/foresatte inkluderes, og gjennom dette bidra til god 
oppdragelse og sosialisering til det beste for den enkelte og samfunnet. 
 
Klubben bygger sine verdier på Norges Håndballforbunds verdigrunnlag: 
 
Begeistring for spillere, dommere, trenere og andre som utøver innsats for ØIF Arendal 
Breddehåndball.  
 
Innsatsvilje i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg gjennom håndballen.  
 
Respekt for klubbens regler og beslutninger, og for hverandre som utøvere, trenere, dommere 
og ledere.  
 
Fair Play i utøvelsen av spillet og i alt arbeid som tillitsvalgt og utøver. 
 
Dette danner grunnlaget for hele klubbens arbeid, og som tillitsvalgte, trenere, spillere, 
støtteapparat og andre i klubben må være forpliktet av. 
 

Antidoping: Rent idrettslag 
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar avstand fra 
all bruk av dopingmidler. Klubben skal være registrert som Rent Idrettslag: 
https://www.rentidrettslag.no/ 
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OVERORDNEDE MÅLSETNINGER 
• Klubben skal være en møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers 

av alder, kjønn og skolekrets i trygge omgivelser. 
 

• Klubben skal gi sportslig tilbud fra håndballskole (6 år) til seniornivå. 
 

• Klubben skal være en positiv faktor i nærmiljøet. 
 

• Klubben skal være en attraktiv klubb som kombinerer breddeaktivitet og topp 
prestasjoner regionalt og nasjonalt. 
 

• Klubben skal gi håndballglede gjennom langsiktig utvikling av individuelle- og 
samspillsferdigheter. 
 

• Klubben skal gi minnerike opplevelser ved å delta på sportslige og sosiale aktiviteter i lag 
og i regi av klubben. 
 

• Klubben skal ta samfunnsansvar ved å bidra til fysisk aktivitet, sunne holdninger og en 
ren idrett (uten rusmidler og doping). Vise MOT til å stå for egne valg. 
 

• Klubben skal se den enkelte spiller og søke å gi rammer for utvikling innenfor hva som er 
den enkeltes forutsetninger. 
 

• Klubben ønsker et best mulig samarbeid med relevante nærklubber for å til enhver tid 
kunne tilby best mulig sosialt og sportslig tilbud i alle alderstrinn. 

 

ORGANISASJON 
ØIF Arendal Breddehåndball er drevet på frivillig basis, foruten en ansatt spillerutvikler med delt 
arbeid mellom ØIF Arendal Breddehåndball og ØIF Arendal Elite.   
 
ØIF Arendal Breddehåndball er organisert på følgende måte: 
 

Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets 
oppgaver går fram av «Lov for Øyestad IF Håndball, stiftet 18. 5. 2009, med senere endringer, senest 
av 7. 3. 2013».  
 
Innkalling til årsmøtet annonseres via media og i klubbens egne kanaler. Årsmøtet gir føringer for 
klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hvordan 
klubben skal drives, bør delta på årsmøtet. 
 

Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, 
men må behandles av årsmøtet. Dette gjelder saker som er av ekstraordinær karakter eller av 
betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. 
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Pålagte oppgaver for styret: 
• Følge opp årsmøtets- og håndballforbundets vedtak og se til at idrettens regler følges. 
• God økonomistyring og organisering av regnskap. 
• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for særskilte oppgaver og 

utarbeide mandat/instruks for disse. 
• Representere klubben utad.  
• Oppnevne en ansvarlig for politiattester. 
• Planlegge og ivareta klubbens samlede drift med mål- og strategiarbeid. 
• Daglig ledelse i klubben. 
• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte. 
• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité. 
• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet. 
• Oppdatere klubbhåndboka og sportsplan i samarbeid med sportslig utvalg (SU). 

 
Oppdatert oversikt over styremedlemmene er tilgjengelig på oifhandball.no. 

 
Styrets arbeidsoppgaver 
Se vedlegg 1.  
 

Sportslig utvalg 
Klubbens sportslige utvalg har et bredt ansvarsområde, blant annet oppfølgning av spillere, 
trenere, foreldrekontakter og foresatte, samt ansvar for sportsplan. Se vedlegg 2.  
 

Informasjon fra klubben 
Klubben bestreber å ha god kommunikasjon med klubbens medlemmer. Vår primærkanal er 
oifhandball.no. I tillegg har klubben en Facebook-side hvor informasjon og nyheter publiseres.  
 

Hvem gjør hva? 
På oifhandball.no,har vi en oppdatert liste over kontaktpersoner og deres ansvarsområder i 
klubben.  
 

Anlegg 
Nedeneshallen 
Klubbens hovedanlegg er Nedeneshallen, men andre haller benyttes ut fra klubbens behov for 
treningstid. 
 

• Nedeneshallen skal forvaltes på en god måte der klubben samarbeider tett med 
kommunen. 

• Klubben skal arbeide systematisk og målrettet for å sikre tilstrekkelig antall tilgjengelige 
timer i Nedeneshallen for å ivareta klubbens sportslige ambisjoner. 

• Det er ønskelig at de yngste årsklassene skal få prioritet i Nedeneshallen. 
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Miljørommet i Nedeneshallen 
Klubben disponerer Miljørommet i Nedeneshallen. Dette kan lånes ut i forbindelse med lags 
aktiviteter, eksempelvis spillermøter, foreldremøter og lignende. Booking av rommet gjøres på 
oifhandball.no. 
 
Klubben skal være en viktig aktør i å utvikle Miljørommet i Nedeneshallen slik at det kan være et 
sosialt treffsted og møteplass for brukere av hallen og andre. 
 

Drakter 
Alle lag er forpliktet til å spille med klubbens drakter («kampskjorte»). Klubben har inngått 
sponsoravtaler med flere bedrifter og har gjennom disse avtalene forpliktelser overfor 
sponsorene.  
 
Det er ikke anledning til å lage sin egen drakt. 
 
Dersom noen ønsker bortedrakter i annen farge, må dette dekkes av det enkelte lag. Det gjelder 
både drakter og trykk. Vi gjør oppmerksom på at draktene må være identiske til de ordinære 
draktene i henhold til sponsorer. 
 
Det er anledning til å bruke egne drakter i bortekamper hvis alternativet er å bruke 
markeringsvester. 
 

Utstyr og materiell 
Brekke Sport (i Arendal sentrum) er vår leverandør av utstyr og materiell. 

• Ved kjøp av utstyr til laget som klubben skal betale, foretas bestillingen til utstyrsansvarlig 
i klubben. 

• Ved innkjøp av utstyr til laget som laget selv skal betale, bestilles dette direkte av laget. 
 
Husk å oppgi at dere spiller for ØIF Arendal Breddehåndball for å benytte dere av klubbens rabatter. 
 

Arrangement 
Arrangement i forbindelse med kamper 
Arrangementer (kamper) er en viktig inntektskilde for klubben. Klubbens lag stiller på dugnad i 
forbindelse med disse arrangementene. Dette organiseres av foreldrekontaktene i samarbeid 
med kioskansvarlig.  
 

Fellesarrangement for klubben 
Vi arrangerer årlig et arrangement  for klubbens medlemmer, herunder spillere, trenere og 
foresatte. Informasjon om dette kunngjøres på klubbens nettside og Facebook-side.  
 

Nidelv Cup 
Nidelv Cup er vår tradisjonsrike turnering som i mange år har markert startskuddet for 
håndballsesongen for både lokale og tilreisende lag. Turneringen avvikles normalt andre helga i 
september, og kampene spilles i haller i Arendals-området.  
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Nidelv Cup er blant klubbens viktigste inntektskilder og én av årsakene til at vi kan holde 
medlemskontingenter og treningsavgifter på et lavt nivå. 
Alle klubbens lag stiller med dugnadshjelp til turneringen.  

 
Politiattest 
Bakgrunn 
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens 
samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført 
politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle 
overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense 
muligheten for slike overgrep. 
 

Håndtering av politiattester i ØIF Arendal Breddehåndball 
ØIF Arendal Breddehåndball avkrever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre 
oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. Styret oppnevner en ansvarlig for å håndtere ordningen.  
 
Se oifhandball.no for kontaktperson.  
 
Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes 
av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som 
skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre 
opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for 
fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi 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. 
 
Alle trenere med ansvar for lag som har spillere i alderen opp til og med 15 år skal i ØIF Arendal 
Breddehåndball levere politiattest. 
 

Klubbundersøkelse 
Klubben skal årlig gjennomføre en undersøkelse blant klubbens medlemmer, herunder spillere, 
trenere, dommere og foresatte. Undersøkelsen skal bidra til å belyse hva vi som klubb er gode på 
– og hva vi kan bli bedre til. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt.  
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SPORT 
Det sportslige tilbudet i klubben er beskrevet i klubbens sportsplan. I klubbhåndboka vil derfor 
mange av kapitlene henvise til denne planen. 
 

Spillere 
Takk for at du ønsker å spille håndball i ØIF Arendal Breddehåndball!  
Vi i klubben, både ledere, trenere og andre, gjør alt for at du skal trives hos oss. 
 
Når du spiller håndball i ØIF Arendal Breddehåndball forventer vi at du forholder seg til klubbens 
verdier, både overfor medspillere, trenere, motstandere, dommere og alle som arbeider for at du 
skal kunne spille håndball hos oss.  
 
Vi oppfordrer deg til følgende: 
 
Overfor medspillere er jeg som spiller på ØIF Arendal Breddehåndball: 

• Inkluderende, positiv og støttende. 
• Raus med ros og oppmuntring. 
• Rask med å si unnskyld hvis jeg har kjeftet. 
• Tolerant til at andre gjør feil. 
• Konstruktiv for å løse konflikter. 

 
Overfor motspillere er jeg som spiller på ØIF Arendal Breddehåndball: 

• Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller metoder som skaper konflikt. 
• Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et ”utbrudd”. 
• Jeg takker for kampen uansett resultat. 

 
Overfor trener/lagleder er jeg som spiller på ØIF Arendal Breddehåndball: 

• Lyttende. 
• Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte. 
• Samarbeidsvillig. 
• Direkte om jeg mener noe må korrigeres. 
• Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme. 
• Lojal. 

 
Overfor dommer/regelverk er jeg som spiller på ØIF Arendal Breddehåndball: 

• Aksepterende til avgjørelser. 
• Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil. 
• Korrekt og positiv. 
• Jeg takker alltid for kampen. 
 

Overfor klubben er jeg som spiller på ØIF Arendal Breddehåndball: 
• Lojal, respektfull og viser iver og begeistring. 
• Aktiv for å oppnå godt samhold. 
• Villig til å bidra. 
• Takknemlig til alle som bidrar for at jeg skal spille håndball. 
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Trenings- og spilltilbud 
Se sportsplan.  
 

Spillerutvikling 
Se sportsplan. 
 

Spillerutvikler 
Se sportsplan. 
 

Hospitering 
Se sportsplan. 
 

Fokustreninger 
Se sportsplan. 
 

Fadderordning 
Se sportsplan. 
 

Etablering av nye lag 
Se sportsplan. 
 

Sammenslåing av lag  
Se sportsplan. 
 

Samarbeid med andre klubber 
Se sportsplan. 
 

Deltakelse på turneringer 
Se sportsplan. 
 

Håndball og andre idretter 
Allsidighet og utprøving av ulike aktiviteter er positivt og bidrar til god, motorisk utvikling. Det er 
positivt at barn og unge prøver flere idretter og at disse kan kombineres. ØIF Arendal 
Breddehåndball skal samarbeide med andre idretter og klubber for å legge til rette for at flere 
aktiviteter kan kombineres. 
 

Trenere 
Trenerkontrakter 
Alle klubbens trenere skal ha trenerkontrakter. Ytterligere informasjon finnes i sportsplan. 
 

Trenerkurs 
Se sportsplan. 
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Krav til trenere før sesongen 
Se sportsplan. 
 

Forpliktelser ved å være trener i ØIF Arendal Breddehåndball 
Se sportsplan. 
 

Forpliktelser fra klubben til trenerne 
Se sportsplan. 
 

Dommere 
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. Klubben 
oppfordrer klubbens medlemmer til å vurdere å bli dommer. Se sportsplan for mer informasjon. 

FORESATTE 
Tusen takk for at du lar barnet ditt spille håndball i ØIF Arendal Breddehåndball!  
Som klubb gjør vi alt vi kan for at barna skal trives, oppleve mestring, få gode venner og ha 
mange, fine opplevelser med håndballen. Det gjør vi i samarbeid med dere foreldre. Derfor har vi 
som klubb noen forventninger til dere som har barn i ØIF Arendal Breddehåndball: 
 

• Sørg for at barnet ditt møter på trening og kamp i god tid. Gi beskjed dersom barnet ikke 
kan møte. 

• Kom på treninger og kamper – barna ønsker det! 
• Vær innstilt på å hjelpe til med det du/dere kan, eksempelvis som foreldrekontakt, 

dugnad (sekretariat, kioskvakt etc.), kjøring til kamper og lignende. 
• Ha en positiv innstilling til dommere, spillere og trenere både før, under og etter kamp. 
• Betal medlemskontingent og treningsavgift i tide og gi beskjed ved ev. problemer. 
• Respekter trenerens avgjørelser. Snakk med treneren, i stedet for om treneren. 
• Bruk foreldrekontaktene hvis du har saker du vil ta opp. De tar sakene videre til klubben 

(sportslig utvalg). 
• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen! 
• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap. 
• Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser. 
• Respekter lagleders bruk av spillere. 
• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. 
• Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du. 

 
 

ØIF Arendal Breddehåndball drives av frivillige foreldre, som alle jobber for at ditt barn 
skal ha det bra i klubben! 
 

Foreldrekontakter 
Foreldrekontaktene har en viktig rolle i lagene, og det må prioriteres å få på plass dette før hver 
sesong. 
 
Alle lag skal ha minimum to foreldrekontakter. Foreldrekontaktenes hovedansvar er:  
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• Kontaktpunkt mellom laget og sportslig utvalg/styret. 
• Kontaktpunkt mellom spillerne og lagledelsen.  
• Kontaktpunkt mellom foreldrene og lagledelsen.  
• Organisering av sosiale aktiviteter innad i laget.  
• Organisering av transport til og fra kamp/turneringer.  
• Organisering av initiativ fra klubben, eksempelvis loddsalg og dugnader. 
• Organisering av dugnader for laget. 
• Ansvarlig for lagkasser.  

 

Foreldremøter 
Klubben oppfordrer lagene til å gjennomføre minimum to foreldremøter per sesong. Møtene bør 
ledes av foreldrekontaktene.  
 
Foreldremøtene bør benyttes til å planlegge blant annet: 

• Dugnader. 
• Turneringer/cuper. 
• Sosiale tiltak for spillerne.  

 
Trenerne bør også legge frem forslag til sesongplan.  

ØKONOMI 
Klubben bestreber å ha en sunn økonomi, og arbeider etter følgende prinsipper: 
 

• Realistiske budsjetter for klubbens virksomhet. 
• En markedsgruppe som sammen med alle ledd i klubben arbeider for maksimale 

inntekter, og som sikrer klubben et godt økonomisk fundament for sitt arbeid. 
• Budsjetter som gir det økonomiske grunnlaget for den sportslige satsingen, og hvor det 

ikke inngås bindende avtaler som det ikke er dekning for i sannsynlige inntekter i løpet av 
budsjettåret. 

• Bygge opp et nært og tillitsfullt forhold til kommunen, næringslivet og andre som bidrar 
til klubbens arbeid. 

• Følge opp alle forpliktelser i sponsoravtaler.  
• Ha til vurdering nye inntektsmuligheter, i et samspill mellom styret og markedsgruppa. 
• Nidelv Cup skal være en viktig turnering, med gode inntektsmuligheter. 
• Kassekreditt er ikke aktuelt. 
• Alle trener- og spillerkontrakter må ha det i seg at ved vesentlige endringer i de 

økonomiske forholdene, må disse kunne reforhandles i inngått avtaleperiode. 
• Alle aldersbestemte lag, inkludert lag i Bringserien og Lerøyserien, må bidra med å skaffe 

inntekter til klubben og laget. 
 

Medlemskontingent 
Alle som spiller håndball i ØIF Arendal Breddehåndball må være innmeldt i klubben og betale 
medlemskontingent.  
 
Kontingent: kr. 300,- per år. 
Familiekontingent: kr. 500,- per år. 
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Treningsavgift 
 

Lag Treningsavgift 
J/G 6 år  0,- 
J/G 7-10 år 800,- 
J/G 11 år 900,- 
J/G 12-15 år 1 100,- 
J/G 16-18 år 1 400 
Damer/herrer senior 1 500,- 

 
Barn av trener betaler ikke treningsavgift for det laget mor/far trener. 
 
Familiemoderasjon: Ved flere spillere fra samme familie, betaler den eldste full 
treningsavgift, mens de andre betaler 50% av sin treningsavgift. 
  

Lagkassene 
Alle klubbens lag får tildelt et kontonummer i Sparebanken Sør som skal benyttes til lagkasse. 
Inntekter fra dugnader i klubbregi (julekalender) og lagenes eget dugnadsarbeid settes inn på 
denne kontoen. Lagkassen skal brukes til fellesutgifter som eksempelvis cuper og sosiale 
arrangementer.  
 
Retningslinjer: 

• Styrets kasserer har tilgang til lagenes konti. 
• To (foreldrekontakter) må godkjenne alle utbetalinger fra kontoene.  
• Det skal utarbeides regnskap (forenklet) for lagkassen. 
• Foresatte skal få innsyn i lagkassa ved forespørsel. 

 

Sponsor/marked 
Klubben er avhengig av sponsorinntekter og arbeider kontinuerlig med dette. Virksomheter gis 
tilbud om profilering følgende steder: 

• Skiltreklame i Nedeneshallen. 
• Draktreklame. 
• Annen profilering i Nedeneshallen. 
• Profilering på nettsider og andre kanaler.  

 
I tillegg tilbys enkelte sponsorpakker i samarbeid med ØIF Arendal Elite.  
 

Egne sponsorer til lagene 
Lagene står fritt til å inngå egne sponsoravtaler etter følgende retningslinjer: 

• Det kan ikke inngås avtaler om draktreklame. 
• Det kan inngås avtaler med profilering på treningsdress, shorts og annen bekledning. 
• Det kan ikke inngås avtaler om profilering i Nedeneshallen. 
• Det kan ikke inngås avtaler om profilering på klubbens nettsider og andre kanaler.  
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Prinsipper for deling av utgifter 
Oversikten gjelder deling av utgifter mellom klubben og lagene (lagkassa) og spilleren 
selv (betales og gjøres opp privat utenfor lagskasse og klubbens økonomi for øvrig). 
 

Spesifikasjon av utgift Klubb Lag Spiller 
ARRANGEMENT    
    
Påmelding til serie X   
Påmelding til inntil 3 cuper per sesong X   
Ekstra cuper (utover 3 per sesong)  X  
Reiser- og overnatting på cuper  X X 
Trekke lag fra serie, cup eller lignende som medfører kostnader  X  
    
MATERIELL    
    
Draktsett (ett sett) X   
Trykk av nummer, klubblogo og reklame (klubbsponsorer) X   
Klister  X  
Tape og isposer X   
Overtrekksvester X   
Ekstra treningsutstyr (kontakt utstyrsansvarlig) X X X 
Treningsdress til spillere   X 
    
TRENERUTGIFTER    
    
Trenerhonorar til lag etter gjeldende satser X   
Ekstra honorar til trenere og ev. andre trenerressurser  X  
Klubbtøy til trenere (treningsjakke) X   
Trenerkurs/-utdanning (må avtales med SU på forhånd) X   
    
ANDRE UTGIFTER    
    
Dommerkurs til klubbens spillere og dommere X   
Sosiale aktiviteter for lagene  X  
    

 
Støtte til turneringer 
Klubben gir ulike typer støtte til utvalgte turneringer: 
 

Påmeldingsavgift til turneringer 
Klubben betaler påmeldingsavgiften for inntil tre turneringer per lag per sesong. Svane Cup 
kommer i tillegg. 
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Svane Cup 
Svane Cup er klubbens «fellesturnering», hvor flere lag fra klubben deltar. Klubben dekker 
påmeldingsavgift for alle lag. I tillegg får to ledere dekket reise med ØIF-bussen, samt 
deltakerkort med overnatting.  
 

Peter Wessel-cup 
Klubben gir 5 000 kroner i reisestøtte for lag som deltar på PW-cup.  
 

Bringserien 
Klubben gir 5 000 kroner i reisestøtte for lag som deltar i Bringserien.  

 
Dugnad 
ØIF Arendal Breddehåndball er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en 
avgjørende ressurs for at vi som idrettslag skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre 
medlemmer. 
 
Dette er klubbens dugnader: 

• Salg av julekalender (november/desember). 
• Nidelv Cup (september). 
• Klubbarrangementer i sesongen (kiosk og sekretariat). 

 
Utover dette har gjerne lagene egne dugnader som tilfaller lagkassene. 
  
Mer informasjon: Se klubbens oppfordring ved valg av dugnadsform. Vedlegg 4.  

FORSIKRING OG LISENS 
Medlemmer under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder 
barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges 
Idrettsforbund. 
 
Trenere ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet 
organisert barneidrett. 
 
Les mer: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ 
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring 
 
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det 
kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet 
frem til 31. august det påfølgende år.  
 
Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder 
heller ikke forsikringen. For det året spillere fyller 13 år betales det lisens som gjelder for 
perioden 1. januar til 31. august. Denne har forfall 1. januar. 
   
Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader 
som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. 
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Medlemmer i ØIF Arendal er dekket gjennom Lise+ 
 
Les mer: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/ 
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/handballskade 

BILDER OG SOSIALE MEDIER 
Det deles mye bilder av klubbens spillere på sosiale medier. Klubben oppfordrer trenere, 
foresatteog spillere til å følge Idrettsforbundets retningslinjer. 
 

Idrettsforbundets retningslinjer 
Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og 
åndsverksloven. 
 

1. Før bildet 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 1 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 personer 
og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på 
barn. 
 

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til 
medier (aviser/tv). 
 

6. 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. 
 

7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 
 

 
 
 
 
 

                                                        
1 https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/ 
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Sosiale medier og kommunikasjon i lagene 
Lagene står fritt til å benytte den plattformen de finner mest hensiktsmessig for laget. Det er 
imidlertid viktig å påse følgende: 
 

• Alle spillere/foreldre skal inkluderes og gis mulighet til å få lik informasjon. 
• Alle spiller/foreldre skal gis mulighet til å publisere innhold.  
• Plattformen må administreres av trener og/eller foreldrekontakt. 
• Velg en plattform som er passordbeskyttet/lukket. 

 
Flere av klubbens lag benytter Spond som sin foretrukne kanal for beskjeder, påmeldinger og 
informasjon. Løsningen kan vurderes som et alternativ til Facebook. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klubbhåndbok for ØIF Arendal Breddehåndball 

 
 

 
 

Side 19 av 21 

VEDLEGG 1: STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 
Leder 

• Innkaller til og leder styremøtene. 
• Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spiller- og, trenerkontrakter). 
• Kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region, idrettsråd og 

idrettskrets, og skal møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon 
fra disse forumene deles med styret. 

• Delegerer og styrer oppgaver. 
• Lager og fremfører årsrapporten til årsmøtet i samarbeid med økonomiansvarlig.  
• Pådriver for strategi og utvikling i klubben. 

 
Nestleder og leder sportslig utvalg (SU) 

• Stedfortreder for leder.  
• Ellers definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem. 
• Leder for sportslig utvalg (SU). 
• Ansvarlig for sportslig utvalgs arbeid og ansvarsområde. 

 
Sekretær og informasjonsansvarlig 

• Føre referat fra årsmøte/styremøte og sørge for utsendelse av disse. 
• Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv. 
• Ansvarlig for oppdatering av medlemsregister (i samarbeid med leder). 
• Ansvarlig for adresselister. 
• Ansvarlig for arkiv. 
• Ansvarlig for politiattestordningen og innhenting av politiattester. 
• Ansvarlig ved oppmerksomhet som gaver, blomster osv. på vegne av 

håndballgruppa/håndballklubben. 
 
Økonomiansvarlig (kasserer) 

• Disponerer alle bankkontoer. 
• Ansvarlig for betaling av signerte regninger. 
• Fremlegge økonomisk oversikt til styret når de ber om det. 
• Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjettet for 

styret ved årets slutt. 
• I samarbeid med dugnadsansvarlig ha ansvar for:  

o Kiosksalg. 
o Dommeroppgjør. 
o Dugnader. 

• Ansvar for fakturering av medlemskontingent og treningsavgift. 
• Ansvar for utbetaling av trenerhonorar. 

 
Rekrutterings- og barneidrettsansvarlig 

• Overordnet ansvar for rekruttering til klubben. 
• Ansvarlig for arbeidet med barneidrett i klubben. 
• Ansvarlig for spesielle rekrutteringstiltak. 
• Ansvarlig for dommerrekruttering i klubben. 
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Dugnads- og utstyrsansvarlig 
• Ansvar for finansiering av klubbens fellesaktiviteter gjennom erverv og gjennomføring av 

klubbdugnader. 
• Ansvar for klubbens utstyr. 
• Ansvar for klubbens utstyrsrom. 
• Ansvar for innkjøp av utstyr. 

 
Arrangements- og kioskansvarlig 

• Ansvarlig for kiosk (Nedeneshallen). 
• Ansvarlig for opplæring av «live». 
• Ansvarlig for gjennomføring av arrangementer i Nedeneshallen (seriekamper). 
•  

Sponsoransvarlig 
• Ansvarlig for inngåelse og oppfølging av sponsorkontrakter. 
• Kan ved behov opprette et utvalg hvor sponsoransvarlig er leder. 

 

VEDLEGG 2: SPORTSLIG UTVALGS ARBEIDSOPPGAVER 
• Ansvarlig for utarbeidelse og revidering av sportsplan. 
• Ansvarlig for spillerutvikler, herunder avtaler, arbeidsoppgaver etc.  
• Ansvarlig for oppmelding av lag til seriespill. 
• Ansvarlig for å ha tilstrekkelig med trenere til klubbens lag. 
• Skal på vegne av håndballgruppa sørge for nødvendig treningstimer i hall. 
• Skal tilrettelegge for trenerforum. 
• Ansvarlig sammen med leder for å utarbeide trenerkontrakter. 
• Ha oversikt over turneringer og andre former for sportslige aktiviteter som kan være 

interessante for klubbens lag. 
• Organisering av lagene. 
• Samarbeid med rekrutterings- og barneidrettsansvarlig.  
• Kontaktpunkt for klubbens trenere, spillere, foresatte og foreldrekontakter. 

 

VEDLEGG 3: SPORTSPLAN 
Se sportsplan. 

VEDLEGG 4: OM DUGNADER I KLUBBEN 
ØIF Arendal Breddehåndball har flere dugnader som tilfører klubbkassa tiltrengte inntekter. 
Disse midlene går blant annet til: 
 

• Lav medlemskontingent. 
• Lav treningsavgift. 
• Påmelding av lag til seriespill (startkontingenter). 
• Påmeldingsavgift til tre turneringer per sesong for alle klubbens lag. 
• Trenerhonorarer.  
• Honorar til dommere/veiledere. 
• Støtte til klubbens fellestur til Svane Cup. 
• Håndballutstyr til klubben (drakter, isposer etc.). 
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Utover dette har de fleste lagene også sine egne dugnader for å kunne delta på flere turneringer, 
utenlandsturer og sosiale aktiviteter. Dette arbeidet gjør at egenandelen ved slike aktiviteter blir 
lav.  
 
Klubben er positive til dette dugnadsarbeidet, men oppfordrer på generelt grunnlag til følgende: 
 

• Finn dugnadsformer som er inkluderende for alle. 
• Alle spillere skal få mulighet til å være med på dugnad. 
• Forsøk å finne dugnadsformer som ikke medfører store utlegg for foresatte. 

 
Lagenes egne dugnader tilfaller lagkassene, og hvert lag bør vurdere hvor mye midler det er 
behov for til sitt lag basert på antall aktiviteter de planlegger å være med på.  
 


