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 Sesongen 2020/2021

- 13 aldersbestemte lag, 4 aldersbestemte samarbeidslag 
(J14/G13/G16), 3 seniorlag, minilag 2012, 2013 og 2014 (60 spillere)

- Totalt rundt 230 spillere, og ca 70 frivillige trenere, lagledere, 
dommere, styre- og utvalgsmedlemmer

 Trener-/lagleder-/dommermøter

- 3 gang pr sesong; august, desember og mars/april

- Innhold;  nytt fra styret, treningstider, terminlister, rutiner, 
aktivitetsavgifter, lisens, arrangement, utstyr , sponsoravtaler.

- Sosial sammenkomst min 1 gang pr sesong – mai 2021(?)

- Godtgjøring; trenings-/profileringsklær, frikort kamper

- Covid-19; retningslinjer, erfaringer mv

- Bruk av TA; spiller-/kamptropper, kampkort, omberamminger osv
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 Sportslig

- Kurs på nett fra NHF Region Nord

- Teknikktreninger – videoer

- Kontakt med trenere/lagledere og foresatte 

- Turneringer våren 2021 – OIF Håndball dekker påmeldingsgebyret

 Samfunnsregnskap

- Klubbens bidrag gjennom dugnadsinnsatsen fra trenere, 
lagledere, dommere, styret, utvalgene: for 2020 er denne beregnet 
til 3,2 mill
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 Økonomi

2020: omsetning på ca.1.8 mill

- Inntekter

Langsiktige sponsoravtaler, aktivitetsavgift, kalendere, egne 
turneringer, Håndballskole (vinterferien), billettinntekter, 
spillersamlinger juni, diverse dugnader (inntekt går direkte til lagene)

- Krisepakker

- Utgifter

Ca.30% av omsetning går til anleggsleie

Ca.10 % av omsetning går til kampavgifter

Ca.15% går til påmeldingsavgifter serie og turneringer

Ca.20% går til dommerutgifter

Resten går til reiser, turneringer og utstyr/bekledning
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 Politiattester
 Laglederne må sørge for at spillerlister oppdateres fortløpende
 Lagleders oppgaver mht lister kiosk/sekretariat mv -varsling 
 Medlemstilhørighet trenere/lagledere/dommere mv
 Bruk av sportsplanen, trenerkurs mv
 Lisens *

* 2008-modeller skal betale halv lisens fra nyttår

 Siste treningsdag før jul er torsdag 17/12
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 Oppsummeringsmøte/(årsmøte): mandag 15.februar 2021 kl.18:00
 Valg…. - igjen
 Håndballskole uke 8; 22.-24.februar 2021, 9-13 år
 Mini-/10-årsturnering 13.mars 2021
 Orklahallen bestilt t.o.m uke 12/2021 (ut mars mnd)

- Husk å melde fra når treningstid ikke skal benyttes.
- Trening i april fram til evt avslutningsturnering bestilles direkte av lagleder

 Neste trener-/lagleder-/dommermøte: mandag 22.mars 2020
- Oppsummering sesongen 2020-2021      
- Sesongen 2021-2022 (hvem blir med videre, påmelding av lag mv)

 Avslutning
- Felles i kinosalen tirsdag 23.mars 2021 kl.1730 - 1900
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 Lagene vs dugnadsinntekt
 Kun inntekt julekalendere går til klubben

 Inntekt ut over disse går til den enkelte spiller, men ingen utbetaling av 
«penger til gode»

 Dugnadsarbeid

- Varetellinger 03.januar – 1 spiller med foresatt (ca 30 personer totalt)

* J13, J14 og G15/16
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SERIEPERIODE 2

 Treninger/kamper; endring av treningstid som følge av 
kamper på hverdager

 Bruk av spillere/spillerflyt mellom lag – hjelp hverandre
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