
Styret i OIF Håndball sesongen 2022/2023
Styreleder Øyvind Togstad 

Leder Marked/økonomi Berit Kvåle

Sportslig leder Heidi Berg Bjerkan

Kasserer Marthe Togstad

Sekretær Bjørn Almli

Teknisk leder Sølvi Gangaas

Utvalgsmedlemmer ordnes av lederne iht org.plan
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Forberedelse sesongen 2022/23
• Talentsamling juni 2022;

• 2007-modeller

• Samarbeid;

• Heimdal - J16

• OIL - G10 

• OIL - J11

• Tiller - G20

• Melhus og Molde Elite – Ksr

• Treningstider Orklahallen; 

• Har forsøkt å finne de riktige tidspunkter tilpasset hvert enkelt lag
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Litt om mangt
Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper

• Oversikt over trenere/lagledere/påmeldte lag legges ut på hjemmesida

• Der ligger også organisasjonsplan, sportsplan, brev om aktivitetsavgift og lisens, mv

• Treningstider avklart, terminlister for lag fom 13 år og eldre er klare, 12 år og yngre publiseres 30.september

• Endringer i treningstider pga kamper sendes ut så raskt terminlistene er klare (kamper på treningstid etc)

• Varsle Orklahallen i god tid når treningstid avlyses!

Endringer/forbedringer/klargjøringer
• Benytt øvelser, basis, hospitering, Learn handball

• Trenerkurs – e-læringskurs

• Trenerattesten – alle må sørge for å gjennomføre denne, også laglederne

• Enkelte lag som er ressurskrevende (få spillere, sluttere mv)

• Også ressurskrevende rundt leieforholdene i Orklahallen
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Trenere/lagledere sesongen 2022/23
Minilag (mix-lag eller jenter/gutter)

• 2014 Kjersti Løkken, Beate Hansen, Trine Kojan

• 2015 Ida Carin Dahl, Gry Anette Auran Dyrseth, Jenny Selven, Marina Øverås

• 2016/17 Raja Toumi
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Trenere/lagledere  sesongen 2022/23
Påmelding av lag, trenere og lagledere sesongen 2022/2023

• 1 lag J10 (2013/12) Guri Hoston Pettersen

• 2 lag J11 (2011) Mona Storås, Reidun Hestnes Brostrøm, Maj Iren Helgeton

• 1 lag J12 (2010) Marit Elisabeth Martinsen, Marit Nærup, Lars Arne Lien

• 2 lag J13 (2009) Øystein Claussen, Mari Røhmesmo, Trine Fjellvær

• 2 lag J14 (2008) Øystein Claussen, Per Arne Mogseth, Ken Roar Kristansen, Janne Gunnes, 

Ann-Kristin Haugnes

• 1 lag J15 (2007/08) Øystein Claussen + samarbeid mellom de ansvarlige på J14/J16

• 1 lag J16 (2006/07) Øystein Claussen, Øyvind Hukkelås, Brit Anne Forbord, Tonje Sandvik, 

Maren Rødsjø Meland

• 1 lag Ksr Willy Refsnes, Raja Toumi, Berit Kvåle
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Trenere/lagledere sesongen 2022/23
Påmelding av lag, trenere og lagledere sesongen 2022/2023

• 1 lag G9 (2013) Torbjørn Evjen, Ole Morten Holmeng, Marit Elisabeth Martinsen

• 1 lag G10 (2012) Elin Mæhlen, Hege Kvernrød, Angelique Oddli

• 1 lag G14 (2008) Maj Iren Helgeton, Iren Snildal

• 1 lag Msr (3.div) Eivind Mellingsæter
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T
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Treningstider 2022/23
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Terminlister

For de klassene som har fått publisert sine terminlisteforslag 
før sommeren så vil det være gebyrfri omberamming fram til 
31.august. 

12 år og yngre kommer ila august
• Derfor;

• Sjekk datoene for kampene for ditt/dine lag

• Finner dere ut at hjemmekamper må flyttes pga ett eller annet, ta kontakt med undertegnede for 
utsjekk av mulig omberammingsdato/kl.slett. Ta deretter kontakt med bortelag.

• Finner dere ut at bortekamper må flyttes pga ett eller annet, ta kontakt med bortelag og finn ny 
dato.

• Hvis bortelag tar kontakt for å flytte kamper som skal spilles i Orklahallen (hjemmekamper for 
OIF), ta kontakt med undertegnede for utsjekk av mulig omberammingsdato/kl.slett

• Hvis bortelag tar kontakt for å flytte «sine» hjemmekamper så er det helt opp til dere å bli enige om 
ny kampdato for deres bortekamp.
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Kamparrangementer

Hjemmearrangementer/Teknisk

• Viktig med ”Håndball med stil”

• Fruktavtale eksisterer ikke lenger

• Sekretariat og kiosk 

- rutiner for utsending til lagene

- lagleder sender ut til foresatte

• MyGame - streamingtjeneste
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Utstyr

Håndballutstyr for spillerne

• Umbro valgt som utstyrsleverandør

• OIF Hovedlaget jobber med å få på plass en handlekveld

Håndballutstyr for støtteapparat

• Klær til tillitsvalgte, trenere, lagledere og dommere er bestilt. I tillegg fri adgang til kamper med OIF 
som arrangør
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Spillerlister og avgifter
Spillerlister

• Mal ligger på hjemmesida. Må fylles ut så raskt som mulig etter oppstart av treninger, og sendes BK. 
Husk å sende oppdatering så raskt det skjer endringer

Aktivitetsavgift og medlemsavgift

• Alle skal betale begge deler

• Foregår ved at spillerlistene samkjøres med medlemsregister

• De som ikke er medlemmer blir innmeldt og får tilsendt faktura

• Ingen spille-/treningsberettigelse ved utestående

• Aktivitetsavgift skal dekke påmeldingsavgifter, drakter, hall-leie, kampavgifter, dommerutgifter mm. 
Aktivitetsavgiften dekker inn i snitt ca.60% av de virkelige kostnadene, resten må klubben skaffe 
gjennom sponsorer, arrangement, kalendersalg mm

• Medlemskap gjelder alle med verv 
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Spillerberettigelse

Lisens

• Alle spillere over 13 år skal betale lisens før spill

• Laglederne må sørge for å kontrollere at dette er gjort

• Ingen får spille kamp før kopi av lisenskvitt. er levert/sjekket

• Spillere som fyller 13 år i løpet av sesongen, betaler halv lisens ved årsskiftet. 

Kamprapporter

• Spillernavn, trenere og lagledere i TA (kan kopieres fra forrige sesong, legg til nye/fjerne de som har 
sluttet)
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Turneringer

Deltakelse på turneringer

• Mini-/B10-turnering i OH lørdag 19.nov 2022 og lørdag 19.mars 2023

• Orkland Energi Julecup 2022 i OH 27.des 2022

• Også aktuelt med turneringer før sesong for de som ønsker det, OIF dekker påmeldingsavgift

• Klubben har avviklet ordningen mht avslutningsturnering, må ordnes av det enkelte lag og utgiftene 
må også jobbes inn

• Skyldes at dette er svært ressurskrevende for klubben; booker, forskutterer, betaler 
påmeldingsavgifter, betaler overnatting ledere. Klubben ønsker selvfølgelig å benytte 
samarbeidspartnere som gir noe tilbake til klubben, sørget dermed for inndekning for trenere og 
lagledere – mangel på forståelse på dette, omkamper/energitap = ordne det selv!
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Foreldremøter

Foreldremøter; datoer, innhold

• Alle lag skal avholde foreldremøte så raskt som mulig etter oppstart

• Saker; hvordan vil vi ha det, rutiner, treningstider, avgifter, turneringer, kioskvakter, kalendersalg mv. 
Dugnader til inntekt for eget lag

• Dugnader ifbm hjemmearrangementer

• Tidtaker/sekretær – Opplæring i LIVE

Vi kan godt sette opp kurs, men da må folk møte opp

Lagleder må ta en opplæringsrunde med sine
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Økonomi
Omsetning på ca.2.4 MNOK i 2019 ble til 1.3 MNOK i 2020, 1.2 MNOK i 2021. 

Budsjett i 2022 på 1.3 MNOK

• Inntekter
• Langsiktige sponsoravtaler (profilering), aktivitetsavgift, kalendere, egne turneringer, billettinntekter 

(spesielt 2.div), spillersamlinger juni, diverse andre dugnader (inntekt går direkte til lagene).

• Store inntektstap ifbm avlysninger, sannsynligvis opp mot NOK 600.000, – dette på tross av dekning 
gjennom krisepakker (70% og 50% inndekning)

• Utgifter

Ca.25% av omsetning går til leieutgifter

Ca.10 % av omsetning går til kampavgifter

Ca.20% går til påmeldingsavgifter serie og turneringer

Ca.20% går til dommerutgifter

Resten går til bekledning, reiser, kurs, mv
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Økonomi
• Aktivitetsavgiften skal dekke påmeldingsavgifter, drakter, hall-leie, kampavgifter, 

dommerutgifter mm. Ingen planer om økning

• Aktivitetsavgiften dekker inn i snitt ca.60-65% av de virkelige kostnadene, resten må klubben 
skaffe gjennom sponsorer, arrangement, kalendersalg mm

• Dugnader for det enkelte lag (instr. Håndballskole, varetellinger og andre oppdrag som lagene 
tar på seg) tilfaller den enkelte spiller. Men likevel trøbbel med å få tak i folk til varetellingene

• I OIF-regi og det som går til fellesskapet; 

• Kalendersalg

• Foreldre og spillere blir satt opp under arrangement

• Miniturneringene og Julecup (- dommerutgifter)

• Resten av pengene hentes inn gjennom sponsoravtaler,  talentsamlingen, Orkanger-dagene
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