
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKASJON MELLOM 
HÅNDBALLGRUPPA OG FOTBALLGRUPPA I OPPEGÅRD 
IDRETTSLAG 
  

  

Bakgrunn 
Erfaringen har vist at det generelt er dårlig kommunikasjon mellom støtteapparatene i 

håndball-/fotballag. Dette har ført til unødvendige situasjoner hvor de aktive føler seg 

forpliktet til å prioritere en idrett i tidlig alder. Dette fører også til gnisninger mellom de 

aktuelle gruppene og kan i ytterste konsekvens medføre at idretter som må stille lag, får 

problemer med antall spillere.  

Oppegård Idrettslags overordnede mål for alle grupper er å legge forholdene til rette slik at 

barn og ungdom deltar aktivt i en eller flere former for organisert idrett så lenge som mulig.  

  

Det er i dette skrivet lagt mest vekt på føringer til fotball og håndball da det av erfaring 

oppstår situasjoner mellom disse idrettene. Det vil bli oppdatert med andre grupper i OI ved 

nærmere gjennomgang om nødvendig. 

  

Hensikt  
Etablere retningslinjer for god kommunikasjon mellom gruppene og avklare hvordan 

prioritetsrekkefølgen for de forskjellige aktivitetene i løpet av en sesong skal være. 

Dette skal formidles til leder i alle nivåer i gruppen og til foreldrene. 

  

Overordnede føringer 
OI har som mål å tilby barn et variert tilbud. Gruppene skal derfor legge til rette for at barn og 

ungdom skal kunne delta i en eller flere idretter, så lenge som mulig i oppveksten. 

Gruppene må gi den aktive mulighet til å utøve sin idrett i den tidsperioden som idretten har 

sin hovedaktivitet. Sesongen er for håndball i perioden 1. september til 30. april. Det vil ofte 

bety i praksis at for de minste lagene så starter ikke serien før i midten av september. Eldre 

lag, 13 år og oppover, starter kvalifisering til diverse turneringer som går parallelt med 

sesongen fra 1. september. Fotballsesongen er i perioden april/mai til september/oktober. 

  

Ledelse av gruppene 
Gruppene er ansvarlig for å dokumentere aktiviteter pr. lag og sørge for dialog mellom andre 

grupper. Det skal avholdes 2 møter per år, mars og august, for å holde status og ta opp 

aktuelle temaer for utvikling av gjeldende samhandling. 

  

Kamper 
Seriekamper skal alltid være prioritert foran annen trening i annen gruppe. 

Kvalifiseringspill for håndballen i september, der det er mulig, bør ikke kollidere med fotball 

aktiviteter. Det er uansett viktig at gruppen har dialog om dette i forkant for å finne beste 

løsning da ikke det alltid er lagene som bestemmer oppsettet. Viktig å være klar over at 

Håndballforbundet kun tillater omberamming av to kamper på hver side av jul. 

Fotballforbundet har ikke slike begrensninger, men kan ha andre regler som i noen tilfeller 

kan vanskeliggjøre flytting av kamptidspunkt.  

  

Trening 
Under oppkjøring til ny sesong må det tas hensyn til hver enkelt spillers belastning. Gruppen 

anbefaler at lagene som er i avslutning av sin sesong gir den aktive mulighet til å starte 



forberedelse for nye sesong i annen idrett uten at det skal sette den aktive i en ufordelaktig 

situasjon. Treninger som kolliderer skal tilpasses for den aktive for at prinsippet med 

allsidighet blir ivaretatt. Oppkjøring for fotball defineres med start fra 1. april og oppkjøring 

for håndball defineres fra 1. september. Foreldrene bør være oppmerksom på 

treningssituasjonen til sitt barn og det er foreldrene som bør kontakte ansvarlig trener hvis 

f.eks treningsbelastningen blir for stor. Foreldrene må søke kunnskap om hva som er gjeldene 

retningslinjer. 

  

Fotball 
”Putteskolen” er fotballgruppas betegnelse på den første organiserte aktiviteten. Samtlige 6-

åringer får invitasjon via skolene. Oppstart har til nå vært i mai.  

For sesongen 2008 vurderes det om vi skal senke aldersgrensen til 6 år. Blir dette vedtatt så 

vil oppstart for 6-åringer i fremtiden bli på høsten etter skolestart.  

For 2008 sesongen vil dette innebære en overgangsordning med 2 ”Putteskoler”. En på våren 

fro 7-åringer og en på høsten for 6-åringer.  

  

Håndball  
Håndballskolen starter i 2. klasse (7 år). Østli og Greverud skole får invitasjon til å delta på 

Håndballskolen i løpet av første skoleuke i august.  

Det blir trening en time pr. uke i Greverudhallen med oppstart den første uken i september og 

avslutning rundt 15. mai. Håndballskolen deltar på MiniCup og Loppetass serien.  

Trener teamet består av en voksenperson og fire yngre assistenter. 

Første sesong med serietilbud er fra 8 år. Serie spill er definert til å starte 1. september og 

avslutter 30. april. 

  

Kommunikasjon mellom nye lag 
Så snart lagene er etablert og støtteapparatet er på plass arrangerer fotballen (Kontaktperson 

pt. Jørn Heggestad) og håndballen (kontaktperson pt. Arne Ellingsen) et felles møte for 

medlemmene i støtteapparatene rundt de nye lagene. 

Hensikten med møtet er å etablere en kommunikasjonskanal mellom de forskjellige lagene, og 

å informere om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.  

  

Samarbeidspunkter  
1. Det avtales hvem som er kontaktpunkt i kommunikasjonen mellom de respektive 

håndball-/fotballagene 

  

2. Det skal avholdes minimum 2 møter i året, vår og høst 

a. Vårmøte (avholdes innen utgangen av mars) Fotballen har prioritet. 

Begge lag presenterer sine planer for perioden ut året. 

b. Høstmøte (avholdes innen utgangen av august) Håndballen har prioritet. 

Begge lag presenterer sine planer frem til neste års sommer. 

  

3. Viktige punkter som skal være på agendaen 

 Serieoppsett håndball og fotball 

 Treningsleire  

 Eventuelle Cuper som fotball/håndball har tenkt delta i under perioden 

 Større arrangementer som for eksempel deltagelse i utenlands cuper skal 

diskuteres med minimum 2 års tidshorisont.  

 Vurder fellesaktiviteter mellom gruppene 

  



4. Større arrangementer som for eksempel deltagelse i utenlands Cuper skal diskuteres 

med minimum 2 års tidshorisont. Da deltagelse i større arrangementer kan innebære en 

ikke ubetydelig kostnad i form av både penger og tid så har erfaringen vist at en 

fordeling på annet hvert år mellom håndball/fotball kan være en god løsning. 

  

  

  

  

Oppegård, 23. september 2008 

  

  

  

Oppegård Håndball                    Oppegård Fotball 

  

  

  

Arne Ellingsen                    Jørn Heggestad 

 


