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Klubbinformasjon 
Klubbnavn: Nordre Fjell Håndball 

Stiftet: 11.Mars 1985 
Idrett: Håndball, aldersbestemt og senior 

Postadresse: Postboks 57, 5346 Ågotnes 

Epostadresse: handball@nordrefjell.no 

Internettadresse: http://www.nordrefjell.no 

Telefon: 93460049 

Organisasjonsnummer: 885016642 
Bankforbindelse: Sparebanken Vest 

Bankkonto: 3628.52.16537 

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tilknyttet: Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund, NHF Region Vest, 

Hordaland idrettskrets og Fjell idrettsråd. 

 

http://www.nordrefjell.no/
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Innledning 
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det 

enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er 

kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, 

utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle 

medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og 
dommere i klubben vår. 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår 

klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør 

ting. 

      

Klubbens historie 
Nordre Fjell Håndball ble stiftet 11.03.1985. De første 4 årene hadde klubben 

bare et lag. Rolf Misje var trener for damelaget og de trente i Bildøyhallen. 

I 1989 åpnet Ågotneshallen og vi fikk ”vår egen” hall. Vi fikk en følelse av 
tilhørighet til klubben og til hallen. Damelaget begynte da å trene der. Samme år 

fikk Nordre Fjell Håndball aldersbestemte klasser og klubben økte 

medlemsantallet i årene fremover betraktelig. Håndball ble populært i regionen 

vår. De minste lagene våre trente på Landro Skole. 

 

Fra vi startet aldersbestemte klasser i 1989 var det ikke gutter som medlemmer i 
klubben. I 2002 fikk Nordre Fjell Håndball det første guttelaget, gutter 12. 

Lagene våre har siden deltatt på en del cuper som bl.a.: Ål-cup, Mil-cup, Stryn 

Cup, Stord Cup, Tusse Cup, Sandefjord Cup, Førde Cup og Partille Cup 

(Sverige).  

 

I 2005 ble Nordre Fjell Håndball tildelt VM Kvalifisering for juniorer menn. I 

påsken 2005 ble det gjennomført mange håndballkamper på svært høgt 
internasjonalt nivå og publikum storkoste seg. Det kom mange positive 

tilbakemeldinger til klubben om meget godt gjennomført arrangement. Samhold 

og tilhørighet til klubben er noe vi i Nordre Fjell Håndball virkelig er gode på. 

Dette har vært gjengs i alle årene fra vi startet til i dag og er noe som vi vil skal 

fortsette i årene som kommer. 

Nordre Fjell håndball er en del av Nordre Fjell Alliansen, sammen med Nordre 
Fjell Fotball og Nordre Fjell Friidrett. Klubben driver breddehåndball og 

rekrutterer i nordre del av Fjell kommune (skolekretsene Skålvik, Ågotnes, 

Landro, Misje, Knappskog, Ulveset). 

 

Verdier 
Nordre Fjell Håndball baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier 

for norsk idrett:  

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, 

lojalitet og likeverd. 
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, vil vi i Nordre Fjell Håndball jobbe for: 

 

å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 
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å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og «fair-play» 

å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

 

Visjon 
HÅNDBALL FOR ALLE! 

Håndball i Nordre Fjell skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og 

kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og 
kampene følges av et entusiastisk publikum. Nordre Fjell Håndball skal være en 

klubb som folk ønsker å tilhøre. 

Virksomhetsidé 
Utvikle og ta vare på en kultur der vi har det gøy og gjennom det skaper 

idrettsglede. Vi skal legge til rette for en god sosial profil og høy trivsel. Vi skal 

ha lag i alle alderstrinn, både gutter og jenter. 

Vi ønsker å tilby medlemmene kvalifiserte trenere som kan øke ferdighetene og 

skape mestringsglede! 

 

Hovedmål 
Hovedmålet til Nordre Fjell Håndball: Flest mulig, lengst mulig! 
 

Organisasjon 
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Funksjonsbeskrivelser verv og utvalg 
 

Leder  
Velges for 1 år 

Er ”ansvarlig” for driften av gruppa 

Er den som leder og legger opp alle styremøtene 

Er den som møter på alle alliansemøter 
Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spillerkontrakter, 

trenerkontrakter, sponsorkontrakter osv.) 

Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region Vest, idrettsråd og 

idrettskrets, og skal møte i de felles fora hvor klubben er invitert. Informasjon 

herfra deles med resten av styret. 

Er den som delegerer og styrer jobber som ikke er definerte 
Er den som lager og fremfører årsrapporten til årsmøtet i samarbeid med  

sekretær og kasserer. 

Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa. 

Kan i tillegg til kasserer disponere håndballgruppas konti. 

Ansvarlig for oppdatering av medlemsregister 

Ansvar for innkreving av treningsavgifter og purringer    

 

Nestleder 
Velges for 1 år 

Stedfortreder for leder.  

Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

 

Sekretær 
Velges for 1 år 

Føre referat fra årsmøte/styremøte og sørge for utsendelse av disse. 
Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv. 

Ansvarlig for arkiv. 

Ansvarlig for innhenting av politiattester 

Ansvarlig ved oppmerksomhet som gaver, blomster osv på vegne av 

håndballklubben. 

 

Kasserer  
Velges for 1 år 
Disponerer alle bankkontoer 

Ansvarlig for betaling av signerte regninger 

Oversikt over "kasse" 

I samarbeid med dugnadsansvarlig ha ansvar for: 

Billettsalg i hallen 

Dommeroppgjør 

Andre dugnader 
 

Styremedlem 
Velges for 2 år 

Bidra til å løse ikke definerte oppgaver (prosjekter) 

Være behjelpelig med styrets arbeid ved behov. 
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Trenerkoordinator 
Velges for 1 år 

Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens sportslige plan 

Rapportere jevnlig til styret om klubbens sportslige aktivitet 

Utarbeide aktivitetsplan/terminliste 
Arrangere trenermøter 

Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere 

Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben 

Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet 

Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere 

Årsmelding for klubbens sportslige plan 

 

Dommerkontakt 
Velges for 1 år 

Dommerkontakten skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og NHF 

Region Vest. 

Sørge for at det kommer dommere til alle kamper hvor dommere fra klubben er 

satt opp. 

Hjelpe klubbens dommere med forfall og følge opp dommere i forbindelse med 
treningskamper og trening. 

Melde på dommere for kommende sesong innen gjeldende frist. 

Begynne arbeidet med den påfølgende sesongen i god tid, helst før nyttår. 

Samarbeide med sportslig utvalg om dommerkurs. 

Påse at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr 

 

Regnskapsfører (2018/2019) 
Fremlegge økonomisk oversikt til styret når de ber om det 
Føre regnskap for klubben og sammen med leder legge frem budsjettet for stryet 

ved årets slutt 
 

Sportslig utvalg 
Treningstider 

Trenere 

Sportsplan 
Utdanning/kurs 

 

Arrangements utvalg 
Håndbok for arrangement 

Arrangementsplan 

Kiosk 

 

Ungdoms utvalg 
For spillere fra 13 år. 
Trivsel 

Spillerdemokrati 

 

Trivselsutvalg 
Internturneringer 

Avslutning 
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Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar. 

Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også 

hvordan årsmøtet skal innkalles. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem 
i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. 

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside. 

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som 

ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal 

drives, bør delta på årsmøtet.  

 
Protokoll årsmøte 2018 

 

Lov for Nordre Fjell Håndball 

 

Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke 

styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår 

av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av 
betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er 

i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 

 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak 
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i 

samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet 

organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig 

økonomistyring 

Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 
Representere idrettslaget utad 

Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

 

Andre viktige oppgaver: 

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, 

budsjett og regnskap  
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

Stå for idrettslagets daglige ledelse 

Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, 

og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring 

Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 
Oppdatering av klubbhåndboka 

 

Årsmøtet velger leder, andre roller som kasserer og sekretær fordeles gjennom 

konstituering på første styremøte etter årsmøtet. 

http://kxweb.no/kx/669/Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B8te%2021.02.2018.pdf
http://kxweb.no/kx/669/Lovnorm%20for%20Nordre%20Fjell%20H%C3%A5ndball.pdf
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Styrets arbeid 

Styret møtes 6-8 ganger pr år. Møtene foregår normalt i møterommet i 

Ågotneshallen. Det lages en møtekalender på første møte i styrets arbeidsår. 

Saksliste sendes ut senest 14 dager før hvert møte, og den inneholder både faste 

punkter og saker som har kommet inn siden forrige møte. Referat/protkoll fra 

styremøter sendes ut innen 14 dager etter avholdt møte. 
 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak 

fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens 

stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv 

om det er fattet mot vedkommende sin egen stemme. 

 
Styremøter kan unntaksvis avholdes per epost eller per telefon. Det skal alltid 

føres protokoll fra styremøtene. 

 

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig 

inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid 

protokolleres. 

Utvalg/komiteer 
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av 

klubbens vedtekter/lov. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. 
kontrollkomité der det er et krav). 

For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene 

beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å 

finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen 

bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og 

hvilke oppgaver utvalget/komiteen har. 
Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg: 

 

Sportslig utvalg 

Trenerkoordinator 

Dommeransvarlig 

Arrangements utvalg 

Ungdoms utvalg 
Trivsels utvalg 

Barnehåndballansvarlig 

Regnskapsfører 

 

Ansatte 
Nordre Fjell Håndball har ingen ansatte. Styret og noen av de mer tidkrevene 

funksjoner honoreres, egne avsnitt om disse. 
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Honorarer 
Rolle Honorar 

Leder 6000 

Kasserer 6000 (deles med regnskapsfører) 

Utvalgsledere 2000 

Trener Se eget avsnitt 

Dommerkontakt 2000 

Tilsynsvakter Lønnes av Fjell Kommune 

Klubbens lov 
Klubben skal ha en egen lov (vedtekter). Loven skal være basert på lovnorm for 

idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og 

inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan 

vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle 

lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. 

 

 
Lov for Nordre Fjell Håndball 

Medlemskap 
Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, 

adresse, epostadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til 

foresatte bør oppgis. Dette skjemaet ligger på klubben sine nettsider. 

 

Alle medlemmer har en egen personlig profil på Min Idrett. Denne profilen må 

hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, 
utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og 

kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til 

lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester 

som kan være aktuelle og interessante for deg. 

 

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en 

annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. 
Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet 

og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for 

personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har 

dette som hoved geskjeft. 

 
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller 

eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et 

medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke 

medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis 

medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet 

bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget 

vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der 
finnes egne prosedyrer for ekskludering. 

 

http://kxweb.no/kx/669/Lovnorm%20for%20Nordre%20Fjell%20H%C3%A5ndball.pdf
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Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. For 

2018/2019 gjelder følgende bestemmelse om kontingent: 

 

Lag Kontingent pr år 

Mini (6-9 år) 700 

10-12 år 1200 

13 år - Senior 1600 

 
Medlemskontingenten sendes ut via MinIdrett 1. oktober. Purring sendes ut 1. 

november. 1. desember skrives medlemskontingent ut, og levers spiller på 

trening. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, 

siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. 

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det 
kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved 

arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og 

på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak. 
 

Treningsavgifter 
Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader 

med aktivitetene. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med 

treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen. 

 

Startkontingenter – deltakeravgifter cuper 
Klubben betaler påmeldingsgebyret for 3 cuper pr sesong. Ved overnattingscup 
dekker klubben kr 500 pr spiller (en cup pr. sesong). Ved overnattingscup 

betaler klubben A/B-kort for 2 trenere. Dersom trener velger annen overnatting, 

dekkes inntil pris for A/B-kort. Det er foreldrekontakter / trenere som melder 

laget på og sender regningen til kasserer. Styret kan være behjelpelig med 

informasjon om diverse cuper (se nettside).  

 
I særskilte tilfeller kan klubben dekke kontingent, lisens og egenandel til cuper 

for utøvere. 

 

Støtte til sosiale arrangement  
Nordre Fjell mener det er viktig å samle laget også utenfor håndballbanene og 

ønsker derfor å støtte lag som arrangerer sosiale arrangement for laget 

(pizzakveld, grilling, kino, turer, osv). Foreldrekontakt / trener sender inn en 

søknad til kasserer som skal inneholde navn på laget, hvor mange spillere som 
deltar og litt om arrangementet. Klubben støtter laget med kr. 100,- pr spiller, pr 

sesong. 

 

Søknad om velferdsmidler 

Klubbens aktivitetstilbud 
 

Klubbens aktivitetstilbud fremgår av klubbens hjemmeside. Den finner du her:  

Nordrefjell.no/håndball 

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948533147
http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=669&setSportId=2
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Barne- og ungdomsidrett 
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens 

barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal 

legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og 

bestemmelsene. Det innebærer at 

aktiviteten skjer på barnas premisser 
barna har det trygt 

barna har venner og trives 

barna opplever mestring 

barna får påvirke egen aktivitet 

barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

 
Les mer 

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett 

 

Ungdomshåndball 
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for 

ungdomsidrett.  

 

Retningslinjer for ungdomshåndball 
 

 

Aktivitetsplan/terminliste 

Klubben setter opp en terminliste over cuper klubben kan delta i. 

Aktivitetsplanen/terminlisten publiseres på klubbens hjemmeside. Nordre Fjell 

Håndball prioriterer Førde cup. 

 

Klubbens arrangementer 
Klubben arrangerer miniturneringer for de yngste lagene, og interncup med 
sosial profil for ungdomslagene 2-3 ganger pr halvår. Klubben har også felles 

avslutning for alle lag ved sesongslutt. 

 

Reise i regi av klubben 
På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) 

skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra 

avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt 

seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan 
være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. 

Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge 

av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke 

annet er avtalt. 

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som 

er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-

/konkurranseopphold i regi av laget. 
 

Klubbens spillere kan fra de er 6 år reise i nærmiljøet. Fra de er 9 år kan de reise 

regionalt (Hordaland, Sogn og Fjordane). Når spillerne er 11år kan de reise innen 

norden. Fra 13 år kan de reise utenom norden. Dette etter NIFs retningslinjer. 

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/Sider/rettigheter_bestemmelser.aspx
https://www.handball.no/nyheter/2017/05/flere-lenger/
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NIF – retningslinjer - alkohol 

 

 

Utøver 
Utøverne bør være kjent med 

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

aktivitetstilbudet 
medlemskap 

dugnad 

klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne 

 

Nordre Fjell Håndball forventer at du som medlem stiller på flest mulig treninger 

og yter ditt beste for at laget skal fungere både sportslig og sosialt. Vi forventer 
at du respekterer treneren og følger treningsopplegget som tilbys. Vi forventer at 

du stiller på laget sine kamper, og gir beskjed i god tid hvis du ikke kan stille. Og 

vi forventer god toveis kommunikasjon så vi kan løse små konflikter før de 

rekker å bli store konflikter. 

 

Forelder/foresatt 
Foreldre bør være kjent med 

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 
aktivitetstilbudet 

medlemskap 

forsikringer 

politiattest 

dugnad 

Nordre Fjell Håndball drives på dugnad. Klubben er avhengig av at foreldre bidrar 
på arrangementer laget er ansvarlig for. Det er kun foreldre som har gyldig 

medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.  

 

Foreldrevett 

 

 

Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen 
 

Trener 
 

Trenerkoordinator (ungdom/senior) 
Trenerkoordinator har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i 

klubben. Trenerkoordinator skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å 

realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle 

trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i 

tråd med det klubben har bestemt. 
Oppgaver 

Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens sportslige plan 

Rapportere jevnlig til styret om klubbens sportslige aktivitet 

Utarbeide aktivitetsplan/terminliste 

Arrangere trenermøter 

Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere 

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948535119
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barn-6-12-ar/minihandball/foreldrevett/
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media
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Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben 

Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet 

Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere 

Årsmelding for klubbens sportslige plan 

Trener 
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens 

aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en 

representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med 

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

aktivitetstilbudet 

medlemskap 
lisens og forsikringer 

politiattest 

kompetansetilbud for trenere 

klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne 

hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …) 

 

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte 
utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til den sportslig utvalg har utpekt. I 

lagidretter samarbeider trenerne med laglederen/foreldrekontakt om 

organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. 
Oppgaver 

Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar 

med klubbens sportslige plan 
Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens 

sportslige plan 

Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere 

Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp 

Fylle ut kamprapport 

Omberamme kamper når det ikke passer for spillergruppen (ledig bane, 

dommere og sekretariat) 
Ha dialog og samarbeid med foreldre 

Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp 

Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben 

Følge gjeldende regelverk 

Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for 

ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund 
Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for 

utøvere/spillere og trenere 
Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med 

klubbens verdier og retningslinjer 
Være oppdatert på informasjon fra sportslig utvalg 

Representere klubben på en god måte 
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Følgende satser for årlig trenerhonorar gjelder fra sesongen 2018/2019. De som 

var trenere før dette beholde gammel ordning (kr 3000 pr år), hvis de kommer 

dårligere ut av den nye. Halvdelen utbetales 1. desember og resten 1. juni. 

 

Alder/trenerutdanning Ikke 

trenerkurs 

Trener1 Trener2 Trener 3 

 

Mini (6-9 år) 2000 4000 

 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

10-12 år 2000 4000 

 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

13-16 år 3000 5000 7000 Etter 
avtale 

Senior 5000 

 

10000 15000 Etter 

avtale 

 

Generelt om trenere: 

 
Det skal være 2 trenere pr lag, avvik fra dette skal styrebehandles. Trenere skal 

være medlem av klubben og betale støttemedlemskap.  

Dersom trenere er under 18 år, skal det være en trenerstøtte over 18 år / 

foreldrekontakt tilstede på treningene.  

Spillende trenere får dekket lisensen ved å levere kvittering for betalt lisens.  

Klubben kaller inn til minst to trenermøter i året, som regel i slutten av og 
starten av sesongen. 

 

Trenere får ett sett med treningstøy (bukse, t-skjorte og genser) ved oppstart. 

Videre får trenere supplert med treningstøy (inntil kr. 1.000,-) ved behov, men 

ikke flere ganger enn 1 gang pr. sesong.  

Trenere får dekket kjøregodtgjørelse til og fra kamper. Kjøregodtgjørelse må 

føres på klubbens skjema for dette og leveres til kasserer to ganger i året.  
Trenere får trenerhonorar utbetalt halvår. For å få utbetalt trenerhonorar må 

forpliktelsene vedr. lagslister og deltakelse på trenermøte være utført. Det 

fordrer også at treneren har vært tilstede på minst 80% av treningene. Dersom 

disse kriteriene ikke oppfylles skal saken styrebehandles før et evt redusert 

honorar kan utbetales. 

 
Avtale om trenerengasjement 

 

Foreldrekontakt 
Velges før 1. mai. Velges for 1 år.  

Foreldrekontakten er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt 

praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Foreldrekontakt skal overlate alt 

det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, 

lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.  
Foreldrekontakt bør være kjent med 

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

klubbens aktivitetstilbud 

medlemskap 

lisens og forsikringer 

politiattest 
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre 

http://kxweb.no/kx/669/Avtale%20om%20trenerengasjement.pdf
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Oppgaver 

Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan 

Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere 

Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle 
spillere og foresatte  

Møte på lagleder- og allmannamøter 

Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte 

Ansvar for lagskasse 

Melde på til cuper, stevner og turneringer 

Innkalle til dugnader 

Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere 
Administrere reiser til/fra kamper eller stevner 

Sikre at alle utøvere/spillere har lisens 

Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren 

 
 

Dommer 
Nordre Fjell Håndball har obligatorisk barnekamplederkurs for alle spillere fra 15 

år. 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. 

Dommerne bør være kjent med 

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

krav til dommere på ulike nivåer 

medlemskap 
lisens og forsikringer 

klubbens retningslinjer og forventninger til dommere 

hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …) 

Lag 
Et lag består av et minimum med spillere for å bli meldt på til seriespill. For mini 

er dette 6 spillere pr. lag. For 10 og 11 år er det 9 spillere pr. lag. Fra 12 år til 

senior skal det være 10 spillere pr lag. Trenerkoordinator kan unntaksvis melde 

på lag med færre spillere enn fastsatt. Dersom et lag ikke stiller til oppsatt kamp, 
kan klubben bli ilagt bot fra NHF Region Vest. Laget er selv ansvarlig med å 

betjene denne boten. 

 

Klubbdrift 

 

Kurs og utdanning 
Klubben tilbyr trenerkurs til alle sine trenere. Ta kontakt med sportslig 

utvalg for mer informasjon. Klubben sin målsetning er at alle trenere skal 
ha «Trener 1» eller tilsvarende, se avtale for trener engasjement. 

 

Det gis intern opplæring i det som skal til for å avvikle hjemmekamper. 

Dette inkluderer opplæring i digital kamprapport. 
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Medlemshåndtering 
Nye medlemmer melder seg inn via klubben sin hjemmeside (evt direkte via Min 

Idrett). 

 

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender 

elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over 
utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. 

KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige 

systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på 

en enkel måte. 
 

Dugnad og frivillig arbeid 
I Nordre Fjell håndball arrangerer vi hjemmekampene som dugnad. Klubben har 

en arrangementsansvarlig som koordinerer dette. Denne finnes på klubben 
nettside og på facebookgruppe for foreldrekontakter. 

 

Idrettslagene kan oppfordre medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, 

men deltakelsen må være basert på frivillighet.  

Medlemmene bør vite hva klubben har tenkt å gjennomføre ved hjelp av dugnad. 

For å få dugnadsordninger til å fungere er det viktig at medlemmene får en 
forståelse av hvorfor det er viktig at dugnaden blir gjennomført. 

 

 

Politiattester 
Klubben krever politiattest av alle over 18 år, som skal utføre oppgaver for 

klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming. Klubben har utpekt en person til å være 

ansvarlig for innhenting og administrasjon av disse. Det er to viktige 
overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest: 

Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens 

verdigrunnlag. 

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for 

foreldre å sende sine barn. 

 

Klubbens antidopingarbeid 
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. 
Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben kan bruke 

Antidoping Norge i arbeidet mot doping.  

 

Kommunikasjon 
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside. 

 

Ta kontakt med trener eller foreldrekontakt for å komme med i relevante 

kommunikasjonskanaler. 
 

 

Sikkerhetsarbeid (HMS) 
Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt 

med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i 
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klubbens lokaler og anlegg. Vi har rutiner for arrangementer, reiser, dugnader 

m.m.  

 

Økonomi 
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens 

økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at 
 

klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 

klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen 

klubben har en forsvarlig økonomistyring 

 
 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 

Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap 

og økonomistyring. 

Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 
Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 

Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 

Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og 

kontrollkomité. 

 

 

Forsikringer 
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges 

Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Etter dette må det løses lisens, 

dette kan enkelt gjøres i «Min Idrett». Ta evt kontakt med trener/foreldrekontakt 

for hjelp med dette. Trenere / foreldre som jobber dugnad i klubben er forsikret 

gjennom klubbforsikringen. 

 

Barneforsikring 
 

Lise og Lise + (lisens fra 13 år) 

 

Klubbforsikring 

 

 

Anlegg og utstyr 
Klubben benytter Ågotneshallen, Landro Skule, Skålvik Skule, Ågotnes Skule. 
 

Klubben har diverse utstyr som ballvaskemaskin, balltrampoline, oppblåsbare 

mål, skuddvegger, kjegler, gule menn, baller, vester og diverse annet som 

naturlig hører hjemme i en håndballklubb. 

Klubben eier draktsettet til alle lag. 

 

Trening i Ågotneshallen  
Nordre Fjell deler hallen med andre idrettslag og det er derfor viktig at vi 

respekterer den treningstiden som er oppsatt. Ved ankomst skal trenere og 

http://kxweb.no/kx/669/Fors.bevis%20og%20vilk%C3%A5r%20Norges%20Idrettsforbund%20fra%2001.01.2017-barneidrett.pdf
http://kxweb.no/kx/669/Lise_forsikringsbevis-og-vilkar.pdf
http://kxweb.no/kx/669/17.10.25%20Nordre%20Fjell%20H%C3%A5ndball%20-%20Forsikringsl%C3%B8sning.pdf
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spillere benytte garderobegangen som inngang til spilleflaten. Dette for å unngå 

unødvendig mye trakk i andres treningstid, og for å unngå for mye «utesko» på 

banen. Laget skal ikke entre spilleflaten før tildelt tid. For bedre utnyttelse av 

hallen, bes lagene som trener samtidig om å samarbeid slik at hel bane kan 
benyttes ved f.eks fellestreninger når dette måtte passe.  

 

Etter endt trening skal trener registrere antall spillere som deltok på treningen, 

på iPad som henger på vegg i kiosken.. Her skal trener også kvittere for brukt 

halltid i perm. Dersom det er skader / uønskede hendelser skal dette også føres i 

permen.  

Dersom man IKKE skal benytte oppsatt halltid er det viktig å melde fra om dette, 
gjerne på trenergruppen på FACEBOOK, men viktigeste er å melde fra til 

låseansvarlig slik at hallen ikke står ulåst.  

 

I permen på kjøkkenet finnes også ett sett med nøkler som låser opp rommet 

med ballene og for å ta ned skilleveggen. Nøklene skal legges tilbake etter bruk.  

I foajeen finnes et rom for gjenglemt tøy – samme nøkkel benyttes til denne 
døren.  

Vi skal forlate Ågotneshallen i den stand vi fant den. Oppfordre spillere til å ta 

vare på hallen, og bruke avfallskorgene.  

Nordre Fjell har ansvaret for vaktholdet i Ågotneshallen og det er egne vakter 

som låser opp og stenger hallen. I permen på kjøkkenet vil det finnes 

informasjon om hvem som har ansvaret for hallen. Dersom man opplever å 
komme til stengt hall, ta først kontakt med den låseansvarlige eller med en i 

styret. 

 

Endringer 


