
Velkommen til trener- og oppmann møte 

ØHIL håndball
mandag 22. september 2014, Hosle klubbhus



Agenda:

• Hvem er hvem i ledergruppa - ansvarsområder 

• Sesongen 2014 - 2015, nyheter og håndballens dag dato 2015!

• Trenerkurs

• Sportslig utvalg – status 

• Dommersituasjonen - barnekamplederkurs

• Cup-er - planer for sesongen for de ulike årgangene 

• Kommunikasjon i ØHIL håndball

• Webshop-en 

• Politiattest / bildetillatelse 

• Orden og oppførsel i ballrommet og i kiosken

• Hallansvar – nye forbedrede rutiner

• Hjertestarterkurs (jobber med dato)

• Eventuelt



Gnist – avtale med ØHIL håndball



Organisering:

• Harald Joa – leder

• Stein Andreassen – nestleder og webansvarlig

• Sverre Jenssen – turneringsansvarlig

• Aksel Wiberg – økonomiansvarlig

• Øyvor Marton – dommerkontakt

• Morten Berge – dommerkontakt junior

• Nina Jenssen – hallansvarlig og rengjøringsansvarlig 

• Hanne Wengaard – pådriver og rekrutteringsansvarlig

• Torhild Joa – materialforvalter og medisinsk utstyrsansvarlig

• Marius Gebhardt – utdanningsdriver

• Irene Whist – håndballens dag koordinator

• Terje Randen - anleggsansvalig



Verdens beste ledergruppe 



Lagene våre sesongen 2014/2015

• Gutter:

– 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00/99, herrelag, gutter 33. 

• Jenter:

– 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00/99, 98/97, damelag, jenter 33



«FORDI DET ER GØY!» – slagord

Vi ønsker å beholde FLEST MULIG LENGST MULIG

Jenter 2005 Gutter 33 - oldboys



Årshjul, faste aktiviteter:

•Oppstart ny årgang

•Spiller- og foreldremøter

•Trener – og oppmannmøte

•Kickoff / junior bootcampSeptember / oktober

• Hjertestarterkurs

• Julemarked 

• Minirunder 

• Ledergruppas Julebord 

November / desember

• Årsmøte i ØHIL 

• Loppetassen  og MinirunderJanuar / februar

• Messcup Tønsberg 8 – 12 år

• Håndballens dag 18 april 2015

• Sesongavslutning  
Mars / april

• Partille cup 12 – 15 år

• Granollers cup 15 – 18 år (enkelte år)

• Sinatra cup Herre/damelag, J33 / G33
Mai / juni / juli / august

• Informasjon til alle lag om  aktuelle cup-er og 

påmeldingsfrister

• Webkurs

• Planlegge treningsleir



Håndballens dag – et høydepunkt! 

18 april 2015 er vi i gang igjen!



Nyheter sesongen 2014/15

• Innbyttebegrensningen fortsetter
– Kun bytte når man har ballkontroll (t.o.m. J/G 16)

• Omberamming av kamper gjøres online
– Stein Andreassen er «omberammingsansvarlig»

 Lisens = forsikring
 Innen 31.12.14 må J02/G02 registreres for lisens

• 11-års-serien spilles over 2 omganger
– 2. omgang = tema, og resultatet teller

• Loppetassen
– 6-åringer (2008) 

• Kun blandet klasse – jenter og gutter spiller sammen

– 7-åringer (2007)

• Blandet klasse – jenter og gutter sammen

• Jenteklasse – KUN jenter på laget

• Gutteklasse – tillatt med jenter på laget



Hva forventes av foreldrene:

• Sørge for at barna kommer på trening i tide med riktig utstyr

• Bidra som f.eks:

• Hjelpetrenere

• Oppmann 

• Sosialminister 

• Heie på ALLE – spillere og dommere

• Stille opp på kampene

• Positiv fremsnakking av håndballgruppa

• Hallansvar og etter hvert klistervask; stille opp og hjelpe til med 

oppgavene – husk at vi er en foreldredrevet gruppe



Foreldrevettregler



Trenerutdanning i ØHIL Håndball



Generell info om utdanning 

• Det er sterkt ønskelig at alle som er involvert i å trene 

barn, ungdom og voksne har trenerutdanning. 

• Klubben dekker kursavgiften. 

• Påmelding skjer i samarbeid med utdanningsdriveren. 



Trenerstigen

• Barnehåndballtrener

– 4 moduler a 4 timer

• Trener 1

– 12 moduler a 4 timer

• Trener 2

– 20 moduler av 4 timer

• Trener 3

– Topptrenerutdanning

• Trener 4

– Topphåndballutdanning



Utdanningshelgen 17. - 19. oktober

• I Skihallen

• I løpet av denne helgen får du muligheten til: 

– Barnehåndballtrener (4 av 4 moduler)

– Trener 1 utdanningen (4 av 12 moduler)

– Trener 2 utdanningen (4 av 20 moduler)

• Påmeldingsfrist 6. oktober



Lurer du på noe om utdanning?

Ta kontakt med:

• Utdanningsdriver: Marius Gebhardt

• marius.gebhardt@online.no

• Mobil: 900 56 111

mailto:marius.gebhardt@online.no


Sportslig utvalg

To/Tredelt plan:

Barnehåndball 7-12 år

Talentutvikling/ungdomshåndball 13-18 år

Seniorhåndball

http://www.hosleil.no/
http://www.hosleil.no/


Status: 

Første fokusdel blir barnehåndball 7-12 år

Vi legger opp en plan/retningslinje for 7-12 åringer, som brytes ned i 3 grupper

7-8 åringer

9-10 åringer

11-12 åringer

Ut fra de ressurser vi har til rådighet, legger vi opp til en anbefalt 

treningsmengde

Halltid, gymsal, egentrening/annen idrett, treningsstrategi og 

spill/turneringsdeltagelse



Barnehåndball 7-12 år

Hovedstrategier:

7-8 år: Utvikle grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger. Leker som øver 

grunnleggende teknikker. Utvikle og sikre barna håndballinteressen.

Tilhørighet- Respekt – Begeistring – Fair Play – Innsatsvilje

12 kamper i året, lokale turneringer

9-10 år: Fortsette med samme strategi som for 7-8 åringene. Utvikle grunnleggende 

motoriske og fysiske forutsetninger. Leker som øver grunnleggende teknikker. Utvikle og 

sikre barna håndballinteressen.

Tilhørighet- Respekt – Begeistring – Fair Play – Innsatsvilje

16 kamper i året, lokale turneringer og turneringer med overnatting.

11-12 pr: Bevist egen ferdighetsutvikling. Utvikle spillerplasser. Allsidig fysisk og teknisk 

trening. Kampene er uhøytidelige.

20 kamper i året, lokale turneringer, turneringer med overnatting



Barnehåndball 7-12 år

Utviklingstrappa:

Vi kommer også med en overordnet plan på hva som skal være retningslinje i klubben på:

Teknisktrening

Fysisktrening

Taktisktrening

Mentaltrening

Kosthold og ernæring

skadeforebyggende



Barnehåndball 7-12 år

Trenersamling – oppstart hvert år:

Planen vår begynner å ta form og i forbindelse med oppstart av de nye 

årgangene, ønsker vi å arrangere en trenersamling hvert år, hvor denne planen 

presenteres i detalj:

Samarbeidspartnere, gjeste forelesere/trenere stiller opp

Eksempeløvelser presenteres

Øvelsesbank

Fagliteratur

Hvordan planlegge en god økt. Årsplan, periodeplan og øktplan

Gjennomgang av «hva er en god økt»

Bli kjent med andre trenere i ØHIL håndball

Dialog mellom trenere og sportslig utvalg

To delt økt neste sesong, når 13-18 planen foreligger.



Status: 
Neste sesong, presenteres fokusplan for 13-18 år 

Etter iverksettelse av 7-12 årsplanen og evaluering av trenersamlingen og 

dialog – innspill fra trenere, vil vi finpusse 7-12 årsplanen.

Når den er finjustert, setter vi i gang med plan for 13-18 åringene og får en 

ramme for dem, slik at det skal være klart neste sesong.

Når denne planener klar, vil oppstartskurset på høsten være to delt, slik at 

trenerfokus blir mer spesifikt på den årgangen hver trener representerer.

Siste fase i planen er dialog med trenere om det skal settes andre krav/mål for 

gutter og jenter. Sannsynligvis ikke på de allerminste, men kanskje fra 10 år og 

oppover. Dette vil vi diskutere med trenerstaben kommende sesonger.



Status – dommersituasjonen i

Øhil håndball

http://www.hosleil.no/
http://www.hosleil.no/


Dommer og dommerutdanning
Dommerpoolen i ØHIL er som i andre klubber, krevende å få stor nok. Vi har vi 

innført krav om en dommer pr lag for alle lag som er påmeldt i seriespill.

Alle som ønsker å stille som dommer får utgiftene til utdanning dekket av klubben.

Vi ønsker at alle spillerne våre etterhvert skal ta barnekamplederkurs, neste kurs er 

14. – 15. oktober! Påmelding til til dommerkontakt.ohil@gmail.com. 

Ønsket gruppe i år er J/G99-J/G00 og foreldre til de yngste lagene, samt andre 

interesserte. 

Dommeransvarlig for barnekamplederne skal være en fra den årgangen som tar 

kurs, og vil vare i en sesong. Vervet «arves» av neste årgang.

En del av hallansvaret er å bidra til 

at dommerne blir pent behandlet

Dommeransvarlig 

senior - Øyvor

Dommeransvarlig 

junior - Morten

mailto:dommerkontakt.ohil@gmail.com


Turneringsplaner i ØHIL Håndball



Turneringer 2014 - 2015
Langsiktige turneringsplaner, hvor noen turneringer er obligatoriske for lagene og en delvis 

finansieringsplan for disse anbefalingene. Lagene kan supplere med andre tilleggs turneringer.

7-8 års gruppene:

Loppetassen (jan-mars) Mini / dagsturneringer for nybegynnere, perfekt start for de yngste.

Loppetassens ide er å skape en tidlig interesse for idrett og håndball, for utøvere, søsken, foreldre og øvrig familie.. 

Arrangementet skal være en opplevelse som hele familien ønsker å ta del i. Sosial idrettsglede på tvers av kjønn, 

ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse.

9-13 års gruppene:

Messe Cup (Tønsberg-mai) nær beliggenhet, med 1-2 overnattinger.

Tønsberg IF er stolte av alle de flotte tilbakemeldingene vi får, og håper å tilby en minnerik opplevelse. Den populære 

turnering spilles innendørs i fire haller, med i alt seks baner. Andre lokale cup-er for disse årgangene.

J15, G15 og J18 

Partille Cup (Gøteborg –juli) med 4-5 overnattinger.

Tävlingen inleds med ett gruppspel. Varje lag delas in i grupper om 6-8 lag där alla möter alla i en enkelserie. De tre 

främst placerade lagen i 6-7 lags grupper samt de fyra första i större grupper går vidare till A-slutspel, resterande lag i 

gruppen går till B-slutspel. Gruppspelet spelas tisdag till torsdag. A- och B-slutspelet spelas enligt utslagsmetoden 

under fredag och lördag. ØHIL J94 og J95 deltok her første gang i 2009/2010

Senior gruppene:

Sinatra Cup (Fredrikshavn – august) Bredt spillertilbud. 3 overnattinger. 
Indre Østfold Reisebyrå A/S og Strandby/Elling IF inviterer norske håndballag til Frederikshavn og Cup Sinatra. Danske, 
svenske og norske lag vil delta i cupen som er en flott oppkjøring til sesongen. KLASSEINNDELING: A herrer og A 
damer: Lag fra 2.divisjon og 3.divisjon. B herrer og B damer: Lag fra 4.divisjon og lavere.



Inntjening til turneringer

TURNERINGER ØHIL HÅNDBALL

7 - 8 år Loppetassen, Region Øst (jan – mars)

8 – 12 år Messe Cup, Tønsberg (mai)

12 – 15 år Partille Cup, Gøteborg, Sverige (juli)

15 – 18 år Granollers Cup, Barcelona, Spania (juni/juli)

D05/H04+J/G33 Sinatra Cup, Frederikshavn, Danmark (august)

ARRANGEMENT/INNTJENINGSMULIGHETER

Aldersgruppe: Dugnadstype:

7 – 8 år Kakelotteri etter eget initiativ

8 – 12 år Kakelotteri etter eget initiativ

12 – 18 år Hallansvar lørdager/Julestjerner-nek-kort/Toalettpapir/kakelotteri  

D05/H04+J/G33 Ingen ordning

Håndballgruppen vår anbefaler/anmoder lagene om å holde turneringsplanene iht klubbens retningslinjer. Hvis 

lagene ønsker å stille på anbefalte turneringer, legger klubben til rette for delvis finansiering av disse 

turneringene, i form av godt innarbeidet dugnader. 



Messe cup 2014 – en høydare!



Kommunikasjon

hvordan gjør vi det i håndballgruppa

http://www.hosleil.no/
http://www.hosleil.no/


Hvilke kanaler bruker vi

oE-post via oppmenn / trenere til foreldre og spillere

oFacebook : 

o Informasjon og gladsaker på ØHIL håndball sin side (ALLE må 

like denne  )

o Informasjon via lukkede grupper (kun laget)

oAlle lag oppfordres til å sende poster til 

ninajenssen@hotmail.com for publisering på FB

owww.ohil.no/handball

oTreningstider

oDiverse støttedokumenter

oLagsider med lagbilde

mailto:ninajenssen@hotmail.com
http://www.ohil.no/handball


http://www.ohilshop.no/collections/handball



Utstyr kan handles i vår webshop:



Politiattest og bildetillatelse



Alle trenere / hjelpetrenere i ØHIL skal fylle 

inn politiattest

• www.ohil.no:



Alle foreldre må gi tillatelse før vi publiserer 

bilder av barna:

• www.ohil.no/handball/støttesider/oppmenn:





Orden og oppførsel i ballrommet 

og i kiosken



Tre gylne regler - ballrommet:

1. Rydd alltid etter deg /dere etter trening!

2. Legg ALT utsyr på plass der du fant det

3. Forlat ballrommet slik du ønsker å finne det!





Tre gylne regler - kiosken:

1. Rydd alltid opp etter deg /dere og vask over benker og tørk 

over vaffeljern!

2. Legg fat og annet utsyr på plass der du fant det

3. Forlat kiosken slik du ønsker å finne den!





Nye forbedrede rutiner:

• se www.ohil.no, fane «håndball», velg «støttesider» og link 

til «hallansvar»
Oppfordre i laget til å utnevne en arrangementsansvarlig

• Hvert lag får en mail mandag/tirsdagen før deres 

arrangement med påminnelse og info, og en 

oppfølgingsmail etter hallansvar med tilbakemelding om 

utført arbeid.

• Kiosken vil bli skrubbet ned ved oppstart, før jul og etter 

håndballens dag. Denne dugnaden vil fordeles på de 

lagene som ikke deltar på klistervask. 

• Klistervasken følges også opp med påminnelsesmail hver uke.

http://www.ohil.no/


Hjertestarterkurs – behov i år..?





Annet:

Vi søker flaggbærere til GRUNDIGligaen

Flaggbærere kommer inn med flaggene til Haslum, motstanderen og 

GRUNDIGligaen før lagene løper inn. Selve jobben tar ti minutter og flaggbærerne 

får selvfølgelig se kampen gratis.

Alle barn i Haslum eller andre idrettslag er hjertelig velkomne til å være flaggbærere 

hos oss. Det holder med ni barn pr. kamp, som må møte 30 minutter før kampstart.

Ta kontakt med Petter Andersen for påmelding; petter.andersen@dnb.no.

mailto:petter.andersen@dnb.no
mailto:petter.andersen@dnb.no


Annet:

Infoskriv fra Norges håndballforbund:



Eventuelt

• Husk Håndballens dag 2015 – dato blir 18. april!!  

• Kom i Hoslehallen og støtt lagene ved å stille opp på

kampene – både når barn og voksne spiller!

• Følg oss på Facebook!

• Kjøp sesongkort, supporter t-skjorte og kaffedeal


