
Velkommen til oppmannmøte 

ØHIL håndball
onsdag 28. september 2016 kl 18.00, Hosle klubbhus



Agenda:

• Hvem er hvem i Øhil håndball

– Kommunikasjon, Facebook

• Her er lagene våre

– lagsidene på web-en, er disse oppdaterte?

• Kort om den sportslige planen for de ulike årgangene

• Forventninger til spillere, forventninger til foreldrene

• Dommere - barnekampledere

• Websidene våre – webshop-en

• Politiattest og bildetillatelse

• Hallansvar – påminnelse om rutiner og orden i ballrommet

• Håndballens dag 2017

• Spørsmål??



Slik er håndballgruppa organisert:

• Harald Joa – leder

• Stein Andreassen – sportslig leder

• Aksel Wiberg – økonomiansvarlig

• Hans Jacob K Brun – hallansvarlig

• Hanne Wengaard – pådriver og kommunikasjon

• Hilde Orrem - rekrutteringsansvarlig

• Øyvor Marton – dommerkontakt

• Lise Svendheim – dommerkontakt junior

• Trond Hartermann – materialforvalter og medisinsk utstyrsansvarlig

• Terje Randen – anleggsansvalig

• Stein Andreassen - webansvarlig

Håndballstyret



Her er noen av oss  :



Lagene våre sesongen 2016/2017

• Gutter:

– 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, herrelag, gutter 33. 

• Jenter:

– 09, 08, 07, 05, 04, 03, 02, damelag, jenter 33



«FORDI DET ER GØY!» – slagord
Vi ønsker å beholde FLEST MULIG LENGST MULIG

Jenter 2005

Gutter 33 - oldboys



Kommunikasjon

hvordan gjør vi det i håndballgruppa

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 

hannewengaard@gmail.com for publisering på FB

owww.ohil.no/handball

oTreningstider

oDiverse støttedokumenter

oLagsider med lagbilde

mailto:hannewengaard@gmail.com
http://www.ohil.no/handball




Sportslig plan for ØHIL håndball

http://www.hosleil.no/


Sportslig plan
Målsetning for sesongen:
Alle lag bør ha en målsetning for sesongen. Denne kan utarbeides i samarbeid med sportslig leder, og må henge 
på spillernes alder, ferdigheter og ambisjoner.

Aktivitetsplan:
Alle trenere skal jobbe med en aktivitetsplan for å sikre utviklingen og innhold for alle spillerne. Denne skal 
tilpasses lagets målsetning.
Sportslig leder skal støtte trenerne med utarbeidelsen. Planen skal forankres med oppmenn og foreldrene. 
Barna skal presenteres dette minst 1 gang per år.

http://www.ohil.no/




Mål og retningslinjer 7-8 år

Mål og retningslinjer:
Klubben skal arrangere håndballskole for gutter og 
jenter fra 6-7 år.       

8- åringer har egen treningsgruppe.. Opptak til 
spillerne er geografisk-/skole tilhørighet og 
ansiennitet ved påmelding.

Kriterier for inndeling av lag:

Blanding fra fra ulike skoleklasser.
Opp til 30 spillere pr årsklasse.

Trenerkompetanse/Støtteapparat:

- Modul 1-4 på Trener 1. 

- 1 hjelpetrener pr 8 spillere (foreldre)

http://www.ohil.no/


Mål og retningslinjer 9-12 år

Mål og retningslinjer:
Klubben har hovedfokus på bredde på disse 
alderstrinnene. Vi ønsker å skape ett godt 
håndballmiljø, samhold og lagånd. 
Vi ønsker å blande skoleklasser på de enkelte 
lagene, men at alle så langt som mulig skal få trene 
og spille med noen av sine venner. 

1.Inndeling av rene årsklasser er prioritet, men 
avvik er mulig for at alle skal føre seg på sportslig 
hjemmebane. 

2.Alle spillere som kommer på trening skal spille 
tilnærmet like mange kamper, og spilletiden skal 
fordeles mest mulig likt. 
Det er viktig å melde på nok antall lag slik at det 
maks er 10-12 med pr. kamp. 

Kriterier for inndeling av lag:

Blanding fra ulike skoleklasser.

8-12 spillere pr påmeldte lag.    

Treningsgruppen kan være opp til 30 pr 
årsklasse.

Trenerkompetanse/Støtteapparat:

- Hovedtrener skal ha Trener 1. 

- 1 hjelpetrener pr 8 spillere (foreldre)

http://www.ohil.no/


Mål og retningslinjer 13-14 år

Mål og retningslinjer:
Målsetning om å ha 1 lag på nivå 1 og 1 eller 2 lag 
på nivå 2
Dette gir spillerne det beste tilbudet etter deres 
sportslige nivå og ønsker. 

Alle som tas ut til kamp skal spille. Lagets kamper 
og spilletid skal forsøkes delt likt, men innsats på 
trening vektlegges. Spillere kan trekkes opp på 
høyere aldersnivå, men ved kollisjon av kamper bør 
spillerne delta på det laget de aldersmessig 
tilhører.

Kriterier for inndeling av lag:

Innsats på trening

Fremmøte på trening 

Ferdigheter
Spillerens eget ønske så langt det passer 

Trenerkompetanse/Støtteapparat:

- Hovedtrener skal ha Trener 2. 

- Hjelpetrener med Trener 1

- Øvrige hjelpetrenere 

http://www.ohil.no/


Mål og retningslinjer 15-16 år

Mål og retningslinjer:
Målsetning om å ha 1 lag på nivå 1 og 1 eller 2 lag 
på nivå 2. Trenerne bør vurdere å spille 
kvalifikasjon til Bring-serie.

Dette gir spillerne det beste tilbudet etter deres 
sportslige nivå og ønsker. 

Alle som er tatt ut til seriekamper skal spille. 
I Bringserien er det tillatt å toppe laget. 
Det tillegges treneren ett ansvar å oppretteholde
motivasjon til de som får spille mindre, ved å la de 
spille mer på lag i nivå 2. Ved kollisjon av kamper 
bør spillerne delta på det laget de aldersmessig 
tilhører.

Kriterier for inndeling av lag:

Ferdigheter

Innsats på trening fremmøte på trening

Spillerens eget ønske utfra motivasjon og 
ambisjon.

Trenerkompetanse/Støtteapparat:

- Hovedtrener skal ha Trener 2. 

- Hjelpetrener med Trener 1

- Øvrige hjelpetrenere 

http://www.ohil.no/


Forventninger!



Hva forventes av spillerne:

• Være på plass på trening og til kamper i tide med riktig utstyr

• Ha en positiv holdning og respektere:

• Trenere

• Dommere 

• Medspillere 

• Heie på hverandre 



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

• Bidra ved hallansvar - stille opp og hjelpe til med oppgavene



Foreldrevettregler



Dommersituasjonen i Øhil håndball

http://www.hosleil.no/


Dommer og dommerutdanning
• Dommerpoolen i ØHIL er som i andre klubber, krevende å få stor 

nok. Vi har 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 gjennomfører barnekamplederkurs, 

i høst er det 2002 årgangen sin tur

• Alle som vil er velkommen på kurs! 

Dommeransvarlig 

senior - Øyvor

Dommeransvarlig 

junior - Lise



Barnekampledere

• Vi dømmer selv til og med 11 – årsklassene

• De lagene som blir bedt om å stille med 

spillere til kurset (ca to timer), må prioritere dette.

Uten spillere blir det ikke noe kurs.

• Kursene i høst blir tirsdag 11. og

torsdag 13. oktober 





Nye websider i ØHIL Håndball



Nye, forbedrede websider! 

• Min idrett

• Turneringsadmin

• Handball.no

• Min håndball – app

• Ohil.no



Ohil.no

• Nytt responsivt design – tilpasset mobil og 
nettbrett

• Lettere publisering

• Lagsider

• Brukertilgang
– Kontakt Sverre Nordby, for å få tilgang

– Rettighet til ditt/dine lagsider først

• Brukerveiledning
– Innlegg

– Media

– Hendelse

– (resterende endringer gjøres av klubbredaktører

– Link til brukerveiledning:
https://docs.google.com/document/d/1JXJTOQ3Uxsa5TwyzTBjx6k
Oxn8Q9UYLH-fpMotjMXms/edit#

https://docs.google.com/document/d/1JXJTOQ3Uxsa5TwyzTBjx6kOxn8Q9UYLH-fpMotjMXms/edit


Min Idrett, Klubbadmin, Sportsadmin og 

Turneringsadmin

• Min idrett

– Viktig for spiller, dommer, trenere, ledere, foresatte og 

supportere

– Håndtere medlemskap

– Håndtere lisens og treningsavgift

– Kampoversikt

– Dommeroversikt

– Omberamming

– Kamprapport

– Overgang



Min idrett - Medlemskap

• Viktig å få inn spillerne her

– Fakturere medlemsavgift

– Rapportering av antallspillere

– Lagtilhørighet

• Kamprapport

• Informasjonsflyt til gruppen

• Foreldre egen bruker

– Familieoversikt

– Faktura og medlemskapsoversikt

– Min håndball, følge lag



Handball.no

• Ingen innlogging

• Informasjon

• Kampinformasjon

• Terminlister 
• linker på websidene

• Diverse nyttig informasjon

for trenere og dommere 



Min håndball -app

• Oversikt over

– Lag du er lagleder for

– Oversikt over lag du spiller for

– Oversikt over andre lag du er interessert i

– Tabeller

– Informasjon som endringsmeldinger

• Spiller

– Melde seg i tropp til kamp?

• Lagledere

– Melde inn lagstropp til kamp







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 

kommunikasjonsansvarlig. 



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









Lurer du på noe om utdanning?

Følg link og trykk deg inn på det kurset som er aktuelt for deg:

https://www.handball.no/regioner/nhf-

sentralt/utvikling/utdanning/trenerutdanning1/

Ta kontakt med:

• Kommunikasjonsansvarlig Hanne Wengaard

• hannewengaard@gmail.com

• Mobil: 9222 5420

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/utdanning/trenerutdanning1/


Faste turneringer i ØHIL Håndball



Turneringer 2016 - 2017
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.

9-11 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.

12 – 14 års gruppene 

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. 

15 – 18 årsgruppene

Granollers Cup i Barcelona, Spania. Kamper 2 x 15 minutter. Innledende runder i puljer av 4-7 lag. Det spilles 

ikke B-sluttspill. Både innendørs- og utendørsbaner.

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.



Cup er kjempegøy!!! 



Politiattest og bildetillatelse



Alle trenere / hjelpetrenere i ØHIL skal fylle 

inn politiattest





Alle foreldre må gi tillatelse før vi publiserer 

bilder av barna:







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!





Her finner du rutiner for hallansvar:

• 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.

• Lurer du på noen angående hallansvar?

Ta kontakt med hallansvarlig Hans Jakob K Brun

hans_jacob@hotmail.com

http://www.ohil.no/
mailto:hans_jacob@hotmail.com


Hjertestarterkurs – dato kommer!



Gnist – avtale med ØHIL håndball



Hva går avtalen ut på:

• Rask tilgang til time hos Gnist sitt behandlingsteam, 

som består av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor,

muskelterapeut/massør, akupunktør, osteopat og helsecoach

• Fast kontaktperson hos Gnist ved spørsmål om skader og 

andre ting. De som trenger hjelp, ta kontakt med Janne Tuven,

telefon 91301000.

• Et gratis foredrag, med et tema som vi bestemmer 

• Man behøver ikke gå via fastlegen for å komme til Gnist. En undersøkelse 

vil gi svar på hva som er rett behandling for denne skaden. Vi har mulighet 

til å henvise videre til røntgen og MR, samt henvise til spesialist. Vi benytter 

ultralyddiagnostikk som supplement til vanlig undersøkelse i de tilfellene 

hvor det er behov for det.

• Ta kontakt for tips om fysiske økter og skadeforebyggende trening 

• Håndballspillere er forsikret (Lise eller Lise pluss). Dette kan dekke utgifter 

til behandling. For mer informasjon og melding av skade, se 

www.idrettshelse.no. 

http://www.idrettshelse.no/


Håndballens dag – et høydepunkt! 

1. april 2017 er vi i gang igjen!



Eventuelt

• Husk Håndballens dag 2017 – dato blir 1. 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


