
 

 

Oppgaver for lagleder 

 Lagledelsen har ansvaret for å holde seg ajour med regler for sin aldersgruppe 
o www.handball.no -> Regioner -> Region Sør -> Praktisk Info -> Spilleregler 

Håndball 
o Barnehåndballplakater: www.handball.no -> Regioner -> Region Sør -> 

Kampaktivitet -> Barn (6-12 år) -> Barnehåndballturneringer 
 Hente ut nøkler til Holehallen og Kleivhallen og returnere disse etter endt sesong 

o Kleivhallen: Nøkkel+kort kvitteres ut fra vaktmester i Kleivhallen. Styret 
informerer om felles dato/tid for uthenting 

o Holehallen: ILH Håndball har kvittert ut en del nøkler til Holehallen. Disse 
overføres til andre lag når ditt lag ikke trenger den lengre. Evt ytterligere behov 
må kvitteres ut av Hallstyret i Holehallen. 

 Lagleder har kode til hengelåser på bur i Holehallen + nøkkel og kode til bur i Kleivhallen. 
 Lagleder vurderer behov for innkjøp av drakter (dvs. trøyer), og treningsutstyr og melder 

fra til materialforvalter. Innkjøp skal gjøres av materialforvalter. Gå gjennom dette litt 
før dere MÅ ha det, da det kan være litt bestillingstid. 

 Overtrekks drakt til lagleder og trener meldes til materialforvalter. Oppgi størrelse.  
 Hovedansvarlig for å organisere laget mht informasjonsflyt internt og eksternt. F.eks. 

Facebook-gruppe, Spond, epostlister eller annen form for organisering. 
 Organisere representanter fra sitt lag inn i dugnadsgruppa. Man må i de fleste tilfeller 

dele ut oppgaver / peke på foreldre til de ulike oppgavene. 

 

Til kamper 

Det er behov for hjelp fra lagleder eller hjelpetrener ved kampene. Alternativt kan en av de foresatte 
som er orientert om oppgavene møte.  

 Organisere kjøring ved bortekamper. Dette bør foreldre klare selv, men bistå dersom dette 
ikke går i orden 

 Fylle ut kampskjema. Fra 11 år gjøres det i appen «min håndball» 
 Ha med bag med vester, førstehjelpsutstyr, pumpe, klister, reservedrakter, keeperdrakter, 

overtrekksvester 
 Eventuell hjelp med innbytter etter oppsett fra trener 

 

  



Til trening 

 Førstehjelpsutstyr: Koffert skal inneholde plaster, isposer og tape.  
 Spilleren har selv med baller på alderstrinn over 13 år (fra 1'er ball) 
 Bistå trener med å hente ut utstyr (kjegler, vester, etc) 
 Melde fra til materialforvalter om ødelagt eller manglende utstyr 
 Sørge for at hengelåsene blir låst igjen etter trening 

 

Annet 

 Sørge for at foreldre får nødvendig informasjon (inkluderer foreldremøter og spillermøter) 
 Lage og ajourføre spillerlister - dvs. navn, adresse, telefon, fødselsdag, foresatt og melde 

endringer til medlem@ilh.no 
 Påse at alle er medlemmer i IL Holeværingen 

o www.medlemsnett.net 
o Bruker til medlemsnett bestilles av medlem@ilh.no 

 Sørge for at alle spillere har betalt lisens 
 Dele ut informasjonsskriv til alle spillere m/ foresatte løpende gjennom sesongen 
 Dele ut og ha oversikt over drakter (trøyer) 
 Fordele oppgaver til foresatte ved arrangement i Holehallen/Kleivhallen. 
 Sørge for at kamprapport/bilder sendes web ansvarlig etter hver kamp for å beholde en 

oppdatert og levende nettside for sitt lag. 
 Oppsummering og årsrapport overleveres styret v/leder innen 15. Januar 
 Påse at hallen/garderober er i ryddet etter endt trening/kamp 
 Påse at hallen låses dersom dere er siste lag ut 
 Be om medlemskap i Face book gruppen: Trenerforum Holeværingen Håndball 
 I tillegg kan det være en ide å ha en lagkasse som kan finansiere turer. Inntekter til lagkassen 

kan f.eks. komme fra kakelotteri og andre dugnadsjobber.  

 

Påmelding til Cup’er 

 Informasjon om Cup’er blir gitt på styremøter eller pr mail fra styret. 
 Påmelding til cuper etter avtale med styret 
 Oppfordres til å melde på laget på minst 1 cup pr sesong. Styret dekker påmeldingsavgift. 

 

Lagledelsen har ansvaret for å melde på sitt lag til styret 

 Lagledelsen har ansvar for å gi informasjon om cuper laget er påmeldt, slik at cupavgift kan 
bli betalt 

 Yngre lag (6-10 år): Påmelding for hver cup til Region Sør via TurneringsAdmin (ta.nif.no) 
o Bruker til TA fås av Styret v/sportslig leder 
o Lagleder må opprette profil på «min idrett» dersom man ikke allerede har profil 

 Eldre lag (11+): Påmelding til prøveserie/serie via TurneringsAdmin (ta.nif.no) 


