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Håndballgruppa 

1 Styrets	sammensetning	og	utvalg	

Styret i håndballgruppa består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og to vara 
medlemmer. Håndballgruppa har også en dommerkontakt, og en arrangementskomite som 
består av deler av økonomigruppa, en person fra styret og laglederne fra alle lag.  
Oppgaver og arbeidsfordeling 
 
Leder: Organiserer og leder møter. Leder har ansvar for at det er aktivitet i håndballgruppa, 
og at de planlagte aktivitetene blir gjennomført. Administrerer håndballgruppas side på 
www.kolvereidil.no , og sørger for at relevant informasjon kommer ut til håndballgruppas 
trenere og spillere. Leder møter på sonemøter i Namdalen og på KIL hovedlag sine møter.  
 
Nestleder: Stedfortreder ved leders fravær. Har ansvaret for overganger og lisens.  Øvrige 
oppgaver i styret.  
 
Sekretær: Har til ansvar å skrive referat fra møter og søke om midler. Øvrige oppgaver i 
styret.  
 
Kasserer: Kassereroppgaver. Øvrige oppgaver i styret.  
 
Styremedlem: Har ansvaret for utstyrsrommet til håndballgruppa i Nærøyhallen. Øvrige 
oppgaver i styret.  
 
Varamedlem 1: Har ansvaret for arrangementskomiteen. Øvrige oppgaver i styret. 
 
Varamedlem 2: Har ansvar for transport. Øvrige oppgaver i styret.  
 
Dommerkontakt: Har i oppgave å være bindeledd mellom klubbens dommere og 
sonen/regionen. Dommerkontakten skal også ta vare på klubbensdommere og jobbe for 
utvikling.  
 
Arrangementskomité: Økonomigruppa i håndballgruppa har delt seg, slik at de er ei 
økonomigruppe og en arrangementskomite. Arrangementskomiteen har ansvaret for 
arrangementene i Nærøyhallen. De skal sørge for at de som hjelper til vet hva de skal gjøre i 
sekretariatet, kiosksalget og i hallen generelt. 
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2 Aktivitet	
	

o Lag	

Håndballgruppa	har	et	alternativ	til	de	fleste	årsklasser	og	starter	med	
håndballtilbud	for	barn	fra	og	med	1.	klasse	til	og	med	3.	klasse.	Dette	er	et	
tilbud	som	kalles	minihåndball.	Her	lærer	barn	helt	grunnleggende	
håndballferdigheter	som	kast	og	mottak	og	enkle	regler	som	steg	og	
dobbeldropp	og	så	videre.	Sesongen	2017/2018	har	vi	ikke	hatt	tilbud	for	j10,	
j14	og	g14.	Dette	på	grunn	av	for	lite	spillere.	J10	har	vært	veldig	heldig	å	få	
trene	med	g10,	og	spillere	tilhørende	j14	og	g14	har	fått	være	med	sammen	
med	henholdsvis	j12	og	g16.		 

.  
 

o 	Håndballsesongen,	kamper	og	cup.	

Håndballsesongen starter oktober og skal være ferdig ca. månedsskiftet mars/april. Alle 
lagene i håndballgruppa hjelper til ved våre arrangementer i hallen. Da stiller de opp med salg 
av kaffe, drikke, kaker og vaffel, billettsalg, bevertning av motstanderlag og bemanning av 
sekretariat.  
Alle lagene i håndballgruppa deltar i serie hvor det spilles både hjemme- og bortekamper. 
Lagene er avhengige av spillernes foreldre/foresatte med tanke på transport til bortekamper. 
Ved bortekamper lengre enn 20 mil har lagene krav på busstransport. Ved overnatting dekker 
håndballgruppa 100 kr per spiller. Lag som deltar på cup og sluttspill får dekket 
påmeldingsavgift og buss av håndballgruppa.  
 

o Dommere	

Klubben har per dags dato tre aktive dommere. Alle har barnekamplederkurs, noe som gjør 
dem rustet til å lede kamper fra miniklassen og opp til 12- årsklassen. To av dommerne har 
deltatt på dommer 1 kurs, og kan dømme opp til 16-årsklassen. Dommerne dømmer for det 
meste kamper i Nærøyhallen, men dømmer også noen kamper på Rørvik.  
 

o Håndballavslutning	

Håndballgruppa avslutter sesongene med ei håndballavslutning. Her får spillere, trenere og 
dommere ei oppmerksomhet for sin innsats for håndballgruppa. Det selges kaffe og kaker på 
denne avslutninga.  
 
3 Kurs	og	utvikling	

	
o Trenerkurs	

Vi i håndballgruppa tilbyr trenerne våre til å delta på trenerkurs ved starten av hver sesong, og 
ofte skjer dette i samarbeid med naboklubbene Rørvik og Terråk.  
 

o Dommerkurs	

Håndballgruppa ønsker seg flere dommere. På dommersiden samarbeider vi godt med 
naboklubbene Rørvik og Terråk for å få gjennomført dommerkurs.  
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4 Treningsavgift	og	lisens	

Treningsavgift:	
 

Årsklasse Å betale 
Veteran 250 kr 
Senior 1300 kr 
J/G 16 1000 kr 
J/G 14 900 kr 
J/G 12 850 kr 
J/G 10 650 kr 
Mini 500 kr 

 
Lisens:	
ALDER OG BELØP LISE LISE+ 
Født i 1997 eller tidligere 1195,- 1455,- 
Født 01.01.1998 - 31.12.2002 1090,- 1345,- 
Født 01.01.2003 - 31.12.2004 790,- 990,- 
Født i 2005 (Forfall 01.01.2018) 400,- 500,- 
Kun spill i Veteran-NM 600,- 730,- 
Ved oppstart etter 01.01.2018 
Født i 1997 eller tidligere 600,- 730,- 
Født 01.01.1998 - 31.12.2002 545,- 675,- 
Født 01.01.2003 - 31.12.2004 400,- 500,- 

 
Håndballforbundet sier at man står selv fritt til å velge hvilken forsikring man vil løse. De 
anbefaler imidlertid alle håndballspillere om å tegne LISE+, da denne forsikringen gir best 
dekning dersom uhellet skulle være ute.  
 
5 Samarbeid	med	andre	om	sosiale	arrangement.	

Håndballgruppa deltar på dugnad i forbindelse med Kolvereid dagan. Da blir seniorspillere og 
foreldre/foresatte satt opp til å enten være festvakter, vakt i mattelt eller 
opprigging/nedrigging av telt.  
Håndballgruppa hjelper også til sammen med hornmusikken om å arrangere 4. juledagsfest i 
kulturhuset. 


