Infoskriv til trenere/lagledere – OIL Håndball
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Alle lag skal bruke Spond
o gruppe skal opprettes av styret slik at det legges under OIL Håndball
o Her skal alle spillere legges inn med kontaktinformasjon på foreldre
▪ Viktig at epost og adresse legges inn på foreldre
o Spond skal til enhver tid være oppdatert, da dette fungerer som spillelister
o Brukes til treninger, kamper, cuper og andre arrangement
Nettside orkdal-il.no
o Her finnes navn og kontaktinfo til Håndballstyret
o Hvert lag har en egen fane med kontaktinfo
OIL Håndball har opprettet egen facebookside, Orkdal IL – Håndball
o En lagleder fra hvert lag skal ha tilgang til å legge ut info på denne siden
o Ønskelig at det legges ut info om blant annet tid og sted i forkant av kamper
o Legg gjerne ut bilder etter kamper/cuper med en liten tekst
o Trenere/lagledere må informere foreldre/foresatte om at de må gi beskjed hvis det
ikke skal legges ut bilde av deres barn på nettsiden/facebook. Det skal aldri brukes
fullt navn på barnet.
Alle trenere og lagledere må levere gyldig politiattest
Kontaktperson
o Sportslig leder
Sesongen varer i hovedsak fra høstferien til påskeferien
o Hvert enkelt lag vurderer behovet for tidligere oppstart og/eller evt. forlengelse av
sesongen pga seriespill, cuper osv.
Trener og lagleder får sponset en OIL – genser (evt OIL-bukse)
o Kjøpes på Sport 1 Amfi – husk klubbrabatt
o Lever kvittering og kontonummer til kasserer
o Håndballstyret oppfordrer alle trenere og lagledere til å bruke OIL-genser på kamper
og cuper
o Maks et plagg pr år
Foreldremøter arrangeres av de ulike lagene. Hvis det er ønskelig å ha med sportslig leder
eller andre fra styret er det bare å ta kontakt.
o Alle lag har foreldremøte i starten av sesongen
o Alle lag som skal spille i serie neste sesong har foreldremøte i mars
o Alle lag må ha en foreldrekontakt
Husk å informere alle spillere/foreldre om at de må være medlem i OIL
Alle spillere som deltar på fire treninger eller mer må betale treningsavgift. Viktig at dette
følges opp og at Spond oppdateres før utsending av treningsavgift
Alle spillere skal legges inn i Turneringsadmin – gjelder lagene som spiller i serie
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o Kontakt sportslig ved behov for hjelp
Alle spillere skal ha lisens fra det året de fyller 13 år
Treningstider
o Trenere for lag som trener i hall blir innkalt til møte med sportslig leder på
vår/sommer for å avklare ønsker om treningstid/dag
o Treningstider blir tildelt rundt skolestart hvert år
Lagskonto
o Det er egne regler for å opprette lagskonto. Konto må opprettes under OIL håndball
og ta årskullet som navn.
o Kontakt kasserer hvis dette er aktuelt for deres lag.
Seriespill/Cup
o Seriespill er fra 9-år og oppover
o Hvert lag får dekket to cuper i året fra Håndballstyret. De som ikke spiller serie får
dekket tre cuper (mini). Utover dette må lagene selv dekke påmelding.
o OKEA Cup i Kristiansund i april er klubbens avslutningscup (gjelder lag som spiller i
serie)
Utstyr
o Hvert lag får utdelt drakter og en bag med utstyr ved å henvende seg til
materialforvalter
▪ Det er et lite lager i klubbhuset på Fannremsmoen med utstyr (ballpumper,
isposer, plaster, teip osv) som kan hentes ut ved behov.
▪ Draktene og bagene samles inn ved sesongslutt
o Klubben har en del håndballer som kan lånes ut til de minste lagene

