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LAGSKONTAKTENES ARBEIDSOPPGAVER

Lagskontakten skal være bindeleddet mellom trener(e) og foreldre og
mellom håndballstyret og foreldrene.

Sportslig
Lagskontakten skal etter avtale med treneren(e) avlaste treneren(e) mest mulig slik at
treneren(e) kan konsentrere seg om å trene laget samt å lede laget under kamp. Herunder:
• Møte på kampene
• Organisere sekretariat på hjemmekamper
• Møte på lagskontaktmøter eller sørge for at noen andre stiller for laget
• Sørge for at alle foreldre/foresatte/trenere som arbeider med laget innehar påkrevet
politiattest
I tillegg oppfordres lagskontakten til å være aktiv i forbindelse med det å finne cuper som
laget kan delta på. Lagskontakten vil også være lagets kontaktperson i forbindelse med
reisecuper. Lagskontakt kan også være den som bidrar til å finne/organisere treningskamper.

Økonomi
Lagskontakten har ansvaret for lagets økonomiske forpliktelser overfor klubben. Herunder:
•
•
•
•
•

Organisere lagets loddsalg
Organisere lagets julekalendersalg
Organisere vedtatte dugnader
Ta ansvar for lagets lagskasse
Sørge for at tidsfrister blir overholdt

Sosialt
Lagskontakten skal bidra til at laget har et tilfredsstillende sosialt nettverk rundt seg, med
hovedvekt på foreldregruppa. Herunder:
• Ta initiativ til sosiale sammenkomster for laget, spillere og foreldre
• I samarbeide med trenerne, innkalle til og organisere foreldremøter etter behov
• Oppmuntre til at så mange som mulig av foreldre, søsken, besteforeldre etc stiller på
kamp og andre arrangementer
• Videresending av informasjon fra klubben til lagets medlemmer/foresatte.
• Oppdatere ved behov lagets spillerliste inn til klubben
• Sørge for at spillere og foresatt er registrert i klubbens Mobil App.
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Det er fullt mulig å låne klubbhuset ved behov, lagsavslutninger, foreldremøter, spillemøter
etc. Det ligger en rød bok på kjøkkenet som man kan skrive seg opp i.

Dugnader
Lagskontakten skal sørge for at laget stiller på dugnader når dette er påkrevd av klubben.
Lagskontakten skal sørge for å vedlikeholde et timeregnskap som viser hvor mange timer
hver enkelt spiller/foresatt har benyttet for klubben. Faste dugnader i løpet av året:
•
•
•
•

Trondheim Cup
17. mai
Klubbdager
A-lagets hjemmekamper

Aldersbestemt informasjon
Dette er informasjon som er viktig å vite for lagskontakt og som er spesifikk for hvilket
aldersnivå laget er på.
Informasjon fra håndball kretsen finnes her: http://www.handball.no/p1.asp?site=5
Terminlister for Kolstad lagene finnes på klubbens hjemmesider på internett eller på
håndball kretsens hjemmesider: http://www.handball.no/dagbok_klubb.asp?KlubbId=5848
For andre aldersbestemte retningslinjer, se offisielt dokument:
http://www.handball.no/local_showfile.asp?field=41961
Om spilleren eller den foresatte etc har behov for ekstra treningsutstyr, klær, sko etc så har
Kolstad Håndball avtale med MX Sport på Valentinlyst. Her vil man få rabatter på utstyr ved
å fremvise rabattkort. Rabattkort fås ved henvendelse til lagskontakten.
Klubben holder lagene med førstehjelpsskrin, forbruksartikler, isposer etc. For påfyll kontakt
klubben, bruk gjerne e-post utstyr@kolstad-handball.no.
Klubben innehar kollektiv forsikring for alle innmeldte spillere fram til det året som spilleren
fyller 13 år. Fra 1/1 det året spilleren fyller 13 år (siste del av sesongen), så er det lisensen
som overtar forsikringen. Denne faktureres spilleren av klubben. Fra 1/7 det året spilleren
fyller 13 år (første del av sesongen) og fremtidige sesonger, vil lisensen faktureres spilleren
direkte fra forsikringsselskapet.
Avsjekk i de aldersbestemte retningslinjene korrekt størrelse på håndballen.
Ved en eventuell omberamming/flytting av kamp(er) skal dette utføres av
lagskontakt/trener i hht reglement angitt på www.handball.no. Vær oppmerksom på avgift.
Kostnader rundt omberamming av kamper skal forhåndsgodkjennes av klubben for at dette
skal kunne dekkes. Alternativt kan laget benytte egen lagskasse for dette.
Klister er ikke tillatt på aldersbestemt lag. Dette er først tillatt på J/G 16.
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Minihåndball
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 spillere på banen
Spilles frem til sommeren det året spilleren fyller 10 år. Håndballåret skifter 1. mai.
Treningsavgiften er gratis for spillerens første år.
Medlemsavgiften betales i hht klubbens gjeldende takster
Hjemmekamper spilles i Nidarøhallen Hall E
Hjemmelaget stiller med veileder for å lede kampen
Hjemmelaget stiller med ball, korrekt størrelse
Klubben stiller med T-skjorter til laget. Resten må spiller anskaffe selv.
Bortelaget stiller med alternativ draktfarge/vester ved like farger
Retningslinjer for TrønderEnergi serien medbringes på kamp.

10 åringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 spillere på banen, 1 fast målvakt
Spilles frem til sommeren det året spilleren fyller 11 år.
Hjemmekampene spilles hovedsakelig i Nidarøhallen Hall C.
Alternativ stor bane med senket tverrligger
Ved hjemmekamp skal dommeren betales. Betales mot kvittering. Pengene
refunderes hos klubbens kasserer.
Hjemmelaget stiller med 2 personer til sekretariat. 1 til måltavle og 1 til kampkort.
Hjemmelaget stiller med kampkort, sørger for at hjemmelag og bortelag fyller inn
spillere og deres info
Kampkort finnes på www.handball.no der hvor kampinfo ligger.
Kampkort skal leveres men er ikke påkrevd. Brukes kun til øving. Egen postkasse for
dette i hallen.
Medlems- og treningsavgift i hht gjeldende satser.
Krav til nummerert drakt noe klubben stiller med. Resten må spiller anskaffe selv.

11 åringer
I utgangspunktet som 10 åringer men med følgende endringer:
• Hjemmekamper normalt sett i Husebyhallen
• Kampkort fylles ut og legges i hvit postkasse bak hvor sekretariatet sitter. Står Kolstad
Håndball på postkassen. Resultatet må ringes inn umiddelbart. Se kampkortet.
• Poengtavla i Husebyhallen befinner seg der hvor sekretariatet sitter. Om dette ikke
finnes her kontakt hallens inspektører (dem som sitter i luka til Husebybadet)

12 åringer
I utgangspunktet som 11 åringer men med følgende endringer:
• 6 spillere på banen, 1 fast målvakt
• Det skal løses lisens for alle spillere på dette alderstrinnet
• Spiller etter vanlige håndball regler

