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Forord
Den sportslige planen skal være et verktøy for spillere, trenere og ledere for å 
skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø, som sikrer en sportslige og 
sosial utvikling for den enkelte utøver og våre lag. Planen skal bidra til å skape en 
felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i klubben.

Den sportslige planen skal sammen med gjeldende regelverk og barneiddrettsbe-
stemmelser satt av NIF og NHF, være styrende for den aktiviteten Bøler håndball 
tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere, barne-kampveiledere og foreldre 
samt disse aktørenes rolle og ansvar i klubbens virksomhet.

Den sportslige planen ble vedtatt på årsmøte i Bøler IF Håndball den 14.2.2012 

Revidert på Årlig møte februar 2019 

Styret i Bøler IF Håndball
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ÖÖGlede gjennom lek og mestring 
der alle kan være med 

ÖÖFellesskap gjennom sosial  
trening og handling 

ÖÖÆrlighet gjennom oppdragelse  
og respekt for hverandre 

ÖÖHelse gjennom etablering av 
sunne verdier og holdninger

1. Innledning
Den sportslige planen skal sammen med gjeldende regelverk og barneiddrettsbe-
stemmelser satt av NIF og NHF, være styrende for den aktiviteten Bøler håndball 
tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere, barnekampveiledere og foreldre samt 
disse aktørenes rolle og ansvar i klubbens virksomhet. Planen skal være førende 
for hvordan driften av klubben utøves av styret og klubbens underliggende utvalg. 
Den sportslige planen revideres minimum hvert tredje år av styret og fremlegges for 
godkjenning på årsmøtet.

Bøler håndball er en foreldredrevet klubb som baserer seg på frivillig arbeid. 
Spillernes foresatte er klubbens viktigste ressurs og vi forventer at foreldre 
tar aktivt del I klubbens arbeide. Deres deltakelse I støtteapparat og på dug-
nader er helt avgjørende for håndballgruppas muligheter til å nå de målsettin-
gene som beskrives i denne planen.

2. Målgruppe for Bøler Håndballs Sporstlige Plan

Alle som har tillitsverv i Bøler håndball, trenere, lagledere/oppmenn, foreldrekontak-
ter, foreldre/foresatte samt alle spillerne i klubben.

3. Visjon for Bøler IF Håndball

Bøler Håndball skal være en breddeklubb med god forankring i lokalsamfunnet, 
men også gi utviklingsmuligheter for de beste. Klubben skal utvikle spillere, trenere, 
dommere og ledere med gode holdninger på banen, i klubben og i nærmiljøet.

4. Motto
Flest mulig – lengst mulig

5. Verdier 
Bøler håndball skal legge følgende verdier til grunn for aktivitetene i klubben:
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6. Målsetting
Det overordnede målet for klubben er å bidra til at alle aktører i klubben har det 
moro samt at spillerne har god håndballmessig utvikling. Det overordnede målet er 
konkretisert gjennom å definere hovedmål innenfor de fire  
hovedsatsningsområdene for klubben:

Bredde
Hovedmål:

Bøler håndball  
skal ha minst et  
lag påmeldt til  
seriespill i klass-
ene 8-15 år

Utvikling
Hovedmål:

Bølerhåndball  
skal kjennetegnes 
av sportslig og 
faglig utvikling på 
sine spillere og 
trenere

Miljø
Hovedmål:

Aktiviteter i regi 
av Bølerhåndball 
skal preges av  
trygghet, trivsel 
og glede

Støtte- 
apparat
Hovedmål:

Bølerhåndball 
skal ha et engas-
jert, skolert og 
motivert støtte- 
apparat

Tiltakene innenfor disse satsningsområdene spesifiseres på neste side: 
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6.1  Delmål og tiltak BREDDE
ÖÖBøler Håndball skal rekruttere nye spillere

Öy Rekruttere 1.- og 2.-klassinger til håndballskole

Öy Danne og melde på lag til miniturneringer for 7 og 8-åringer

ÖÖBøler Håndball skal holde på etablerte spillere

Öy Om nødvendig benytte sammenslåtte årsklasser midlertidig

Öy Legge til rette for hospitering for enkeltspillere i eldre årsklasselag

Öy Samarbeide med andre klubber i nærområdet

ÖÖBøler Håndball skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig treningstid i  
Bølerhallen og haller/gymsaler i nærområdet.

6.2  Delmål og tiltak UTVIKLING
ÖÖBøler Håndball skal etterstrebe å få individuell spillerutvikling på alle lag  
f.o.m. 12-årsklassen for eksempel gjennom:

Öy Spesialtrening for keepere

Öy Plass-spesifikk trening ( både teoretisk og fysisk) til alle spillere

Öy Hospitering på andrelag

ÖÖBøler Håndball skal tilby utdanning og videreutvikling av de trenerne som 
ønsker det (kurs/samarbeid/kommunikajson)

ÖÖBøler Håndball skal aktivt benytte gjestetrenere – både interne og eksterne.
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6.3  Delmål og tiltak MILJØ
ÖÖBøler Håndball skal styrke samhold g trygghet i og mellom lagene

Öy Reise til en felles cup – hele klubben

Öy Avholde temakvelder

Öy Skape en klubbprofil (felles drakter /overtrekksdresser, supporterutstyr, 
bagger skjerf, etc)

Öy Avholde regelmessige spillermøter og andre sosiale tiltak som sommer-
fest, juleavslutnigner, etc.

ÖÖAlle lag i Bøler Håndball skal delta i minst en cup pr sesong

ÖÖBøler Håndball skal ha en åpen dialog mellom spillere og foresatte om 
lagenes sosiale og sportslige ambisjonsnivå.

6.4  Delmål og tiltak STØTTEAPPARAT
ÖÖBøler Håndball skal sikre informasjon til foresatte og støtteapparat

Öy Etablere rutiner for mottak av nye spillere, trenere og lagledere samt ha 
rutiner for oppstart av nyelag

Öy Etablere rutiner for at lagene gjennomfører foreldremøter

Öy Avholde fellesmøte i august for trenere og lagledere

ÖÖBøler Håndball skal sørge for at informasjon på klubbens nettsider er 
oppdatert.

ÖÖBøler Håndball skal gi støtte til nye trenere og lagledere

ÖÖAvholde trenersamling 2 ganger i pr sesong.

ÖÖBøler Håndball skal rekrutter egne domere/kampledere.

Bøler IF Håndballs 4 satsningsområder
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7. Generelle retningslinjer
For å kunne representere Bøler håndball i seriespill og cuper, må medlemskontin-
gent til Bøler IF og treningsavgift til Bøler håndball være betalt. Årsmøtet 
vedtar hvert år hvilken treningsavgift som gjelder. Spillere som ikke betaler 
medlemskontingent og treningsavgift har ikke anledning til å delta på organisert 
trening og/eller kamper i regi av håndballgruppa, hvis ikke annet er avtalt med 
lagets trener/ledere. I tillegg må spillere fra det året de fyller 13 ha gyldig spillerlis-
ens.

Opptak av nye spillere på etablerte lag gjøres normalt etter sesongslutt rundt 1. 
april og fram mot sesong start 1. september. Opptak forutsetter at det aktuelle 
laget ikke er fullt og at laget har tilstrekkelig trenerkapasitet til å ta imot nye spillere. 
Opptak utenom denne perioden må avtales med trener. Nye spillere uten erfaring, 
må regne med å delta på regelmessig organisert trening over tid for å opparbeide 
seg et minimum av håndballkunnskap før de får prøve seg i kampsituasjoner. Hvor 
lang tid dette vil ta vil variere, men vurderingen fortas av lagets trener.

Det bør legges opp til at det innenfor hvert lag gjennomføres spillermøter og at det 
velges tillitspersoner blant spillerne.

Etablering av nye lag må gjøres innen 1. april hvert år, dette for å sikre både tren-
ingstid og seriespill.
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KLUBBENS AKTØRER

8.1  Spillere
Målsetningene for alle nivåene er å videreutvikle individuelle og samspills- 
ferdigheter i tråd med Bøler håndball sine planer for sportslig aktivitet. Lags- 
miljøene er spillernes primære utviklingsmiljø og deltakelse på treninger og kamper 
bør prioriteres høyt.

Generelle krav til spillerne:

Alle spillerne må ha egnet treningstøy for bruk både ute og inne, håndballsko for 
bruk inne i hall, joggesko for bruk ute samt drikkeflaske for vann. Det er et sterkt 
ønske at alle spillerne har egen håndball som de har med på trening og på kamper. 
Eventuelt tilleggsutstyr utover dette avklares med trenerne for det enkelte lag.

I tillegg gjelder følgende for alle spillere:

ÖÖMøte presis til trening og kamp

ÖÖSørge for å ha orden over eget og klubbens utstyr.

ÖÖVise høvelig oppførsel og utøve vanlig folkeskikk.

ÖÖVise respekt for trenere/lagledere medspiller, motstandere og dommere.

ÖÖVære lojal overfor treningsopplegg og være konsentrert på treningene

ÖÖVise stå-på vilje og innsats

ÖÖMelde fra i god tid når en ikke kan stille på trening eller kamp. 

Spillere som gjennomgående bryter disse kravene, kan bli bortvist fra treninger i 
kortere eller lengre perioder av lagets trener. Det skal på forhånd av slike tiltak ha 
vært aktiv dialog med foreldre/foresatte til den aktuelle spiller og treneren, samtidig 
som styre skal være informert.



Håndballskolen

Rekrutterings- 
mål:

Öy Hvert år rekruttere minimum 20 spillere

Sosiale mål: Öy Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong  
(arrangement som skjer utenom trening og kamper)

Sportslige  
resultatmål:

Öy Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i  
håndballferdigheter gjennom allsidig trening

Treningsmål: Öy Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det 
sosiale, utvikling og lek med ball

Öy Det skal være minimum to trenere

Öy En trening per uke

J/G8 –11 år

Rekrutterings- 
mål:

Öy Stille ett lag i alle aldersklasser

Sosiale mål: Öy Minimum 2 sosial samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(arrangement som skjer uten om trening og kamper)

Sportslige 
resultatmål:

Öy Vinner flere kamper enn laget taper

Treningsmål Öy Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det 
sosiale, personlig utvikling og lek med ball - kombinert med å 
oppnå sportslige resultater

Öy To treninger per uke

Öy Alle spillere bør gjennom sesongen få prøve alle plasser under 
kamp. Spillere som ikke ønsker det skal ikke benyttes som 
målvakt

Öy Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. 
Det skal ikke være et første og andrelag

Öy Fra 10 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp. Tren-
erne skal vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde 
for spilleren

Öy I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler 
spillere
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Treningsmål-
fortsetter 
J/G8–11

Öy Topping/spissing av lag, der de antatt beste blir samlet på ett 
lag, skal ikke forekomme på dette nivået. Alle aktive som stiller 
jevnlig opp på treningene skal ha mulighet til å spille kamper 
uavhengig av sportslig nivå.

J/G 12 – 15 år

Rekrutterings- 
mål:

Öy Stille ett lag i alle aldersklasser

Sosiale mål: Öy Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong  
(arrangement som skjer uten om trening og kamper)

Sportslige  
resultatmål:

Öy Trenere skal vurdere hvilket nivå lagene skal meldes på i ut 
fra antall spillere, spillernes ferdigheter og utviklingsnivå og 
resultater/erfaringer fra forrige sesong

Öy Trenere og spillere skal hvert år definere lagets mål i regionse-
rien, eks. komme til sluttspill (A eller B) i regionserien

Treningsmål: Öy Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det 
sosiale, utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå 
sportslige resultater

Öy To til tre treninger per uke og en økt med styrke/skadeforebyg-
gende trening.

Öy Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille-
plasser

Öy Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og 
sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig

Öy Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte

Öy Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille

Öy For aldersgruppen 12-15år, tillates topping/spissing av lag, Det 
forutsettes at det samtidig gis et tilbud til de i spillergruppen 
som ikke får anledning eller ikke ønsker å delta på et toppet/
spisset lag.  Et slikt tilbud skal innbefatte felles treningstider 
med toppet/spisset lag. Målsetning med dette er ift å holde 
gruppen lengst mulig samlet slik at ungdom i denne alders-
gruppen fortsetter med idrett lengst mulig.
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8.2 Klubben

Rekrutterings-

mål:

Hvert år rekruttere spillere fra 1. og 2. klasse slik at det eta-
bleres et nytt lag hvert år

Sosiale mål: ÖÖEtablere en felles «sosial-komite» for fellesarrange-
menter

ÖÖEn cup pekes ut som felles cup for klubben, Tilretteleg-
ge for fellesaktiviteter mellom lagene samt felles 
arrangement for foresatte som er til stede.

ÖÖMinimum en større sosial tilstelning på tvers av lagene 
i året, For tiden er dette en Kick Off ifm sesongstart, 
dette kan justeres

Sportslige ÖÖVurdere å arrangere miniturneringer i Bølerhallen

Tilbud til de ivrigste utøverne.
Bøler håndball ønsker også å kunne gi et tilbud til sine ivrigste og mest talentfulle 
utøvere i denne gruppen.  
Følgende tilbud skal vurderes:

ÖÖHospitering. Trening og evt kamp med eldre årskull i Bøler håndball

ÖÖEgentreningsprogram

ÖÖDeltagelse på ”talent” samlinger i regi av krets region

8.3 Trenere og lagledere/oppmenn
Alle lag i Bøler håndball skal minimum ha en trener og en lagleder/oppmann. 
Dersom et årskull har flere lag må det vurderes hvorvidt det er behov for flere  
trenere og/eller lagledere/oppmenn.

Trener har ansvar for det sportslige, herunder uttak av lag, mens lagleder/  
oppmann har ansvar for å koordinere det administrative rundt laget.

Foresatte uten trenererfaring, men med rett innstilling kan trene lag opptil 11 år, 
og det er ønskelig at de deltar på et barnekamplederkurs. Fra 11 år og oppover er 
det et ønske at lagene har trenere som er faglig kvalifisert, enten i form av formelle 
trenerkurs eller gjennom tidligere spiller-/trenererfaring. Samtlige trenere får tilbud 
om trenerkurs

Styret ansetter trenere til de enkelte lag. Dette gjøres ut fra de samlede trener- 
ressurser samt økonomiske rammer klubben disponerer.
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Aktiviteter/ansvar som ligger til rollen som trener:
Öy Sportslig utvikling, sammen med klubben utvikle aktiviteter for laget i samsvar 
med håndballklubbens hovedmål

Öy Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre treninger og andre aktiviteter.

Öy Planlegge for lagets utvikling over tid.

Öy Utnytte tildelt treningstid fullt ut. Ubenyttet treningstid i hall skal meddeles styret.

Öy Sammen med oppmann, sørge for at førstehjelpsutstyr alltid er tilstede under 
trening og kamp.

Öy Delta på klubbens trener/oppmann/foreldrekontaktmøter.

Öy Til enhver tid å følge de instrukser som klubbens styre gir.

Öy Bidra til at det er et godt sosialt miljø internt i laget, mellom lag i håndballgruppa 
og mellom laget og andre klubber.

Öy Kjenne til og følge klubbens, Norges håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds 
lover og regler.

Öy Fra spillerne er 13 år skal det gjennomføres individuelle spillersamtaler mellom 
trener og spiller, ev. sammen med tillitsvalgt.

Aktiviteter/ansvar som ligger til rollen som lagleder/oppmann:
Öy Organisere det praktiske omkring et lag: Navnelister, anskaffelse av utstyr, utar-
beide og distribuere terminlister

Öy Bistå treneren etter avtale.

Öy Ha nær kontakt og forståelse opp mot styret.

Öy Sørge for at laget blir påmeldt til serie og cuper i samråd med trener.

Öy Sørge for at laget har drakter, førstehjelpsutstyr etc, samt kartlegge behovet for 
nye drakter. Samle inn drakter dersom noen slutter.

Öy Påse at alle spillere betaler treningsavgift og spillerlisens  
(lisens fra det året det fyller 13) 
Eventuelt følge opp de som ikke har vilje eller evne til å betale slikt.

Öy Sette opp lagliste med spillernes navn, fødselsdato, telefonnummer, adresse, 
draktnummer, samt foreldres kontaktinfo.

Öy Være kjent med Norges håndballforbunds lover og regler, og/eller hvor man kan 
skaffe seg slik informasjon

Oppgavene som er tillagt lagleder/oppmann kan fordeles mellom trener og  
foreldrekontakt (se nedenfor)etter gjensidig avtale mellom disse.
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8.4  Foreldrekontakt
Alle lag skal ha en foreldrekontakt med hovedansvar for dialog/informasjon mellom 
styret og foreldre/foresatte og mellom trenere/lagledere og foreldre/foresatte. 
Rollen har også ansvar for organisering av lagets dugnadsinnsats.

Rollen kan deles og normalt gjøres dette gjennom at det etableres en egen dug-
nadsansvarlig som avlaster foreldrekontakten gjennom å ivareta organiseringen, 
koordineringen og oppfølgingen av lagets dugnadsinnsats (aktiviteter merket med 
D i listen nedenfor)

Aktiviteter/ansvar som ligger til rollen som foreldrekontakt:
Öy Foreldrekontakt skal sammen med trener, sørge for at foreldre til spillerne får 
nødvendig informasjon som håndballklubbens styre formidler.

Öy Sørge for kontakt og informasjon mellom laget og foreldre/foresatte.

Öy Organisere foreldremøter, sosiale tiltak etc.

Öy Være kjent med foreldrevettreglene og motivere til positiv respons fra tribune, 
samt til laget og trenere for øvrig.

Öy Forsøke å være en buffer mellom trener og foreldre for best mulig arbeidsro for 
trener. Avholde jevnlige møter med trener

Öy Ansvarlig for organisering i forbindelse med cuper – overnatting, cupavgift, sosialt 
samvær, bespisning etc)

Öy Initiere dugnader for laget dersom det er behov og ønske om slikt.

Öy Ansvarlig for å skaffe foreldre til dugnad i forbindelse med dugnader som styret 
iverksetter (arrangement, hallvakter, etc.)

Öy Holde oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og hvem det er 
sin tur til dugnadsinnsats neste gang.

Öy Ansvarlig for å skaffe og varsle foreldre til lagets arrangementsvakter  
(sekretariat, billett, speaker, hallvakt/ansvarlig, kioskvakter)

Öy Ansvarlig for å skaffe og varsle foreldre til hallvakter. Lage lister med navn og 
kontaktinfo på dem som skal stille og oversende dette til styrets representant. 
Sørge for å informere foreldre om at den som står på lista er ansvarlig for opp-
møtet. Se for øvrig gjeldende regler for hallvakter på BIF sine nettsider.

Öy Jobbe for en positiv holdning på laget når det gjelder dugnadsjobbing.
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8.5  Foresatte/foreldre
Bøler håndball er en foreldredrevet klubb og er avhengig av aktive og interesserte 
foresatte/foreldre i klubben.  

De foresatte er ved siden av spillerne, håndballklubbens viktigste ressurs

Følgende krav settes til foresatte/foreldre

Öy Aktivt benytte Bøler håndball sine nettsider. Dette vil være primær informas-
jonskanal mellom styret og lagets medlemmer, herunder spillernes foreldre/
foresatte. Foreldrekontakter kan også velge å benytte Bøler sine netsider som 
primær informasjonskanal ut til lagets spillere/foreldre/foresatte.

Öy Støtte opp om aktiviteter som pålegges fra klubben og fra laget (dugnader, 
hallvakter, tilsynsvakter, kjøring, sosiale tiltak etc.). Foreldre/foresatte i tillitsverv i 
styret eller i funksjoner som lagleder/oppmann, trener eller dugnadsansvarlig, gis 
fritak for dugnadsplikt

Öy Være konstruktiv og imøtekommende på forespørsel om hjelp til driften av laget. 
Bøler håndball drives på frivillig basis av foreldre og foresatte.

Öy Kritikk og/eller kritiske tilbakemeldinger til trenere/lagledere/oppmenn skal rettes 
til foreldrekontakten for det aktuelle laget som deretter tar dette videre.

Öy Lese og innrette seg etter NHFs ”Foreldrevettregler”.Disse er: 

Öy Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det

Öy Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter/sønn

Öy Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk

Öy Respektere trenerens bruk av spillere  
- ikke forsøk påvirke han/henne under kampen

Öy Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

Öy Stimuler å oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det

Öy Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet

Öy Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv

Öy Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta initiativ til årlig foreldremøte  

for å avklare holdninger og ambisjoner

Öy Tenk på at det er ditt barn som spiller - ikke du

N
H

Fs ”Foreldrevettregler”
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8.6  Dommere
Bøler håndball skal drive systematisk rekruttering, opplæring, målrettet oppfølging 
og utvikling av dommere og barnekampledere. Klubben skal gjennom dette imøte-
komme regionens forventninger til dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak 
fra Forbunds- og Regionsting, slik som for eksempel krav til dommerkvote. Alle 
klubbens kvotedommere skal være på plass til 1.april

Alle spillere fra og med J/G-14 skal få tilbud om barnekamplederkurs. Klubben skal 
legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom dommerne

Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer.  
Alle dommere knyttes til klubben gjennom personlige kontrakter

8. Organisasjon og administrasjon9. Organisasjon og administrasjon
Bøler håndball skal ha et velfungerende styre og støtteapparat. Klubben skal ha 
en sesongplan som viser alle obligatorisk aktiviteter og viktige frister. Styret skal 
jobbe kontinuerlig med å forbedre de nødvendige rammebetingelsene i form av 
kompetanse, personer, anlegg og økonomi. Styret skal også jobbe systematisk og 
målrettet for å øke antall tilgjengelige timer i hall, gymsal og alternative treningsare-
naer

Bøler håndball skal ha klare retningslinjer og enkle rutiner innenfor de definerte 
målområdene i den sportslige planen.

Bøler håndball skal være møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjon-
er på tvers av kjønn, alder og skolekrets i trygge omgivelser. Alle i Bøler håndball 
skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer

Bøler håndball har som mål at spillere, trenere, dommere og foreldrekontakter er 
inkludert i klubben og deltar aktivt utover eget lags miljø.

Bøler håndball skal ha en åpen, ærlig og enkel kommunikasjon.
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10. Økonomi
Bøler håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innefor et regnskapsår 
ikke overstiger disponible inntekter (selvfinansierende). Det skal hvert år utarbeides 
og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det skal ikke budsjetteres 
med underskudd

Bøler håndball skal i tillegg ha en fri egenkapital som skal være minst 10 % av 
årlige inntekter og skal ha flere ”inntektsben” å stå på.

Det skal utarbeides retningslinjer og rutiner som er iht krav fra offentlige myn-
digheter
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ÅRSHJUL

Måned Styret Dommeransvarlig Trenere/ 
foreldre- 
kontakter

Mars Behov kurs kartlegges og meldes inn.
Avklare lagoppsett for neste sesong  
+ evaluere trenere. 
Årsmøte Bøler IF

Melde opp dommere 
innen 1.april

April Melde opp lag innen 1. mai Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar 

Mai Melde inn hallbehov trening Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Juni Delta/organisere fellescup Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Juli Behandle forslag til tildeling av halltider, 
dialog med kommune samt andre leietakere 
i hallen, fremsende forslag til treningstider  
l trenere/foreldrekontakter

August Utarbeide vaktliste for hallarrangementer 
t.o.m. desember  
Møte trenere/foreldrekontakter 
Møte dommere

Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Oppsett og 
distribusjon av 
dugnadslister/ 
tilsynsvakter

September Fakturere treningsavgift Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Oktober Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

November Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Desember Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Oppsett og 
distribusjon av 
dugnadslister/ 
tilsynsvakter

Januar Motta innspill fra lagene til årsmelding
Møte trenere/foreldrekontakter
Møte dommere

Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar

Fremsende 
innspill til 
årsmelding fra 
laget

Februar Regnskap og årsmelding 
Årlig møte  Bøler IF   Håndball
Fastsettelse og påmelding til årets fellescup

Følge opp dommere /  
Sjekke dommeregning / 
Utbetale honorar
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Flest mulig – lengst mulig
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