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Innledning
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder
internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret og daglig leder. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere,
foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal
oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.
I klubbhåndboka finner du vesentlig informasjon om rutiner og regler i Reistad Idrettslag samlet på et sted.
Savner du noe? Send en epost til reistadhandball@hotmail.com

Om klubben
Klubbnavn:

RIL

Stiftet:

27. november 1942

Postadresse:

PB 89, 3401 Lier

Besøksadresse:

Jensvollveien 60, 3413 Lier

Epostadresse:

reistadhandball@hotmail.com

Nettside:

www.reistadil.no

Organisasjonsnummer:

975 596 206

Bankforbindelse:

DNB

Bankkonto:

2260 21 28419

Medlem av:

Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund

Tilknyttet:

Norges Håndballforbund, Registrert i Frivillighetsregisteret

Reistad Arena
Nye Reistad Arena sto ferdig i 2013. Den er leid ut til Lier kommune fra mandag til fredag og brukes som gymsal på
dagtid av St. Hallvard og Lier Videregående skoler. På kveldene og i helgene brukes hallen til trening og kamper for
RIL.
Reistad Arena inneholder også Arenasalen som kan leies til mindre arrangementer som møter, kurs, selskaper eller
andre anledninger. Treningstidene blir fordelt av Lier Kommune.
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Vår historie
RIL (heretter RIL) ble startet illegalt under 2. verdenskrig nærmere bestemt 27. november 1942 av noen uredde
idealister fra Reistadlia i Lier. I de første årene drev klubben med flere idretter som håndball, fotball, friidrett og
skihopp. I begynnelsen av 50 årene spesialiserte klubben seg mer og mer mot håndball. Klubben hadde et meget godt
herrelag på den tiden, og den første landslagsspilleren som kom fra klubber utenfor Oslo var faktisk en Reistad-gutt.
Les mer her: https://reistadil.no/klubben/var-historie/

Reistad Idrettslag - Vi spiller på lag

Reistad IL er…
•

en veldrevet klubb med egen idrettshall, sunn økonomi og et sportslig og sosialt godt tilbud til lag i alle aldre
og av begge kjønn.

•

Rekrutteringen til klubben er primært i nedre Lier, samt deler av Drammen. Klubben har i dag ca 500
medlemmer i alderen 6-55 år.

•

Reistad ønsker å bidra til positiv utvikling av barne- og ungdomsidretten i nærmiljøet og jobber for å gi barn
og unge et tilbud om idrett og fysisk aktivitet i trygge sosiale rammer. Bredde er viktig i klubben, målet er å ha
med så mange som mulig så lenge som mulig. Vi skal gi et tilbud til alle uansett nivå og forutsetninger og til
alle barn og ungdommer som ønsker å spille håndball.

•

Foruten spill i regional serie, Region Sør Cup, beachhåndball, Bring og Lerøy, deltar lag fra RIL i en rekke
håndballturneringer i inn- og utland gjennom hele håndballsesongen. Hele klubben reiser til Storhamar Cup
den siste helgen i mai hvert år.

•

RIL er en toneangivende klubb i Norge når det gjelder barne- og ungdomsidrett, både når det gjelder på og
utenfor banen. Klubben hadde allidrett i SFO-tiden i mange år. Nå har vi allidrett for 1. og 2. klasse og starter
håndballtrening for barna fra og med 3. klasse.

•

Reistad har i samarbeid med Fold St. Hallvard Håndballklubb etablert en egen Idrettsfritidsordning fra januar
2019. RIL vil drive denne videre alene fra høsten 2020.

•

I vinterferiene arrangerer vi en allsidig håndballskole for barna i vårt nedslagsfelt, Camp Reistad.

•

Sammen med Lier Kommune, BUA, rektorene på Egge, Hegg og Lierbyen skoler, samt idrettslagene Stoppen
Sportsklubb, Lier Volleyballklubb og Tranby Turn arrangerer vi åpen hall, FunFriday, i Reistad Arena og Hegg
skole for ungdomsskoleelevene i ytre Lier, nærmere bestemt elevene på ungdomsskolen på Høvik og
Lierbyen fire fredager i året.
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•

Nye Reistad Arena sto ferdig i 2013. Lier Kommune leier hallen fra mandag morgen kl 8 til fredag ettermiddag
kl 16. Hallen brukes som gymsal på dagtid av St. Hallvard og Lier Videregående skole. På kveldene og i helgene
brukes hallen til trening og kamper for RIL. Treningstidene blir fordelt av Lier Kommune.
VISJON
Sør - Norges mest anerkjente håndballklubb
Håndball i regi av RIL skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet, der spillere,
trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt.
MISJON
Håndball og glede for alle
Det å være en del av RIL skal være med på å skape gode opplevelser for både foresatte og spillere.

Verdier
Begeistring
Vi er begeistret for hverandre, klubben, idretten og historien: Vi er med på å skape glede og stemning på alle
arenaer, både i trening og konkurranser, Vi er stolte av de prestasjoner som den enkelte spiller gjør.
Respekt
Vi kjennetegnes av fair play når vi er ute og representerer, for organisasjonens lover, regler og beslutninger. For
hverandre som medlemmer, spillere, trenere, dommere, ledere og ansatte. For hverandres meninger og synspunkter
uansett kultur, etnisitet og bakgrunn.
Inkludering
Vi skal ta vare på hverandre og gi et tilbud til alle uansett nivå og forutsetninger. Vi skal ha et tilbud til alle barn og
ungdommer som ønsker å spille håndball. Alle medlemmer og foresatte skal kunne føle seg som en del av RIL. Vi er
målbevisste, fremadstormende og vi skal tørre å utvikle og prøve nye metoder.
Engasjement
Vi har et stort positivt engasjement for egne
og andres innsats, både i trenings- og
kampsituasjoner. Vi utvikler klubb, spillere og
støtteapparat og legger til rette for glede og
prestasjoner. Vi utvikler trenere og ledere for
å skape en enda mer engasjerende klubb. Vi
utvikler ferdigheter for barn og ungdom
innenfor håndball spesielt og idrett generelt.
Vi har foreldre som involverer seg på og
utenfor arenaen.

Fremtidsbildet - mål
RILs sportslige tilbud
• RIL skal tilby et idrettslig og sosialt tilbud til medlemmer på alle nivåer. Dette skal gjøre det
attraktivt å være medlem i RIL.
• RIL skal være en pådriver for allsidighet og mestring innen vår idrett. Vi skal utvikle barn og ungdom
til å like fysisk aktivitet, trening og konkurranse.
• RIL skal utvikle en tydelig sportsplan for spillere, trenere, medhjelpere og dommer i klubben, som
skal legge til rette for felles og individuell organisering og utvikling av det enkelte lag.
• RIL skal legge til rette for spillerutvikling for den enkelte, uansett nivå.
• RIL skal legge til rette for utvikling av trenere og dommere.
• RIL skal tilby et bredt spekter av håndballaktiviteter som også inkluderer beachhåndball.
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Medlemmer
• RIL skal arbeide for å ha tilstrekkelig antall aktive medlemmer til enhver tid, for å kunne stille et
guttelag og et jentelag på alle årstrinn.
• RIL ønsker å ha både et damelag og et herrelag i minimum 3. divisjon.
• RIL har en ambisjon om å utvikle en elitesatsing innen damehåndball i Nedre Buskerud.
• RIL skal etablere et tett samarbeid med lokale klubber for å sikre tilbudet for alle – inkludert elite.
Trenere
• RIL skal fokusere på gode trenere for lagene for barn som er 8 til 12 år, for å legge et godt grunnlag
for videre utvikling.
• RIL skal tilby og kreve utdanning for alle som ønsker å være trenere i RIL.
• RIL skal utdanne trenere til også bli gode kulturskapere for RIL.
• RIL ønsker å formalisere samarbeidet med idrettslinjen på St Hallvard VGS og St.Hallvard IL, for å
rekruttere dyktige trenere til RIL.
Lag
• RIL skal samarbeide med trenerne og sportslig utvalg for å sikre balanserte lag, med fokus på
utvikling og godt sosialt miljø.
• Alle lag skal få gode tilbud om trening og hallbruk.
Organisasjon
• RIL skal være basert på frivillighet og engasjement fra foreldrene.
• RIL skal utvikle organisasjonen i takt med økt aktivitet i klubben.
• RIL skal etablere utvalg for å trekke veksler på alle ressursene som finnes i klubben.
Samarbeid
• RIL skal være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet i vårt distrikt.
• RIL skal ha et aktivt samarbeid med idrettslag i nærområdet.
• RIL skal etablere en arena for eksterne samarbeidspartnere.
• Lier kommune skal oppleve RIL som en veldrevet og samfunnsengasjert klubb.
• RIL skal arbeide tettere med Region Sør, både for å få kompetanse, men også for å få tilgang til
ressurser og tilbud som regionen har.
Økonomi
• RIL skal ha en sunn økonomi. Egenkapitalen skal ved årsslutt ikke være under 300.000 NOK.
• RIL skal ha som ambisjon å gå med overskudd hvert år.
• RIL skal være konkurransedyktige ift nivået på medlemskontingent og aktivitetsgebyr.
• Overskuddet i RIL skal brukes til videreutvikling av klubben, for å øke aktivitetsnivået.
• RIL skal aktivt utnytte de mulighetene som finnes for ekstern finansielle støtte.
Reistad Arena
• Reistad Arena skal være et naturlig samlingspunkt for fysisk aktivitet og sosialt samvær i Lier og
Drammen.
• RIL skal legge til rette for at Reistad Arena, til enhver tid, skal være en topp moderne idrettshall for
våre medlemmer.
• RIL skal legge til rette for at alle medlemmene skal føle et eierskap til Reistad Arena.
• RIL skal investere en betydelig andel av de refunderte tippemidlene til ytterligere utvikling av
hallen.
• 2 medlemmer fra RIL sitt styre skal til enhver tid være representert i hallstyrene. Styreleder i RIL
kan ikke være en av disse.
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Klubbens lover
Se her https://reistadil.no/klubben/dokumenter/
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Organisering

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i slutten av mars. Årsmøtets oppgaver
er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én
måned og ha betalt kontingent.
Klubben innkaller til årsmøtet på forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring på idrettslagets
internettside og på Facebook.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skrives
protokoll fra årsmøtet og denne er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Lovpålagte oppgaver for styret:
•
•

Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
9

•
•
•
•

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en
forsvarlig økonomistyring
Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for deres funksjon
Representere idrettslaget utad
Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Andre viktige oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
Oppdatering av klubbhåndboka

Styret møtes en gang i måneden og holder sine møter i Reistad Arena.

Arbeidsinstrukser og oppgaver
Oppgaver daglig leder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig oppfølging av aktiviteter i klubben
Holde oversikt over klubbens arkiv
Ansvarlig for referater fra møter
Holde styret orientert om aktivitetene innen ditt område
Iverksettes beslutninger fra styret
Iverksette lover og årsmøtevedtak
Anvise utbetalinger iht styrets retningslinjer
Holde orden på klubbens inntekter
Motta påmeldinger/innbetalinger fra spillere/lagledere og trenere for diverse deltagelser
Ansvarlig for informasjon ut til medlemmene og sponsorer
Ansvarlig for innhold på nettside og sosiale medier
Ansvarlig for sponsoravtaler
Ansvarlig for kontakt med mediene

Oppgaver styreleder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styre daglig leder
Sørge for at lover og årsmøtevedtak blir fulgt
Sørge for at klubben oppfyller sine forpliktelser, også økonomiske
Ansvar for kort- og langtidsplanlegging
Sørge for at styret for øvrig får arbeidsoppgaver, og se til at disse blir utført på en
tilfredsstillende måte
Lede styremøtene
Innkalle til styremøter
Ta stilling i saker som krever rask avgjørelse.
o I slike saker kan lederen ta avgjørelse på egenhånd uten å ha konferert med resten
av styret.
Representere klubben utad (imot kommune, sponsorer, NHF sentralt og regionalt)
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Instruks nestleder
•
•
•
•
•
•
•

Følge med i lederens oppgaver, og eventuelt ta del i disse
Representere RIL i styret for Reistad Arena
Utvikling av klubbens målsetting og handlingsprogram
Ansvar for oppfølging av styreoppnevnte utvalg
Være stedfortreder for lederen i dennes fravær
Ansvar for hedersutmerkelser
Holde styret orientert om aktivitetene innen sitt område

Instruks økonomiansvarlig
•
•
•
•
•

Ansvarlig for klubbens regnskapsførsel
Utarbeide regnskapsoversikter
Støtte leder med økonomisk styring, herunder budsjett- og regnskapsoversikter.
Gi informasjon til styret som kan fatte nødvendige vedtak for styring av økonomien
Holde styret orientert om aktivitetene innen sitt område

Instruks for sportslig leder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrets representant innen oppfølging/utvikling av klubbens trenings og spillefilosofi, samt
skape et best mulig faglig miljø for medlemmene.
Ansvarlig for administrative oppgaver mot lagets sportslige aktiviteter herunder rekruttering
medhjelpere, dommere, trenere/trenerkontrakter og være klubbens trenere og medhjelpere
sin nærmeste foresatte.
Ansvarlig for utdanning (kurs) og å tilby kurs til aktuelle personer.
Organisasjonsansvarlig for junioravdelingens håndballaktiviteter (lag f.o.m. 12 år og eldre)
Til enhver tid ha oversikt over treneres og medlemmenes kursdeltagelse og
autorisasjonsforhold
Sørge for informasjon til trener/lagleder og medhjelpere aktuelle lag
Ansvarlig for å søke om og fordele treningssteder/tider, samarbeider med barneleder om
dette arbeidet
Styrets ansvarlige for Reistads turneringer
Administrere cup deltagelse for juniorlag
Holde styret orientert om aktivitetene innen området
Fremforhandle avtaler om drakter og forbruksutstyr

Instruks for barneleder
•
•
•
•
•
•

Organisasjonsansvarlig for barneavdelingens håndballaktiviteter (lag t.o.m. 11 år)
Være barnelagenes medhjelpere nærmeste foresatte
Samarbeide med sportslig leder om fordeling av tilgjengelige treningstider/steder
Administrere cup deltagelse for barnelag.
Styrets ansvarlige for minicup, aktivitetsturneringer og håndballskoler
Holde styret orientert om aktivitetene innen området

Instruks materialforvalter
•
•
•
•
•
•

Oversikt over fellesutstyr i klubben
Ha oversikt over det utstyr som er delt ut til hvert enkelt lag i form av drakter etc.
Holde oversikt over når og hvor klubbens utstyr er kjøpt
Innstille overfor styret ved eventuelt nytt innkjøp eller supplering
Sørge for innkjøp av "forbruksvarer" som tape, isposer, plaster etc.
Holde styret orientert om aktivitetene innen området
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Instruks arrangementsansvarlig
•
•
•

Sikre forsvarlig gjennomføring av alle arrangementer i regi av RIL
Sikre at arrangementer knyttet til barneidrett er i henhold til gjeldende retningslinjer
Utnevne Fair Play vert til barne- og ungdomsarrangementer

Sportslig Utvalg (SU)
Sportslig Utvalg er engasjert av styret i Reistad, med ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av de
sportslige aktiviteter innenfor de økonomiske rammer og øvrige rammebetingelser som besluttes i
styret. Sportslig Utvalg ledes av Sportslig Leder, som også er styremedlem i Reistad.

Ungdomsutvalg
Reistad har de siste årene vokst og blitt en stor klubb med nesten 500 medlemmer. Styret har over
flere år jobbet med en strategiplan og med misjon, visjon og verdier for klubben, og har dette på
agendaen når vi møtes for å diskutere klubbutvikling. Imidlertid vet vi at det største frafallet i
idretten er i aldersgruppen 13- 16 år.
Klubben har derfor etablert et ungdomsutvalg bestående av 13 spillere i alderen 14-16 år. Utvalget
skal møtes to ganger i året og målet er å få ungdommenes innspill til hvordan vi skal drive klubben
videre og få å høre ungdommenes mening. Målet med møtene er å få konkrete tilbakemeldinger,
innspill og ideer.

Instruks for hederskomité
1. Hederskomiteens medlemmer oppnevnes av styret på den måten at komiteen blir bestående
av nestleder, som er komiteens leder, samt barneleder og sportslig leder.
2. Hederskomiteen arbeider etter instruks gitt av styret. Den er opprettet for å hedre
medlemmer som har nedlagt en særlig betydningsfull og uegennyttig innsats for klubben,
eller ved utmerket aktiv innsats har gjort seg fortjent til en spesiell heder. Klubbens
hedersstatutter godkjennes av årsmøtet.
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3. Hederskomiteen skal hvert år før 1. februar oppfordre klubbens medlemmer til å komme
med forslag på aktuelle kandidater. Komiteen skal hvert år innen 31. mars levere sin
innstilling med begrunnelse til klubbens styre, som skal godkjenne denne.
4. Hederskomiteen skal foreta utdelingen normalt i forbindelse med klubbens årsmøte, men
den kan også foretas ved andre anledninger, dersom spesielle forhold skulle gjøre dette
ønskelig. Personer som skal hedres, skal av hederskomiteen i god tid inviteres til
tilstelningen.
5. Hederskomiteen fører protokoll over sitt arbeid. Protokollen skal sendes komiteens
medlemmer, samt styret.

Hederstatutter
Vedtatt på årsmøtet 26. april 1980 med endringer 30. april 1983 og endringer årsmøte mai 2002
•
•

Bragdmerket - tildeles enkeltpersoner eller lag for fremragende idrettsprestasjoner (ut fra
vedkommendes forutsetninger)
Hederstegn - Tildeles for betydelig innsats i administrasjon og/eller aktiv innsats som
spiller/trener gjennom flere år.
• Æresmedlemskap - Er klubbens høyeste utmerkelse - og kan tildeles spesielt fortjente
medlemmer (med for eksempel flere Hederstegn)

Æresmedlemmer i RIL
•
•
•
•
•

Erik Bjørnstad
Arne Borch
Ellen Hempel
Ove Brude Kolstad
Thomas Larsson

•
•
•
•
•

Audun Lie
Gro Odde
Svein Skancke
Gullik Steen
Terje Steen

Medlemshåndtering
Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske
betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere
innkreving av kontingenter.
KlubbAdmin er gratis å bruke for klubben og klubbens medlemmer inn til et visst punkt. Fakturering
koster. KlubbAdmin er integrert med idrettens øvrige systemer.

Medlemskap
Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem Min Idrett. Ved innmelding skal
medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Navn og
kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har
en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere
før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg
på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til
lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være
aktuelle og interessante for deg.
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Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til
idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er
medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller
eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige
kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer
ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges
av NIFs domsutvalg.

Sportsplan
Du finner klubbens sportsplan her:
https://reistadil.no/klubben/dokumenter/

Veiledning for lagleder/trener aldersbestemte lag
Trening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegge og gjennomføre treningen for laget.
Til enhver tid holde seg orientert om treningsstedets reglement og sørge for at dette blir
overholdt.
Ansvarlig for å sørge for at treningsaktiviteten foregår iht. klubbens retningslinjer for
barneidrett.
Hvis trening faller bort, er du ansvarlig for at beskjed blir gitt til treningsstedet.
Sørge for at det utstyr som du skal bruke i treningen er tilstede.
Skaffe stedfortreder ved eventuell sykdom/forfall.
Pass på at det utstyr som er brukt under treningen blir forsvarlig tatt hånd om.
Ansvar for at nye spillere og eventuelle endringer i spillerstallen blir registrert. Nye spillere
skal melde seg inn i klubben via Min Idrett. I overgangssaker får du hjelp av sportslig leder.
Innstille spillere til Årets lagspiller
Halltid er dyrebar og knapp tid; forberedelser, oppvarming, samt tøying og oppsummering
bør derfor i størst mulig grad gjennomføres utenfor tildelt halltid, i forkant og etterkant av
tildelt halltid.

Kamper
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for at alle på ditt lag har fått terminlister ved sesongens start.
Hvis nødvendig sørge for omberamminger ifølge regionens reglement.
Ansvarlig for at spillere og medhjelper får beskjed om omberamminger.
Sørge for at spillere blir underrettet om avreisetid/sted for seriekamper og cuper.
Stå i nær kontakt med lagets medhjelper.
Være lagets kampleder og signere kamprapporten.
Ved større skader som resulterer i lege-/sykehus behandling, må dette rapporteres til
forsikringsselskapet. Husk nødvendige attestasjoner. Ved skader på for eksempel briller
finnes egne regler.
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•

Din nærmeste foresatte i klubben er sportslig leder. Alle henvendelser til klubbens ledelse
skal fortrinnsvis gå gjennom sportslig leder.

Forventninger til trenerne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vise respekt og være delaktig for/i klubbens arbeid
Leve klubbens verdier: Begeistring, respekt, engasjement og inkludering
Være et eksempel for alle spillere og andre på ditt lag. Vær derfor pliktoppfyllende, og gå
foran som et godt eksempel både på og utenfor banen.
Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar
for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.
Inkluderer alle utøvere, uansett ferdigheter og uansett hvor mye de satser
Ikke røyke, snuse eller nyte alkohol/andre rusmidler på trening eller kamp.
Takke motstanders lag og dommer for kampen
Ha lest, forstått og godtatt klubbens Sportsplan og klubbhåndbok
Gi løpende tilbakemeldinger til Sportslig Utvalg på Sportsplanen

Trivsel = trygghet + mestring
•
•
•
•
•
•
•

Alle spillere skal bli sett på trening og i kamp, noe som krever individuelle tilbakemeldinger.
Ros mye, ikke bare ved scoring. Legg vekt på og forsterk positivt det som er bra.
Mestring er et nøkkelord. Alle bør få tilbakemeldinger og utfordringer tilpasset sitt nivå - da
er det mest gøy for alle.
Øvelsene skal tilpasses den enkelte spillers ferdighetsnivå.
Spillerne skal få mest mulig jevnbyrdighet i både trening og kamp.
Spillerne skal lære å takle både seier og tap.
Ved inndeling i lag skal sportslige, sosiale, geografiske og praktiske hensyn vektlegges. Trener
er ansvarlig for laginndeling. Lagene bør ikke være permanente, men justeres med jevne
mellomrom, minimum halvårlig.

Retningslinjer for barneidrett
RIL (heretter kalt RIL) ønsker å drive barneidrett innenfor gjeldende bestemmelser gitt av Norges
Idrettsforbund. Barneidretten i Reistad er underlagt RIL’s styre. RIL tar sikte på å gi barna tilsluttet
barneidretten et tredelt tilbud:
• Barn 6 – 7 år får et allidrettstilbud inkludert aktivitetsturneringer med 4er håndball
• Barn 8 år får et håndballtilbud inkludert aktivitetsturneringer med 4er håndball
• Barn 9 – 10 år får et håndballtilbud inkludert aktivitetsturneringer med 5er håndball
6-7 åringer Allidrett
Treningen som foruten lekbasert og lystbetont aktivitet i hall, kan også gi en innføring i andre idretter
som faller seg naturlig å kombinere med trening i og utenfor hall. Eksempler på alternative aktiviteter
kan være tennis, ski, skøyter, turn, orientering, klatring, sykling og dessuten svømming. Det legges
stor vekt på at barna skal ha det moro, uten hemmende krav, og at øvelsesutvalget skal være allsidig
og stimulere oppnåelse gjennom ros. Tilbudet gjennomføres en dag i uken, ved tildelt halltid og har
en times varighet.
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Aktivitetene foregår innenfor skoleåret, gjerne med start i september og avslutning ved påsketider.
RIL MiniCup kan, om ønskelig, åpnes for deltakelse av 5-åringer. Det gjøres enkelt etter avtale med
ansvarlig for barneidretten i RIL.

6 – 8 åringer RIL Håndball
RIL Håndball tilbudet skal bidra til å skape en tidlig interesse for idrett, med spesielt fokus på
håndball, for utøvere, søsken, foresatte og øvrig familie.
Balldelen skal ha et allsidig øvelsesutvalg som tilpasses ferdighetsnivå, og barna skal stimuleres til å
beherske kast, grep, grunnleggende ferdigheter i ballhåndtering og øvrig ballsidighet utelukkende
ved ros.
RIL Håndball gjennomfører ukentlige treninger fra september til påske-tider og tilbudet er deltakelse
i regionens miniturneringer som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag. Totalt sett skal RIL
Håndballtilbud gi en positiv opplevelse som alle i familien ønsker å ta del i. Det skal være sosial
idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse.
Utstyrsmessig så tildeles håndballen spillerskjorter til aktivitetsturneringer, samt utlåns-ballnett og et
enkelt førstehjelpsskrin. Øvrig utstyr må det søkes om via barneidrettsleder til RIL styret.

9 – 10 åringer RIL Håndball
RIL Håndball bygger på visjon «Håndball for alle». Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder,
kjønn og kulturell bakgrunn så skal alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og
ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta på håndball. Alle
spillere er like mye verdt og skal spille like mye.
Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring og videre beherske den. Dette
kan skje alene eller i samspill med andre.
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Lagidrett er en fantastisk mulighet til å dyrke vennskap og knytte sterkere sosiale bånd mellom barn,
både som en del av en spillergruppe og et fellesskap også utenfor banen. Det sosiale ved håndballen
er kanskje den viktigste grunnen til at barn er med i idretten, dette aspektet er det derfor viktig å
vektlegge som trener, lagleder og forelder.
Foreldreengasjement rundt laget er en nøkkelfaktor slik at flere enn trenere og lagleder har ansvar
for samhold og miljø. Lagånd bygges gjennom aktiviteten på trening og i kamp, hvor alle jobber
sammen mot felles mål, men også på reiser, turneringer og avslutninger.
Denne aldersgruppen kan delta på seks aktivitetsturneringer. Se link for mer informasjon:
https://www.handball.no/system/kamper/?q=&t=t&r=455919&s=200765
10-åringene blir også invitert med på Storhamar Cup sammen med resten av klubben. I forkant av
deltagelsen får spillerne mulighet til å kjøpe startpakken med utstyr fra klubben.
Håndballaktivitet for barn skal være prosessorientert. God, langsiktig og helhetlig utvikling baseres på
prinsippet om at alle skal være i aktivitet så stor del av tiden som mulig, med stort fokus på stafetter,
balleker, morsomme konkurranser og ikke minst: mye småspill.
Det skal ikke legges vekt på innøving av trekk og andre øvelser med få ballberøringer, men heller på
utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill gjennom lekende øvelser. Mer aktivitet og
mange ballberøringer per spiller bør alltid være et mål. Håndball for barn skal ikke være vanskelig –
verken for trener eller spiller – men krever mer av deg som aktivitets leder og organisator enn som
fagperson i håndball.
Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar for å
vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.
Som voksen i klubben har du et ansvar for å bidra til en kultur hvor alle blir respektert som
mennesker, enten de er spillere, trenere, dommere eller foreldre. De mest effektive arbeidsmiljøene
er de som kjennetegnes ved en felles forståelse for at ros er viktigere enn ris, og det er ingen grunn
til å tro at det er annerledes i en håndballklubb.
For tips og mer info – gå inn på Norges Håndballforbund sine nettsider for barnehåndball
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/
For tips om fysiske øvelser for barn i hall, gå inn på følgende link:
https://vimeopro.com/user40342050/fysisk-trening-for-barn

Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben
og trenerne skal sørge for
•
•
•
•
•
•

at ungdom kan bli så gode som de selv vil
å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
at ungdom får bidra med det de kan
at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
at treningsavgiften er overkommelig for ungdom
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Retningslinjer for sammensetning av juniorlag
1. Klassene til og med 13 år:
a) Lagene settes sammen fortrinnsvis etter fødselsår.
b) Til kamper bør laget settes sammen slik at alle spillere oppnår tilnærmet likt antall spilleminutter.
2. Eldre klasser
a) som over
b) Til kamper skal settes sammen avhengig av:
1) Treningsframmøte
2) Innsats
3. For rekrutteringslag, ungdomslag eller andre lag der spillere som holder junioralder deltar, men
som spiller på høyere nivå enn 18-års-klassene, fastsetter styret de nødvendige retningslinjer
4. Styret kan uavhengig av de øvrige punkter fastsette retningslinjer for deltagelse i spesielle
arrangementer

Forventninger til spillere
•

Vi skal ha spillere som lever klubbens verdier: Begeistring, respekt, engasjement og
inkludering

•

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar
for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.

•

Vi skal ha spillere som bygger den rette kulturen over tid.

•

Vi skal ha spillere som respekterer de regler som blir satt og viser lojalitet overfor dem.

•

Vi skal ha spillere som gleder seg over gode prestasjoner innad i laget.

•

Vi skal ha spillere som skal jobbe hardt for å oppnå klubben og lagets målsetninger.

•

Vi skal ha en spillerstall som forstår hva som skal til for at vi skal lykkes (delmål, hovedmål)
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Prestasjonskultur i lagene
•

Alle har individuelle mål (individfokus)

•

Personlige utviklingsmål (utvikle egen adferd)

•

Alle blir målt på egen fremgang (mestringsfokus)

•

Man blir hørt og sett (involvering)

•

Man blir verdsatt for hvem man er (individfokus)

Det er mye humor og humør ☺☺☺

Årets lagspiller
Prisen årets lagspiller deles ut til alle lag som spiller seriespill.
Hvert enkelt lag kan velge en eller to spillere som får prisen. Vinnerne får en t-skjorte med påskriften
Årets lagspiller.
Sitat Arendal ØIF:
«Håndball er en fantastisk idrett! Det viktigste er å være en fantastisk god lagspiller!
Er DU det? Da heier vi på deg, uansett hvor få eller mange mål du måtte score!»
Årets lagspiller skal velges basert på følgende kriterier:
I Reistad ønsker vi å gi oppmerksomhet til de spillerne som bidrar positivt inn i laget. De som bidrar
til å bygge gode sosiale nettverk, som støtter hverandre og som heier på hverandre og vil hverandre
det beste. Som bidrar til at alle i laget får kjenne på mestringsfølelsen fra tid til annen, både på og
utenfor banen. Da er man en fantastisk god lagsspiller.
Vår misjon er Håndball og glede for alle
Det å være en del av RIL skal være med på å skape gode opplevelser for både foresatte og spillere.
Våre verdier er begeistring, respekt, inkluderende og engasjement. Verdiene våre skal være
avgjørende for valg av årets lagspiller:
•

•

•

•

Begeistring: Årets lagspiller skal bidra til å skape glede og begeistring på alle arenaer, både i
trening og konkurranser. Årets lagspiller er stolt av de prestasjoner som hvert enkelt spiller
gjør, ikke minst medspillere, og bidrar til å bygge et godt sosialt miljø med spillere som tar
vare på og heier på hverandre.
Respekt: Årets lagspiller kjennetegnes av fair play og respekt for organisasjonens lover,
regler og beslutninger. Årets lagspiller viser respekt for medspillere, trenere, dommere,
foreldre, motstandere og ledere. Årets lagspiller skal vise respekt for andres meninger og
synspunkter uansett kultur, etnisitet og bakgrunn.
Inkluderende: Årets lagspiller bidrar til at laget tar vare på hverandre og bidrar positivt
overfor alle medspillerne, uansett nivå og forutsetninger. Årets lagspiller bidrar til at alle
føler seg som en del av både klubben og laget.
Engasjement: Årets lagspiller kjennetegnes av innsats og tilstedeværelse, både i trenings- og
kampsituasjoner. Årets lagspiller møter opp til trening som avtalt, eller gir beskjed hvis
han/hun ikke kan komme. Årets lagspiller bidrar positivt til utviklingen av laget og bidrar til
mestringsfølelse, glede og prestasjoner.
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Utdanning/kompetanse
RIL skal arbeide målrettet for å øke kompetansen til spillere, trenere, dommere, støtteapparat, styre
og administrasjon. Vi vil legge til rette for at trenere og andre ressurser rundt lagene får tilbud om å
øke kompetansen sin.
Det betyr:
• Oppfordre alle barnetrenere å delta på håndballforbundets Startpakka
• Oppfordre alle barnetrenere på delta på barnelederkurs
• Kjøre et eget barnelederkurs i Reistad Arena for aktuelle foreldre og egne spillere
• Kjøre et eget trener 1-kurs i Reistad Arena foraktuelle foreldre og egne spillere
• Delta aktivt i trenerutvikling i regi av Region Sør
• Sikre valg av hovedtrener for neste sesong senest mai
• Ved behov tilby trener 2-utdanning for trenere på nivå 12 – 18 år - iht avtale med styret.
Deltagelse på trener 2-kurs forplikter to års bindingstid til klubben.
• Ambisjon om at det ikke er foreldre som trener lagene i Reistad fra 16 år og oppover
• Kurs i skadeforebygging og behandling av skader gjennomføres ved sesongstart for trenere
og spillere
• Reistad skal også arrangere relevante kurs for alle sine medlemmer, f.eks kurs om ernæring

Dommere
Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet.
Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.
Dommerne bør være kjent med
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
krav til dommere på ulike nivåer
medlemskap
lisens og forsikringer
klubbens retningslinjer og forventninger til dommere

Reistad skal drive systematisk rekruttering, opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av dommere
og barnekampledere.
Dommergruppa skal være en synlig del av håndballen i RIL. Den har som mål å bidra på en positiv
måte både inn mot egen klubb, og i håndballen lokalt og nasjonalt.
Vi skal hele tiden jobbe for at vi har nok dommere i henhold til det antall Region Sør krever (ift. antall
lag), og vi skal etterstrebe at vi har dommere på alle nivåer innen norsk håndball. Dette innebærer at
vi har som mål at vi har dommere både innen topphåndballen og breddehåndballen forøvrig. Vi
ønsker også å rekruttere minst én ny dommer som gjennomfører rekrutteringsdommerkurs pr. år.
RIL skal jobbe for å utdanne nye dommere og å følge opp dem som allerede er kvalifisert, slik at de
velger å bli i klubben.
Det betyr:
•
•
•
•

Arrangere barnekamplederkurs i Reistad Arena hver vinter
Sikre videreutvikling av egne dommere i form av kurs
Tilby dommer-1 utdanning i regi av Region Sør
Etablere en egen dommergruppe i RIL for å sikre oppfølging av egne dommer
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•
•
•
•
•
•

Sikre deltagelse fra klubben på utviklingssamlinger i regi av Region Sør
Alle barnekampledere får utdelt svart barnekampleder t-skjorte, fløyte og gult kort
Alle dommere får tildelt dommertrøye og shorts
Barnekamplederne blir invitert til å dømme både aktivitetsturneringer i Reistad Arena, samt
hjemmekamper i 11-årsserien
Dommer 1 og oppover blir meldt inn som dommer på vegne av klubben og får tildelt kamper av
Region Sør
Barnekamplederne får betalt av RIL, dommere 1 og oppover fyller ut dommerregning i TA og får
betalt via den ansvarlige klubb.

Dommerne som er medlem av RIL skal representere klubben på en positiv måte inn mot
region/forbund. Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har
et ansvar for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.
Dette gjelder også dommerne i klubben.

Fadderordning
Reistad har etablert en fadderordning for barneidretten med spillere fra tenåringslagene.
Tenåringene er med på treningene med noen av barnelagene (7, 8 og 9 år) i sesongen. To spillere pr.
trening.
Spillerne er assistenter på treningen, det er trenerne som planlegger og gjennomfører treningen.
Spillerne kan også bidra med å vise hvordan øvelser skal gjøres og selvfølgelig bidra med instruksjon
underveis.
På den måten knytter vi barna nærmere klubben, de får et forhold til Reistad og Reistad Arena og de
får noen forbilder i klubben. Barneidrett-lagene også kan inviteres til faddernes kamper i Reistad
Arena.
Spillerne får et lite honorar for å bli med på dette, så en liten gevinst er det for dem også.
Konsekvensen kan være at flere velger å fortsette med håndball i Reistad.

Klubbens arrangementer
Utover seriekamper, region Sør Cup, aktivitetsturneringer, Bring og Lerøy-runder, har klubben noen
faste arrangementer:
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

Vi har de siste sesongene reist på en felles cup for alle lag. De siste årene har det vært Storhamar
Cup på Hamar i slutten av mai. Dette er et viktig tiltak for å bygge et godt sosialt miljø i klubben.
Reistad Moro er en hyggelig avslutning for alle aktive barn/unge i klubben og en arena for å takke
alle voksne støttespillere rundt lagene.
Klubbkvelder: Dette er en samling for barn og unge i klubben med faglig innhold. Eksempler er
kurs i skadeforebygging, kurs i ernæring, samt foredrag av ulike slag.
Trenerkurs, dommerkurs og barnekamplederkurs i Arenasalen for klubbens medlemmer.
Fast juleavslutning med servering av julegrøt for alle spillere i klubben i desember.
Sammen med Lier Kommune, BUA, rektorene på Egge, Hegg og Lierbyen skoler, samt
idrettslagene Stoppen Sportsklubb, Lier Volleyballklubb og Tranby Turn arrangerer RIL åpen hall,
FunFriday, i Reistad Arena og Hegg skole for ungdomsskoleelevene i ytre Lier, nærmere bestemt
elevene på ungdomsskolen på Høvik og Lierbyen to-fire fredager i året.
RIL arrangerer God jul, Lille Venn i Reistad Arena i samarbeid med Lier Kommune, BUA og
Kiwanis i november/desember hvert år. God jul, lille venn er en dugnad hvor målet er å samle inn
nye julegaver til barn i familier som har litt mindre å rutte med.
RIL har arrangerer camp i vinterferien/sommerferien/høstferien for barn i alderen 6 til 12 år. Vi
vet at dette er positivt for rekrutteringen.
RIL har også etablert en Idrettsfritidsordning (IFO) for Høvik skolekrets for 45 barn i alderen 7- 9
år. Barna har aktivitet i Lierhallen hver tirsdag og torsdag etter skoletid. Fokuset er
basisferdigheter, bevegelsesglede og mestring og tilbudet inkluderer et bredt utvalg av idretter
inkludert utendørsaktiviteter.

Rekruttering
Reistad ønsker å bidra til positiv utvikling av barne- og ungdomsidretten i nærmiljøet og jobber for å
gi barn og unge et tilbud om idrett og fysisk aktivitet i trygge sosiale rammer. Bredde er viktig i
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klubben, målet er å ha med så mange som mulig så lenge som mulig. Vi skal gi et tilbud til alle
uansett nivå og forutsetninger og til alle barn og ungdommer som ønsker å spille håndball. Lagidrett
er en fantastisk mulighet til å dyrke vennskap og knytte sterkere sosiale bånd mellom barn, både som
en del av en spillergruppe og et fellesskap også utenfor banen. Det sosiale ved håndballen er kanskje
den viktigste grunnen til at barn er med i idretten – vi er opptatt av å vektlegge dette aspektet i
klubben. RIL skal arbeide målrettet for å øke rekrutteringen til barnehåndballen.

Aktiviteter for å sikre rekruttering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørge for at alle lag får gode tilbud om trening og hallbruk
Sikre gode trenere og nok ressurser rundt laget
Etablere en rekrutteringsansvarlig i hver skolekrets (Egge, Hegg, Høvik, Gullaug og
Bragernes)
Dele ut invitasjoner til barneidrettstilbudet via skolene
Dele informasjon om tilbudet i sosiale medier
Gjennomføre foreldremøter med alle barnelagene hver høst
Camp i vinter- og sommerferie
Idrettsfritidsordning (IFO)
Reistad Moro også for de minste
Barnelagene kan benytte ledig treningstid i Reistad Arena
Fadderordning – tenåringer fra Reistad er med som assistenter og rollemodeller på
treninger med barnelagene
Invitere de minste inn i Reistad Arena: Kamper for egne faddere, dommerkurs, BRING,
trening i helgen, maskotter etc.
Utvikle egen retningslinje: Ny i Reistad

RIL skal også jobbe for å beholde medlemmer og redusere frafallet hos medlemmer som er 11 år og
eldre, gjennom et godt sosialt miljø.
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I denne forbindelse er dette aktuelle arrangement fra klubben sin side:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsutvalg
Reistad Moro
Kåring av Årets lagspiller
Storhamar Cup
Felles overnatting i hallen for flere lag
Klubbkvelder
Juleavslutning
Fun Friday
Felles treningsleir for flere lag om sommeren

Veiledning for medhjelpere på aldersbestemte lag
Alle lag i RIL skal ha minst to medhjelpere.
Medhjelperne har hovedansvar for de praktiske gjøremål omkring laget, dvs. alt utenom det
håndballtekniske.
Ansvarsområder
1. Ha oversikt over lagets spillere med adresse, telefon og foresatte. Denne listen sendes
reistadhandball@hotmail.com ved sesongstart og når det er endringer i listen. Nye spillere
skal melde seg inn i klubben via Min Idrett, MInidrett.no, men det er likevel viktig at du har
oversikt over spillerne på laget og deres foresatte.
2. Ha best mulig kontakt med lagets spillere, lagleder og foresatte. De fleste lag i Reistad har
opprettet en egen Facebook-siden(r) for å kommunisere med spillere og foreldre.
3. Hold deg orientert om klubbens aktiviteter, også utenfor eget lag. Følg Reistad på Facebook!
4. Sørg for at informasjon til laget blir delt videre og at klubben får svar innen fristen.
5. Dugnader – du er lagets kontakt vedrørende dugnader og ansvarlig for at ditt lag utfører de
oppgavene laget blir pålagt.
6. Fordele hallvakter i Reistad Arena blant de foresatte når laget har hallvakt, samt kampsekretariat og billettsalg (se instruks for hallvakt). Hallvaktsdugnad starter den sesongen
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laget begynner å spille i regionserien. Før den tid forventes det at foreldrene stiller på
dugnad ifm deltagelse på arrangement i Reistad Arena.
7. Sørge for at laget har drakter til alle spillerne. Ved behov for nye drakter, skal dette bestilles
innen medio september via materialforvalter.
8. Får tildelt koder for garderobe til eget lag til bruk i Reistad Arena sammen med trenerne for
laget.
9. Bidra til sosiale aktiviteter for laget i samarbeid med trenere og foreldre.
Nærmeste foresatte i klubben for barneidretten er barneleder. Nærmeste foresatte for medlemmer
fra 6. trinn og eldre er sportslig leder.
Klubbens medhjelpere får tildelt supporterkort som gir fri inngang på alle hjemmekamper og gratis
varm drikke fra kiosken. Medhjelperne i RIL får gratis adgang til treningssenteret i Reistad Arena.
Lagbag
Lagets utstyr skal oppbevares og transporteres i egen bag. Lag i regionserien har eget skap i
lagerrommet til Reistad i Reistad Arena (kode 1942) hvor denne kan oppbevares.
Nye lag får utdelt lagbag som inneholder vester, førstehjelpsutstyr, kjegler etc.
Bagen skal inneholde:
1. Drakter:
Drakter gis ut til den enkelte spiller. Draktene skal vaskes og tørkes etter bruk. Vær nøye
med at vaskeanvisning følges. Medhjelper kan foreta vask selv, eller sørge for at hver
enkelt spiller vasker sin drakt. Spilleren må da minnes om at han/hun tar med seg
drakten til neste kamp. For å holde orden på hvem som har hvilken drakt, er det praktisk
at spilleren får tildelt en fast spilledrakt gjennom hele sesongen. Bortedrakter (hvite)
bestilles via utstyrsleverandøren, men skal betales av det enkelte lag.
2. Førstehjelpsskrin som skal inneholde:
• 2 isposer (se bruksanvisning)
• 2 ruller tape
• 1 kompress
• 1 støttebandasje
3. Ved supplering og melding om mangler, send mail til reistadhandball@hotmail.com

Forventninger til foreldrene i RIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Respektere trenerne og støtteapparatet rundt laget og deres avgjørelser.
Vise respekt og være delaktig for/i klubbens arbeid.
Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar
for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.
Leve klubbens verdier: Begeistring, respekt, engasjement og inkludering
Viktig med engasjement rundt laget. Foreldrene bør bidra til og ta ansvar for det sosiale
rundt laget.
Bistå laget med praktiske oppgaver.
Godt sosialt miljø blant foreldrene er av betydning for spillerne og for laget.
Være med på trening og kamper og støtte opp om barna og deres aktivitet.
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•

Stille på dugnad i Reistad i henhold klubbens retningslinjer.

Foreldre bør være kjent med
•
•
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
forsikringer
politiattest
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Foreldrevettreglene på handball.no:

Dugnad for foreldre i Reistad
Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller
opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at RIL har gode aktivitetstilbud og blir et
godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet
sekretariatsoppgaver, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer RIL
og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse
av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!
Dugnad for foreldre i RIL er som hovedregel knyttet til eget lags aktivitet i Reistad Arena. Laget må
stille med sekretariat og billett-selgere til egne hjemmekamper fra og med den sesongen de spiller
aktivitetsserie (11 år).
I tillegg kommer det en til to hallvakter pr. halvår. Hallvaktene vil også som hovedregel være på dager
hvor eget lag spiller hjemmekamp i Reistad Arena. Det bør være tre hallvakter på plass. To til kiosken
og en som er ansvarlig for å rydde og tømme søppel i tillegg til å bistå i kiosken.
Hvis klubben ser det nødvendig, kan det imidlertid bli bedt om fellesdugnader i klubbens regi. Denne
type dugnad blir varslet i god tid og vil bli administrert via medhjelperne på laget.

Hallvaktinstruks
Følger vedlagt.
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Nytt av året er mulighet for å betale med kort i kiosken via en iZettle. Alt salg skal nå registreres i
Ipaden som finnes på kjøkkenet (vareutvalget ligger klart i en egen app) og velge om det betales
kontant, med VIPPS eller med kort. Dette er svært enkelt å bruke. Egen instruks følger vedlagt.

Instruks for trening/kamp i Reistad Arena

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

På bane, i treningssenter og i oppvarmingsrommet skal det kun benyttes innendørssko.
Bruk av ball skal foregå på bane og/eller i oppvarmingsrommet bak tribunen. All bruk av ball
er forbudt andre steder.
Ved ballspill skal nett mellom banene og tribune alltid være nede.
Tildelt kode gir tilgang den oppsatte garderobe på treningsdagene. Det er kun denne
garderoben som skal benyttes.
Tribunen er ingen garderobe og lagene henstilles til å oppbevare bager og klær i den tildelte
garderoben.
Det er forbud mot klisterbruk på andre steder enn på banen. Det gjelder også
oppvarmingsrommet. Klister skal oppbevares og brukes i klisterbøttene. Klister skal vaskes av
før bruk av styrkerommet.
Tape skal ikke brukes til noen form for oppmerking på gulvet i hallen.
Etter trening og kamp ryddes alt materiell og søppel etter laget bort. Dette gjelder bane,
tribune, garderobe og Reistad-lageret. Garderoben skal være helt ren og ryddig når laget
forlater den!
Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt i Reistad Arena.
Trener og medhjelper skal signere en egen instruks for stedfortredende brannvernansvarlig.
Parkering skal foregå på de angitt parkeringsplassene. Merk at det er parkering forbudt
utenfor Reistad Arena mellom kl 8 og 15 på hverdagene. Sykler og mopeder skal parkeres på
angitt plass ute. Respekter at handicap-plassen er for bevegelseshemmede og ingen andre.
Skulle det skje skade/ødeleggelser i hall eller på inventar, plikter laget å melde dette snarest.
Skyldes ødeleggelse uaktsomhet fra laget sin side, er de erstatningspliktig for eventuell
reparasjon eller nyanskaffelse.
Ved brudd på denne instruksen kan enkeltspillere eller lag bortvises fra Reistad Arena.

RIL er ansvarlig for arrangørpliktene i Reistad Arena for alle våre hjemmekamper.
•

Vær oppmerksom på at Reistad også kan stå som arrangør av kamper der ingen Reistad-lag
spiller.
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•

•
•
•

•

For å løse oppgavene er det nødvendig med følgende bemanning:
1 tidtaker til hver bane
1 sekretær til hver bane
1 billettør/vakt
Fremmøte i hallen må skje senest en time før kampstart.
Nødvendig utstyr som billettkasse, billetter, klokker, nettbrett for digital kamprapport og
fløyter finnes i hallen. Se hallvaktinstruksen.
De som har supporterkort har gratis adgang til hallen til alle seriekamper for aldersbestemte
lag og en gratis kopp med kaffe/te.
Salg av supporterkort noteres i billettboken. Laget mottar kr 250 pr. solgte supporterkort ved
sesongslutt. Supporterkortet gir også gratis inngang til aktivitetsturneringer.

Vær alltid hyggelig og hjelpsom, spesielt overfor gjestende lag. Husk at ved en senere
anledning er det du som har behov for hjelp.

Kamper i regionserien

Kamprapport
Ved ankomst til kampsted ved seriekamper, ta snarest kontakt med sekretariatet. Den digitale
kamprapporten skal signeres både FØR og ETTER kampen. Laget skal være forhåndsutfylt av
trener/lagleder. Se lenger bak om digital kamprapportering. Bli enig med treneren hvem som
signerer kamprapporten.
Verdisaker
Ta vare på spillernes verdisaker. Til dette er det praktisk å ha en mappe, pose eller lignende.
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Kampavvikling
Ta med utstyrsbagen inn i hallen. Ta plass på laglederbenken. Kampledelse foretas av lagleder, ikke
bland deg opp i dette. Forhold deg rolig, og bistå lagleder på best mulig måte.
Dommerregning
Dommerregninger blir sendt elektronisk til RIL i etterkant og betales av Reistad.
Skader
Hvis en av spillerne blir skadd under kampen, er det fint om du kan ta deg av dette. Sett deg derfor
inn i bruken av det førstehjelpsutstyret du har og delta på kurs i regi av Reistad i riktig akutt
skadebehandling.
Spillerlisens
Samtlige spillere over 13 år må betale spillerlisens til forbundet for å kunne spille håndballkamp.
Dette er et veldig viktig punkt idet lisensen også inkluderer forsikring for skader som inntreffer under
trening/kamp. Trener/lagleder kan sjekke dette i SportsAdmin.
Klubben gir beskjed til aktuelle lag som har spillere som fyller 13 i den aktuelle sesongen om betaling
av lisens. Ved eventuell kontroll, og der lisens ikke er betalt, vil den enkelte spiller bli belastet boten
som ilegges. Treneren har ansvaret for å sjekke at alle deltagende spillere på en kamp har betalt
lisensen.
Oppmøte kamp
Det er viktig å presisere overfor alle spillere/foreldre at det er viktig å melde fra dersom man ikke kan
stille til kamp. Reistad blir ilagt bøter for manglende oppmøte fra laget på kampdag.

Digital kamprapportering
For alle kamper i regionserie og aktivitetsserie skal det føres digital kamprapport.
•

Åpne TuneringsAdmin på skrivebordet på nettbrettet
–

Brukernavn: reistadil

–

Passord: reistadarena

–

Live kamper → Velg rett kamp → LIVE-Export → Gå til Live
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•

–

Spillere på hjemmelag og bortelag skal sjekkes før kampstart

–

Trenere signerer med egen PIN før kampstart

–

Starte og slutte omgangene og kampen

–

Registrere mål, timeout og bestrafninger

–

Dommere og lagledere MÅ signere kamprapport etter ferdigspilt kamp

Mens du plotter hendelsene i LIVE-admin, kan kampen følges på handball.no og i Min
Håndball-appen

Resultattavle BT 6000

Før kamp:
1. Trykk START for å slå på tastaturet
2. Trykk OK om ikke valg av idrett kommer automatisk.
3. Velg «Håndball» med piltastene og trykk OK
4. Velg riktig spilletid med piltastene og trykk OK
5. Velg hjemmelag med +/- tastene og trykk OK
6. Velg bortelag med +/- tastene og trykk OK. *
7. Sjekk at riktig informasjon kommer opp på tavlen på veggen.

*Finner du ikke riktig bortelag, kan du endre et eksisterende lag på følgende måte.
1. Finn et eksisterende bortelag i listen.
2. Trykk RESET slik at du får opp en rekke tegn i displayet.
3. Stav deg frem til riktig bokstaver ved hjelp av +/- tastene, bytt fra bokstav 1 til 2 osv. ved å
bruke piltastene.
4. Når navnet er riktig, trykker du først OK og så OK igjen for å bekrefte.
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Under kamp:
Start/Stop:
Tavlen startes ved å trykke START når dommeren blåser i gang kampen.
Ved behov kan dommer stanse tiden (for eksempel ved skade, 2 min etc.) Trykk STOP.
tavlen startes igjen ved å trykke START etter tegn fra dommer.
Mål

Mål angis ved å trykke SCORE på riktig lag.

Time out:
Når en av laglederne legger Time out-kortet trykker du:
Stop->Horn->Time out på tastaturet. Tavlen teller da automatisk ned.
Tavlen startes på vanlig måte etter tegn fra dommer.
2 min:
Dommer stopper tiden, trykk STOP på tastaturet
Dommer viser tegn for 2 min. utvisning, trykk FOULS på det aktuelle laget.
Tavlen startes etter tegn fra dommer.
Tavlen kan vise to 2-minuttere til hvert lag samtidig.
Bytte mellom omganger:
Dette gjøres automatisk av tavlen ved endt tid 1.omgang.
Feil inntasting:
1. Trykk CORRECTION for å sette tastaturet i rettemodus
2. Gjenta den operasjonen du gjorde feil. For eksempel plussmål til feil lag.
3. Trykk CORRECTION for å sette tastaturet tilbake til «kampmodus» ( Glemmer du å trykke
CORRECTION til slutt, vil displayet på tastaturet blinke, og du får ikke registrert noe)

Påmelding cuper
Reistad dekker påmeldingsavgiften for Storhamar Cup hvert år. Dette er en felles cup for hele Reistad
og det forventes at våre lag er med på denne cupen. Faktura for påmelding til Storhamar Cup sendes
til Reistad og betales av klubben.
Trenerne må selv melde på lag til andre cuper og laget må selv dekke påmeldingsavgiften.

Aktivitetsturneringer
Gjelder spillere opp til og med 10 år.
Oversikt over turneringer i regionen finnes på www.handball.no
Man melder på lag på ønskede turneringer og dette faktureres Reistad direkte. Medhjelper må
betale dommerregning for kamper som spilles ifm aktivitetsturneringen med unntak av Reistad
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Arena. Kvitteringen scannes og sendes til reistadhandball@hotmail.com innen utgangen av måneden
sammen med refusjonsskjema for tilbakebetaling. Husk å oppgi kontonummer.

Treningssenteret i Reistad Arena
Treningssenteret i Reistad Arena kan brukes av egne spillere over 15 år og foreldre i Reistad. For å
kunne bruke treningssenteret må man være registrert som medlem og få tildelt et eget adgangskort.
Det koster kr 1200 i året å være medlem, og rommet kan da brukes før kl 8 og etter kl 16 på
ukedagene og fritt i helgene.
Merk at adgangskortet er personlig og IKKE kan lånes ut til andre. Det blir foretatt kontroller.

Regler for bruk av treningssenteret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Husk å trene med klær på overkroppen også.
Snus brukes ikke styrkerommet.
Sett alt utstyr på plass etter treningsøkta.
Tørk av apparatene med rengjøringsmiddel/papir etter treningen.
Det skal være minimum to personer i styrkerommet ved trening.
Bagger og sekker settes utenfor.
All trening er på egen risiko.
All form for klister skal være vasket av hendene FØR treningsøkta.
Fest alle løsvekter med lås når du trener.
Ingen vekter skal tas ut av rommet.
Frivekter skal kun brukes der det er støtabsorberende gulv.
Treningskortet skal alltid være med.
Det er kun medlemmer i Reistad med eget kort til treningssenteret og medlemmer av
treningssenteret som har tilgang til styrkerommet.
Det er 16-årsaldersgrense for bruk av styrkerommet.
Foreldre til spillere i Reistad kan kjøpe seg medlemskap i treningssenteret. Det koster kr 1200
pr. år. Ta kontakt med st.hallvardhallen@outlook.com for mer informasjon.
Alle brukere av treningssenteret må fra august 2020 gjennomføre e-læring i Rent Senterprogrammet til Antidoping Norge.
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Arenasalen
Arenasalen i Reistad Arena kan brukes til spillermøter og foreldremøter for laget, samt til overnatting
for laget. Ta kontakt med daglig leder i Reistad Arena for å booke tid.
Arenasalen kan også leies til private arrangement. Det koster kr 400 + mva pr kveld og kr 3000 + mva
for leie en lørdag eller søndag, samt fredag kveld. Beløpet blir fakturert i etterkant.
Leietager får tilgang til kjøkken inkludert dekketøy. Vasking inngår ikke i prisen, men må besørges av
leietager. Arenasalen leies bare ut til eksterne som er 30 år eller eldre og den leies ikke ut i
forbindelse med høytider, da er hallen stengt.

Instruks for overnatting i Reistad Arena
Det er mulig for laget å overnatte i Reistad Arena. Hvis dette er av interesse, ta kontakt med daglig
leder på st.hallvardhallen@outlook.com
1. Overnattingen skal meldes til brannvesenet senest 14 dager før den skal gjennomføres.
2. Vakt (ansvarshavende) ved overnatting skal være over 18 år.
3. Vakten skal signere en egen branninstruks og skal ha gjort seg kjent med lokalene og
rømningsveier og er bevisst på hvilke handlinger som skal settes i verk ved evakuering.
4. Ansvarshavende skal til enhver tid ha oppdatert liste over hvem som befinner seg i sovesalen,
for personer under 18 skal telefon og kontaktinformasjon til foresatte være registrert.
5. Sørg for at alle rømningsveier til enhver tid har fri tilgang.
6. Møteplass og opptelling er på parkeringsplassen ved inngangen i 1. etasje.

Branninstruks
Følger vedlagt.

Hallinstruks Lierhallen
Følger vedlagt.
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Politiattest
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at
alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige, skal ha politiattest.
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold over for mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal
avkreves politiattest.
Alle som er tilknyttet klubben som trener, medhjelper eller styremedlem må derfor fremvise
politiattest, og klubben dokumenterer at det er gjort.
Her kan du søke om politiattest:
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
Ta kontakt med RIL på reistadhandball@hortmail.com for å få nødvendig bekreftelse som
dokumentasjon på søknaden.

Reistad på tur
RIL ønsker at det skal være hyggelig for alle å delta og være på tur med oss. Vi har derfor
nedfelt noen retningslinjer som vi ønsker at alle lagledere/trenere og spillere er gjort kjent
med før avreise.
1. Vis hensyn til hverandre. Dette innebærer at dersom vi for eksempel deler overnattingsrom
med andre lag må laglederne gjøre avtaler om når deltakerne skal være på rommet og når
det skal være stille.
2. Det skal senest være ro fra kl. 23.00. Noen spillere skal tidlig opp.
3. Alle spillere må rette seg etter lagleders/treners regler.
4. Alle må møte opp til avtalte tider.
5. Lagleder/trener kommer med forslag til hvor mye lommepenger spillerne får ha med seg.
6. Alkohol er ikke tillatt på våre turer – hverken for lagledere/trenere eller spillere.
7. Foreldrene til de yngste barna anbefales å være i nærheten. Det er mange inntrykk og
opplevelser denne helgen og godt å ha noen som kjenner en ekstra godt i nærheten.
8. Ved overnatting skal det alltid være to voksne tilstede sammen med barna. Den ene av de
som overnatter med laget må være trener/medhjelpere som har levert godkjent politiattest.
9. Vær hyggelig mot hverandre og ha det gøy!
10. Ved deltakelse på cuper og treningssamlinger innenlands og utenlands i regi av RIL forventes
det at man opptrer i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer.
11. Målet for alle turer i klubbens regi er at alle spillere og trenere kommer hjem med en positiv
totalopplevelse.
For alle reiser gjelder:
•
•
•
•
•

Vi beregner god tid på reise
Vi holder alltid fartsgrensen
Vi bruker alltid handsfree når vi kjører
Vi bruker alltid bilbelte, både i buss og bil
Vi bruker sykkelhjelm
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•
•
•

Vi bruker lys på sykkelen i mørket
Vi bruker refleksvest på løpetur
Vi bruker refleks/refleksvest på vei til og fra trening

Klubbens antidopingarbeid
Klubben og medlemmene er omfattet av
idrettens bestemmelser om doping. Klubben
tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.
Klubben bruker Antidoping Norge i arbeidet
mot doping og er registrert som «Rent
idrettslag».

Alle spillere i RIL som er 15 år og eldre eller
som deltar på nasjonalt nivå (elitenivå, 1.
divisjon, 2. divisjon, Bringserien eller
Lerøyserien) må gjennomføre programmet
Ren Utøver.

Reistad IL ble i juni 2020 sertifisert som Rent
Idrettslag. Som Rent Idrettslag har vi et
særskilt ansvar for å spre gode holdninger og
kunnskap om antidoping gjennom klare mål
og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for
idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage
og gjennomføre en målrettet handlingsplan og
jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.
Treningssenteret i Reistad Arena vil i løpet av
2020 bli sertifisert i antidoping-programmet
Rent Senter. Ett av kravene for å bli sertifisert
er at daglig leder, antidopingansvarlig, ansatte
og medlemmer skal fullføre en grunnleggende
opplæring i antidopingarbeid.

Økonomi
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at
styret har ansvar for at
•
•
•

klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
klubben har en forsvarlig økonomistyring

Kontigenter i RIL
Alle kontigenter blir fakturert via KlubbAdmin og skal betales via Min idrett.
1. Medlemskontigent: Den avgiften du må betale pr. år for å være medlem i klubben.
Medlemskontingenten dekker bl.a. forsikringer og gir deg rettigheter som medlem (ift
årsmøter mm). Alle som driver idrett må være medlem av et idrettslag og medlemskapet skal
følge kalenderåret. Vi oppfordrer også alle trenere i RIL til å være medlemmer.
Kontigenten i RIL er som følger:
35

•

Enkeltmedlem

400 kr pr år

•

Familiemedlemskap *

800 kr pr år

Familiemedlemskap innvilges når det er to eller flere fra samme familie – med samme
bostedsadresse – registrert i MinIdrett. Det betyr at klubben må ha fått beskjed om hvem
som er i samme familie. Om du vil kontrollere om det er riktig så kan du logge deg inn i
Min Idrett (NIF sin løsning for administrasjon av egne medlemskap) og kontrollere/
korrigere informasjonen om ditt medlemskap der. MinIdrett finner du
her: https://minidrett.nif.no/ . Hvis du ikke har logget inn her før, så finner du
brukerveiledninger og muligheten for å lage deg en bruker på samme siden.
Faktura for medlemskontigen sendes normalt ut i januar.
2. Aktivitetsavgift: Den avgiften du betaler til klubben for å dekke alle utgifter knyttet til å være
aktiv i klubben, dvs påmeldingsavgifter til serie, leie av hall, trenerhonorar,
dommerregninger, utstyr/drakter, påmelding på cuper, eventuell deltagelse på
trening/arrangement i regi av Norges Håndballforbund region Sør, f.eks SPU, bylag, regionale
landslag etc.
Aktivitetsavgift pr. alderstrinn:
• 6-8 år
1100
• 9-10 år
1400
• 11-12 år
1600
• 13-14 år
1900
• 15-16 år
2200
• 18 år
2500
• Senior
2900
Faktura for aktivitetsavgift sendes normalt ut i september.
3. Lisens: Betales til håndballforbundet fra det året spilleren fyller 13 år. Lisensordningen er
mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med
ordningen. Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens
og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har
gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.
Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også
skader som oppstår på trening. Les mer her: https://www.handball.no/regioner/nhfsentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
Faktura for lisens sendes ut fra håndballforbundet ved oppstart av en ny sesong. Unntaket er
de som fyller 13 år det gjeldende kalenderåret. Da blir lisensen sendt ut ved årets start og
man faktureres for et halvt år.
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Tilskuddsordninger
Det kan være mange grunner for at spillere ikke kan betale kontigentene til RIL. Vi er opptatt av at
alle skal få delta og at økonomiske barrierer ikke skal være til hinder for at barn og unge skal få delta i
idretten og holde seg fysisk aktive.
I Lier kommune finnes det tilskuddsordninger. Du finner mer informasjon her:
http://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/
Ta kontakt med Brita på reistadhandball@hotmail.com hvis du trenger mer informasjon om dette.

Lagskontoer – retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle lag i Reistad har egen konto i nettbanken til Reistad.
Alle lag må ha en økonomiansvarlig.
Økonomiansvarlig får tilgang til lagskontoen og kan sette inn penger og betale regninger.
Økonomiansvarlig må fylle ut bokføringsbilaget kontinuerlig.
Bokføringsbilaget skal sendes inn til Reistad innen den 5. hver måned (forutsatt at det er
bevegelser på konto).
Alle originale kvitteringer skal sendes med bokføringsbilaget. Disse skal bokføres i
regnskapssystemet til RIL.
Regninger som kommer til RIL og som skal dekkes av laget, blir betalt av den respektive
kontoen. Økonomiansvarlig får tilsendt regningen for godkjenning og bokføring.
Lagsponsing blir fortsatt fakturert av RIL, men blir betalt rett til riktig lagskonto.
Økonomiansvarlig får tilsendt kopi av faktura for bokføring.
Alle kostnader må forklares i bokføringsbilaget med referanse til en faktura hvis mulig.

Forsikringer
Alle spillere i RIL er dekket av en kollektiv ulykkesforsikring i klubben.
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens via
håndballforbundet fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Dette betales via Min Idrett. Spillere
under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.
Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med
ordningen. Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og
deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom
årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.
Lisensforsikringen er ikke bare relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening.
Husk å betale din lisens til forfall 1. september, slik at du også er forsikret dersom du skulle være
uheldig å skade deg på trening.
LISE PLUSS er satt som standard på lisensen, men man bestemmer selv hvilken forsikring man vil
løse. LISE PLUSS vil gi en god dekning for majoriteten av utøverne, mens LISE SUPER anbefales for
topputøvere og utøvere som trener/spiller spesielt mye.
Hva som er omfattet i lisensforsikringene ser du i Forsikringsbevis og vilkår for Norges
Håndballforbund.
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Kundebetjening og bestilling av behandling håndteres av Gjensidige Idrettsforsikring. Gjensidige
Idrettsforsikring er bemannet med helsefaglig personell som vil sikre deg rask tilgang til behandling
gjennom Gjensidiges kvalitetssikrede og landsdekkende nettverk av behandlere med kompetanse på
idrettsskader. Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15
Les mer om melding av skade her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktiskinfo/lisens-og-forsikring/melde-skade/

Regler for sponsoravtaler
1. Henvendelser vedrørende sponsing av Reistad som klubb skal gå via daglig leder. Hvis
medlemmer eller medlemmers foreldre har kontakter som kan gi sponsorinntekter, kan man
selvfølgelig hjelpe til for å få i stand en avtale.
2. Hovedregelen er at det alltid skal finnes en tidsbegrenset og skriftlig avtale.
3. Det er to muligheter for samarbeid:
a. Samarbeidspartner klubb
b. Samarbeidspartner lag
4. Profileringen avhenger av sponsorbeløp.
5. RIL disponerer plassen foran på spillertrøyen til profilering av sin hovedsamarbeidspartner.
6. Lagene i RIL kan selv skaffe egne sponsorer. Profileringen av egne sponsorer skal som
hovedregel skje på ermene og bak på spillertrøyen eller på shortsen.
7. Inntektene knyttet til lagsponsorer tilfaller laget.
8. Lagene har også rett til å avtale utføring av dugnader for firmaer. Pengene for en slik dugnad
tilfaller laget.

Utstyr
Reistad samarbeider med ScanTrade om utstyr og det er UMBRO som leverer klubbkolleksjonen.
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Alle nye spillere får en startpakke fra Reistad (genser, bukse, shorts, sokker og bag) mot en
egenandel på kr 750.
Kjøp av utstyr skal for øvrig skje hos forhandler.
Det er GMAX på CC som forhandler klubbkolleksjonen. Vi får 20% rabatt på alle varer til ordinær pris
med unntak av elektronikk.
Alle må ha lastet ned et medlemsbevis for å kunne benytte seg av rabatten.
http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid=B8610DAF-420B-4B6D-B3B3C0761CD6AD06
Linken videresender medlem til et registreringsskjema. Fyll ut skjemaet og SMS blir sendt til medlem.
SMS inneholder en ny link til klubbkort med strekkode.
Klubbkortet er gyldig medlemsbevis og må fremvises for å få rabatt. Det er en strekkode på
klubbkortet som skal skannes i butikken ved hvert kjøp.
Flere personer kan ha klubbkort på et medlemskap i RIL. F.eks. slik at både foreldre og besteforeldre
kan handle med klubbkort til barn/barnebarn.
Legg klubbkortet som favoritt i nettleseren på mobiltelefonen for rask og enkel tilgang.
Betingelser for rabatt er spesifisert på klubbkortet.

Andre avtaler
•

Grasrotandelen
o
o

o

o
o

Å være grasrotgiver koster ingenting, men det kan bety veldig mye for den klubben
eller organisasjonen du velger, altså Reistad Idrettslag.
Grasrotandelen fungerer slik at du kan gi sju prosent av summen du allikevel spiller
for hos Norsk Tipping til et frivillig lag eller en forening som har registrert seg som
grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
Det vil si at dersom du er grasrotgiver og spiller Lotto for 100 kroner, gir du
automatisk sju kroner til din grasrotmottaker. Dette skjer uten at det går utover
spilleinnsatsen, premien og vinnersjansene dine.
Derimot sørger du gjennom å registrere en grasrotmottaker for at det er noen som
vinner hver eneste gang du spiller - nemlig grasrota, oss i Reistad
.
Søk etter foreningen du vil støtte her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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•

LEARN Trafikkskole
o

o

•

RIL inngått en samarbeidsavtale med LEARN AS for klubbens medlemmer som skal ta
førerkort, en avtale som generer penger til klubben og rabatter til medlemmene. For
hvert medlem som blir elev hos LEARN, mottar Reistad kr 300,- for elever som
gjennomfører trafikalt grunnkurs. Styret har bestemt at denne summen vil gå til
lagets kasse.
Trafikalt grunnkurs, vinter (5 kvelder inkl. førstehjelp og mørk) får vi til klubbpris: kr.
3.500,- (spar kr. 700,-) Dette er samme pris som ungdommene kan få via Høvik skole
og omtrent det samme beløpet som for tilsvarende kurs hos andre kjøreskoler.

Flüggerandelen
o
o

Klubben og medlemmene handler på klubbens kjøpskonto, med 20% rabatt på
hyllepris i den lokale Flügger farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer.
Flügger farve utbetaler en årlig klubbstøtte på 5% basert på alt kjøp som er
gjennomført på kjøpskontoen.

Viktig kontaktinformasjon
RIL
Styret
•
•
•
•
•

Styreleder Erik Brekke Johnsen: erik@brage-regnskap.no, mobil 91732908
Sportslig leder Robert Ege: robert.ege@solarnorge.no, mobil 990 07 800
Styremedlem John Helge Bergflødt: jhberg1@hotmail.com, mobil 406 39 567
Styremedlem Hanne Enger: hanne.enger@getmail.no, 906 32 142
Styremedlem Hilde Lohne Karlsen

•

Daglig leder Brita Sangolt: st.hallvardhallen@outlook.com, mobil 911 80 646

•

Materialforvalter: reistadmaterialforvalter1942@gmail.com, Lotte Green, mobil 948 12 154

Reistad Arena
Daglig leder Brita Sangolt, st.hallvardhallen@outlook.com, mobil 911 80 646
Andre
•

Region Sør: https://www.handball.no/regioner/region-sor/, telefon 32 01 61 22
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•
•

Lierhallen: https://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/lierhallen/ , telefon 32 84 80 95
Vaktmester Lierhallen: Morten, mobil 913 55 036
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