Årshjul håndballgruppa
Januar
- Trenerforum – sportslig leder:
o Tema fra sportslig plan, teori og praksis.
Februar
- Årlig møte i håndballgruppa (uke 6-7) - leder.
Mars
- Årsmøte i Vågå IL (uke 10).
- Styremøte (uke 12-13):
o Planlegge gjennomføring av Vågåcupen.
o Planlegge håndballavslutning.
- Finne ut hvem av dommerne som vil fortsette til neste år – dommerkontakt.
April
-

Mai
-

Juni
-

Juli
-

Arrangere Vågåcupen (G/J 7-9 år) - styret.
Deltakelse i Trondheim eller lignende (G/J10-16).
Håndballavslutning (uka etter cupdeltakelse for ungdomslagene) - styret.
Samordnet registrering av medlemmar til NIF. Frist ca. 30. april – daglig leder.
Frist dommerpåmelding i TurneringsAdmin (30. april). Høre med dommerne om
hvem som vil fortsette å dømme – dommerkontakt.

Påmeldingsfrist lag 10 år og eldre (1. mai) – daglig leder.
Trenerforum – sportslig leder:
o Evaluering av sesongen.
o Status trenere og lagledere neste år.
o Fordeling halltider.
o Kompetanseheving, teori og praksis.

1. juni: Siste frist for dommerne til å akseptere påmeldingen i «Min idrett».
Styremøte:
o Evaluering av sesongen opp mot delmål i sportslig plan, eventuelt lage nye
delmål.
o Status trenere og lagledere neste sesong.
o Planlegge håndballskole i høstferien.

Ferie.

August
- 5 august: Frist for omberamming uten gebyr - lagledere.
- Påmeldingsskjema for håndballsesongen deles ut på Vågåmo skule og Lalm skule
(første skoleuka etter sommerferien) – daglig leder.
- Trenerforum – sportslig leder:
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-

o Eventuelle justeringer i halltider ved nye lag.
o Bestille treningsgenser til nye trenere og lagledere.
o Draktutdeling G/J 13 år og eldre.
o Kompetanseheving?
Oppstart treninger G/J 13 år og eldre.
Kontrollere at alle spillere G/J 13 år og eldre har fått utsendt faktura for lisens
(SportsAdmin) - lagskoordinator.
Påse og jobbe aktivt for at dommerne stiller på ett av de dommermøtene regionen
inviterer til før sesongstart - dommerkontakt.
Påse at dommerne har vært innom TurneringsAdmin og lagt inn sperredatoer, haller de
kan dømme i og lag de vil prioritere å spille for - dommerkontakt.

September
- Frist betaling lisens for spillere G/J 13 år og eldre (1. sept.) - lagskoordinator.
- Dele ut påmeldingsskjema for håndballskolen på Vågåmo skule og Lalm skule
(1. sept.) – daglig leder.
- Frist påmelding håndballsesongen, ref. påmeldingsskjema (10. sept.).
- Frist påmelding lag til isbjørnserien G/J 7-9 (ca. 20. sept.) – daglig leder.
- Oppstart treninger G/J 10-12 år.
- Oppstartsmøte foreldre G/J 7 – leder og sportslig leder evnt. daglig leder:
o Info om Vågå IL – retningslinjer i sportslig plan.
o Få på plass trenere og lagledere.
o Treningstid.
- Styremøte (starten av september):
o Fordeling hallansvar fram til nyttår.
o Planlegge gjennomføring håndballskolen.
o Organisering julekalender: Antall kalendere per spiller, etc.
o Gjennomgang av eventuelle nye regelendringer.
- Møte AU:
o Fordeling av kioskansvar kamphelger.
o Eventuelle endring i vareutvalget.
o Organisering servering håndballskolen.
o Fordele ansvar julekalender.
o Organisere husvask i kiosken.
Oktober
- Håndballskole (Høstferien, vanligvis mandag-onsdag) - styret.
- Gjennomføre barnekamplederkurs og eventuelt «dommertrinn 1»-kurs. Kan eventuelt
arrangeres i januar. Anbefalt aldersgrense dommere er fyller 15 år samme året dommerkontakt.
- Oppstart treninger G/J 7-9 år (Rett etter høstferien).
- Start aktivitetsserien G/J 10-11 år.
- Leder kontakte valgkomiteen og minne om hvem som er på valg.
November
- Start isbjørnserien G/J 7-9 år.
- Styremøte:
o Fordeling hallansvar resten av sesongen.
o Søke om å arrangere Vågåcupen.
o Budsjett kommende år.
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o Årsmelding inneværende år.
Møte AU (november/desember evnt. via e-post):
o Fordele kioskansvar etter nyttår.
o Organisere husvask etter nyttår.
o Eventuelle endringer i vareutvalget.

Desember
- Sende ut faktura for halv lisens for spillere G/J 12, altså de som fyller 13 år etter nyttår
- lagskoordinator.
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