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Informasjonshefte 

Lagleder håndball 

Vågå IL 

 

 

 

 

Innledning 

Vi setter stor pris på at nettopp du vil være med å skape masse 

idrettsglede, mestring og en trygg, sosial arena for våre unger i 

Vågå. I dette heftet finner du nyttig informasjon om rutinene i Vågå 

IL, som er utdrag fra sportslige planer og klubbhåndboka, samt 

linker til sider på håndball.no. 

 

 

Forventinger til deg som lagleder 

- Funksjonsbeskrivelsen for lagledere finnes her. 

- Fremvisning av politiattest. Informasjon om hvordan søke 

om politiattest finner du her. 

- At du er medlem av Vågå IL. Ved å ha betalt 

medlemskontingenten får man Vågågenseren, dekt 

deltakeravgift på trenerkurs, er dekket av ulykkesforsikringen 

vår og har stemmerett på årsmøtet. Dette er vanlig praksis i 

«Idretts-Norge». Å melde seg inn gjør man i Min idrett eller 

sender en e-post til post@vagail.no. 

- Satt deg inn i følgende retningslinjer: 

o Barneidrettsbestemmelsene til NIF. 

o NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. 

o Vågå IL sin overordnede sportslige plan. 

 

 

 

 

 

https://vagail.com/retningslinjer-trener-lagleder-handball/
https://vagail.com/politiattestordningen/
https://minidrett.nif.no/
mailto:post@vagail.no
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/
https://vagail.files.wordpress.com/2019/03/overordnet-sportslig-plan-vc3a5gc3a5-il.pdf
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Spillformer og terminliste 

Informasjon om de ulike spillformene (banestørrelse, ballstørrelse, 

kampvarighet, etc.) finner du her. Terminlisten for alle Vågå IL sine 

lag finner man ved å søke opp Vågå IL i klubbdagboka her.  

Isbjørnserien (G/J8-9) 

Fra Vågå IL er det G/J 8-9 som stiller lag i Isbjørnserien. 

Informasjon om kampdager og annen nyttig informasjon finnes her. 

Aktivitetsserien (G/J10-11) 

Informasjon om kampdager og annen nyttig informasjon finnes her. 

Aktivitetsserien (G/J 12) 

Informasjon om kampdager og annen nyttig informasjon finnes her. 

Regionserien (G/J 14-16) 

Vågå IL melder som regel på lag i klasse B. Terminlisten finner man 

ved å søke opp Vågå IL i klubbdagboka her.  

 

Gjennomføring av hjemmekamper 

Oppgavefordeling foreldre 

For å få gjennomført hjemmekampene er vi avhengig av at foreldre 

stiller opp på dugnad for å bemanne sekretariat, billettluka og 

kiosken. Kampkoordinator i samarbeid med daglig leder setter opp 

fordelingen før hver halvdel av sesongen. Laglederne er ansvarlige 

for å distribuere oversikten til foreldrene på sitt lag. 

Dommer 

For Isbjørnserien (G/J 8-9) og Aktivitetsserien (G/J 10-12) settes 

dommerne opp av Vågå IL sin dommerkontakt. For eldre årsklasser 

settes dommerne opp av regionen. 

 

Registrering av spillerstall og kamptropp 

G/J 7-9: Spillerliste fylles ut og leveres i sekretariatet før første 

kamp. Spillerlisten finnes her. 

G/J 10-16: Lagleder har ansvaret for registrering av spillerstall og 

kamptropp i TurneringsAdmin. Kamptroppen legges inn i god tid før 

kampstart. Logg på med samme brukerkonto som i Min idrett.  

Brukerveiledning finnes her.  

 

Flytting av kamp 

Kampene i Isbjørnserien og Aktivitetsserien spilles på bestemte 

helgedager og kan ikke flyttes. For eldre årsklasser er fristen for 

gebyrfri omberamming i midten av august. Kamper som flyttes 

innen 8 dager før kampstart påfører et gebyr på 750,- og færre enn 8 

dager før kampstart påfører et gebyr på 1500,-. 

Ved flytting av kamp 

Avtal nytt tidspunkt med motstanderlaget. Varsle kampkoordinator, 

som bistår med utfylling av omberammingsøknaden. 

 

Transport bortekamper 

Det er i hovedsak foreldrekjøring til og fra bortekamper. 

Håndballgruppa dekker minibuss til en bortekamp per kalenderår. 

Egenandel per spiller er 100,- og for andre foreldre. Det er gratis for 

trenere og lagledere.  

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/praktisk-info/nyttige-verktoy/aldersbestemmelser-spilletid-og-ballstorrelser/#23._Klasser,_aldersgrenser,_spilletider_og_ballst%C3%B8rrelser
https://www.handball.no/system/klubbdagbok/
https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/kampaktivitet/barnehandball/isbjornserien/
https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/kampaktivitet/barnehandball/aktivitetsserien/
https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/kampaktivitet/barnehandball/jenter-gutter-121/
https://www.handball.no/system/klubbdagbok/
https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/kampaktivitet/barnehandball/isbjornserien/
https://auth.nif.buypass.no/auth/realms/nif/protocol/openid-connect/auth?client_id=100013&redirect_uri=https%3A%2F%2Fid.nif.no%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Fauth&response_type=code&scope=openid%20nif-payment-api%20tokenizer-api&response_mode=form_post&nonce=637153701616745730.MzdlZmM2M2EtMTBmYS00YjE4LTgxZTItNWM1MzRkNDUxYjkyNTg1OWI0ZGQtNjg4YS00YWU0LWFmNGItMjhjZmYxNmZmOTY5&state=CfDJ8BEZpPvPdVNOlyvyFBW8CvIikLPQ9dg0WroItYZbYEvCYIyD7WusywCiD4A2qqMAUOdBn24Z-7XqPq0Kmz5AW7aJDLN8tKl8gUp7hIREAY1Rqqzf-SajJSwpFy81TR--w9Jycr0rH7fBzTIv-nny2Y316yAXZw1A9yQ0GArPkpJO&x-client-SKU=ID_NET451&x-client-ver=5.2.0.0
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-turneringsadmin/lagleder-i-ta/
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Utstyr 

G/J 7-10: Bruker baller og annet utstyr fra håndballboden.  

G/J 11-16: Spillerne bruker egne baller på trening og kamper. Vågå 

IL har noen baller til lån og annet treningsutstyr i håndballboden 

(kjegler, vester, stige, etc.) til bruk på trening. 

Spillerdrakt 

G/J 7-10: Får utdelt trøye og shorts.  

G/J 11-16: Får utdelt kun trøye og må stille med egen shorts i 

«Vågåblå» på kamp. Eldste G/J 14 får utdelt egne drakter med navn 

til odel og eie, og de skal brukes til og med G/J 16.  

De som ikke leverer inn spillertrøye og/eller -shorts etter sesongslutt 

risikerer gebyr. Gebyrsatsene er på s. 15 i klubbhåndboka. Lagleder 

har ansvaret for innsamling og registrering. Registreringsskjema 

finnes her.  

Laglederbagen 

Lagleder er ansvarlig for av laglederbagen er utstyrt med alt 

nødvendig medisinsk utstyr. Behov for påfyll må varsles daglig leder 

minst en virkedag før kamp. 

Saksgang 

- Har du en sak/case som ikke blir besvart av verken sportslige 

planer eller klubbhåndboka skal den behandles av 

gruppestyret. Henvendelsen sendes til post@vagail.no for 

behandling. 

- Endringsforslag av overordnet sportslig plan behandles på 

årsmøtet og sendes til post@vagail.no. 

- Endringsforslag av gruppenes sportslige planer og 

klubbhåndboka behandles av undergruppen og eventuelt 

hovedstyret. Forslag sendes til post@vagail.no. 

Turneringsdeltagelse 

G/J 7-9:     Vågåcupen i Vågåhallen i månedsskiftet mars/april.  

      Invitasjon distribueres av daglig leder. 

G/J 10-16: Delta sammen på en overnattingsturnering i april. De  

      siste årene har alle lagene deltatt på en turnering i  

      Trondheim. Forslag til andre turneringer sendes til  

      gruppestyret i løpet av høsten. 

      I tillegg G/J 16 kan delta på en annen turnering, som for  

      eksempel Partielle cup eller Fredrikstad cup. Det krever  

      mye mer dugnadsinnsats fra foreldregruppa og spillerne i  

      årene i forkant.  

 

Egenandel 

Egenandel skal ikke overstige makssatsen på 1000,- 

 

Hva dekker Vågå IL? 

- Påmeldingsavgiften. 

- A-kort for trenere, lagledere og andre foreldre som har 

ansvar for laget under turneringshelga. Hvert lag skal ha en 

ansvarlig voksen person per femte spiller. 

- Transport under hele turneringshelgen. 

- G/J 16 (Annen turnering): Dekker tilsvarende summen som 

ved deltakelse på turneringen i Trondheim. 

 

 

 

 

 

https://vagail.files.wordpress.com/2020/01/klubbhc3a5ndbok-vc3a5gc3a5-il.pdf
https://vagail.com/nyttige-skjemaer/
mailto:post@vagail.no
mailto:post@vagail.no
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Dugnad 

Hvert lag er ansvarlig for gjennomføringen av en dugnad knyttet til 

driften av idrettslaget. Hvis idrettslaget får tilgang til enkeltstående 

arrangement, som gir gode penger i kassa, så vil dugnad på dette 

komme i tillegg. Daglig leder innhenter og koordinerer de ulike 

undergruppene og deres respektive lag. Et lag kan ved særskilte 

tilfeller samle inn penger på egenhånd til deltakelse på en turnering 

når de er i årsklassen G/J 15-16. Dette må avklares med styret i 

respektive undergruppe og være i henhold til overordnet sportslig 

plan. Vågå IL skal være eier av lagskontoen og disponeres av 

økonomiansvarlig og daglig leder.  

 

Dugnadsfordeling 

G/J 7-9:  Vakter under Vågåcupen. 

G/J 10-16:  Vakter i forbindelse med Besseggløpet.  

Alle:  En inntektsbringende dugnad i løpet av året vedtatt av 

håndballgruppa. Tradisjon tro får hver spiller utdelt 

seks adventskalendere.  

I tillegg må det beregnes 2-3 vakter pr. spiller i forbindelse med 

hjemmekamper. 

 

Kontaktinformasjon  

Daglig leder – post@vagail.no, tlf. 91132413 

Hovedstyret – Funksjoner og kontaktinfo. 

Håndballstyret – Funksjoner og kontaktinfo. 

Vaktmester Vågåhallen – tlf. 91629721 (For bestilling av 

kodebrikke). 

 

 

mailto:post@vagail.no
https://vagail.com/hovedstyret/
https://vagail.com/styret-handballgruppa/

