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Foreldrekontakter i Vindbjart Håndball 
 
Foreldrekontakten er bindeleddet mellom lag/foreldre og klubben. Foreldrekontaktens gjøremål vil 

være noe varierende med hensyn til årsklasser. Det er ikke meningen at du skal utføre alle 

oppgavene selv, men delegere videre.  

 

Den som er ”Hovedforeldrekontakt” i styret fungerer som ditt kontaktpunkt om det er noe du er i 

tvil om. Denne skal gi deg opplæring i understående arbeidsoppgaver og formidle relevant 

informasjon som du kan besørge videre til din foreldregruppe. 

Det vil bli avholdt et fellesmøte for alle foreldrekontakter før kampene begynner på høsten. Her har 

du møteplikt.  

 
Styrets hovedforeldrekontakt er Merethe Strømmen Erdal, tlf 45662159.  

 

Videre må det påpekes at god samhandling og godt samarbeid med trener(e) er viktig for at laget 

skal fungere på en god måte, både på kort og lang sikt. Klubben forventer at treneren styrer laget 

og tar avgjørelser i tråd med klubbens retningslinjer, verdier og sportsplan.Trenerrollen innebærer 

mye dugnadsarbeid i form av å trene laget og lede det i kamper/turneringer. Denne innsatsen øker i 

takt med spillernes alder. 

 

Foreldrekontakt skal 

▪ Ha oppdatert oversikt over spillerne på laget (lagslister).  

▪ Informere nye spillere om registering via Minidrett. 

▪ Ansvar for delegering og organisering i forbindelse med arrangementer/hjemmekamper 

sammen med Arrangementsansvarlig for de mellom 6-11 år. Se egen prosedyre. 

▪  Dugnad til lagskasse. 

▪  Organisere den årlige klubbdugnaden i samarbeid med Arrangementsansvarlig.   

▪  Være obs på om det er spillere som ikke har anledning til selv å komme seg til kamp og da være 

behjelpelig med organisering av det. 

▪  Organisere foreldremøter i samarbeid med trener og andre sosiale aktiviteter. 

▪ Ansvar for lagskassa sammen med trenere. 

 
Nyttige dokumenter/verktøy se klubben hjemmeside, under fanen foreldrekontakter 
 
Arbeidsoppgaver, forklaring 
 
Laglister 
Styret ønsker at du fører lagsliste. Oppdatert lagsliste skal sendes nestleder senest 15 september. 
Se mal hjemmeside. Det anbefales å vedlikeholde fortløpende. Del gjerne listen internt i laget, men 
da uten fødselsnummer. 
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Hallansvar 
I løpet av en sesong vil ditt lag ha hjemmekamper/turnering i Venneslahallen. 
For de yngste lagene må vi organisere ulike turneringer, dette går på omgang for de klubbene som 
er med i samme «ring» eller «serie». 
 
For de eldste lagene som er med i ordinært seriespill må lagene forestå organisering av sine 
hjemmekamper i serien. Om flere lag har hjemmekamper på samme dag kan det være at klubben 
ber et lag organisere for flere lag denne aktuelle dagen.  
Denne ordningen vil i så fall rullere for de involverte lagene.  
 
Det er ditt ansvar å delegere og organisere disse dagene og bidra til en god gjennomføring. 
 
Dugnad 

Laget trenger tidvis inntekter til lagskassa for å dekke utgifter og for å holde egenandeler på et 

minimum.  Du står for organiseringen av dette. 

NB: Det året spillerne fyller 13 år blir det mye dugnad i forbindelse med skolens «Polentur» og en 

utfordring å drive dugnad til lagskassa. Vedrørende dugnadsarbeid oppfordres alle til å stille opp, og 

erfaringsvis, er de fleste foreldre positive når oppgavene blir fordelt rettferdig. Det er likevel viktig å 

ta høyde for at ikke alle kan bidra like mye. Vindbjart er en klubb for alle.  

 

Klubbdugnad 

Dette er et dugnad som klubben tar initiativet til og organiserer. To ganger i året. 

Inntektene av lotteriet skal gå til å dekke klubbens sportslige ambisjon. 

Du kommuniserer med den i styret som driver dugnaden og organiserer dette i ditt lag. Dugnaden 

vil bli annonsert i rimelig tid. 

 
Annet 

Foreldremøter 

I samarbeid med treneren kalles det inn til minimum 2 foreldremøter i året. Ved innkalling til 

foreldremøte skal det presenteres en agenda, og man skal ha gjennomgang av klubbens 

powerpoint.  

 
Treneren(e) orienterer litt om treningsarbeid målsetninger for sesongen, eventuelt status på dette 
om dere har flere møter. 
 
Ønsker dere å benytte møterommet i svømmehallens 2. etasje kan dette «bookes» 
på tlf: 982 93 723 eller stikk innom kiosken å gjør avtalen der. 
 
 
Interesseforskjeller 

Ta høyde for at en foreldregruppe ofte består av mange individer med forskjellig syn og 

kompetanse på håndball. Det er heller ikke uvanlig at foreldre har forskjellige ambisjonsnivå på 

vegne av sine barn og seg selv. Om det oppstår utfordringer skal det være stor ”takhøyde” hvor alle 
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skal høres og respekteres. Men, vi avstår fra bruken av ”anonyme kilder”.  Dette fenomenet fører 

som oftest til unødvendige spekulasjoner og antakelser, som i sin tur sjeldent bidrar til noe positivt 

og konstruktive løsninger. 

 

Særlige hensyn 

Noen familier har til tider særskilte behov, det kan være i forbindelse med anstrengt økonomi, 

språkvansker, kanskje noen ikke har bil, omsorgsdeling m.m. 

Vindbjart Håndball ønsker ikke at dette skal være noen begrensende faktor for å delta på våre 

aktiviteter og oppfordrer til å orientere styrets leder om slike tilfeller. 

 
 
Hva dekker Vindbjart Håndball 
 
Klubben ønsker å inspirere til sportslig deltakelse og aktivitet, 
på et nivå så høyt som mulig, og bidrar derfor økonomisk til understående. 
 
▪ Turneringer, gjelder alle lag. 

Påmeldingsavgift for tre lokale turneringer hvert år i regionen. 
 

▪ Svanecup 
Egenandel: 1500 kr 
 

▪ PW-Cup 
For de lag som kvalifiserer seg betales påmeldingsavgift og 50% av A-kort. 
(Et lag = 14 spillere) 
 

▪ Regionsserier 
Om laget kvalifiserer seg, melder seg på og deltar i regionsserie dekkes reiseutgifter til kamper 
utenfor Agder, etter ”rimeligste alternativ”-prinsippet. 
Hotellovernatting der det påkreves. Sjåfører i enkeltrom og spillere i ”flere”-rom. 
Bil med fire spillere, kr. 500.- 
 

▪ 17-årslag 
Stort frafall etter endt ”16-års sesong” er dessverre en realitet i ”Håndball-Norge”.  
Klarer vi å stille et lag og fullføre seriespill med denne årsklassen bidrar 
Vindbjart med kr. 20.000.- til et håndball/sportsrelatert arrangement. 
(I praksis må det normalt spilles i 18-års serie) 


