
 

Før hjemmekamp (fra 12 år og oppover) 
 

Fair Play-vert  

▪ En voksen møter 1 time før. 

▪ Som kamparrangør er det klubbens oppgave å ivareta Håndballforbundets Fair Play-

program som omhandler ”Respekt i Hall”. Hensikten er å skape en hyggelig og trygg 

ramme for spillere og dommere der mestringsglede står i fokus. Oppgaven bør rulleres 

blant foreldrene slik at så mange som mulig får et forhold til Fair Play. 

▪ Kontroller at håndballmålene er festet til bakvegg. 

▪ Husk å lukke garasjeporten og at skilleveggen i taket er helt oppe før kampen starter. 

* 

 

Sekretariatet 

I sekretariatet skal det føres digital kamprapport fra 12 år. Ved Liverapport må du dele 

internett med iPad grunnet dekningsforhold til hallen. Det er behov for to personer i 

sekretariatet. Kurs avholdes hver høst før kampstart. Foreldre oppfordres til å melde på og 

oppmelding skjer via min idrett.  

▪ Innerst i garasjen og til venstre i en hylle, står en boks som inneholder ”tavla”, 

strømkabel, Fair Play-vest og grønne ”timeout-kort”, her ligger også oppskrift for Live-

digital kamprapport. 

▪ Strømkabel trekkes fra kontakt som finnes ved dør ned til garderobene og sekretariats-

bord. Koble så til tavla og bryter på tavlas høyre side settes på. Da opprettes det 

automatisk kontakt med den store tavla som henger oppe på vest-veggen i hallen.  

▪ Sørg for at det finnes to benker til hvert av lagene på begge sider av sekretariats-bordet. 

Et grønt ”timeout-kort” til hvert lag plasseres oppå disse. 

Håndball Live FHK 

https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/
https://m.youtube.com/watch?v=IkEfHgUhvm4
https://m.youtube.com/watch?v=IkEfHgUhvm4


 

Etter kamp 

Bord, stoler og boks (m/innhold) skal settes på plass i garasje. 

Banen/Spilleflate skal moppes og ryddes for søppel. Helt inn til veggene. 

Du finner moppeutstyr, kost og feiebrett i skapet til høyre for inn/utgang til bane/tribune. 

Etter bruk skal ”moppefillene” tilbake i bøtta (ikke nødvendig å riste/rense). 

Blir det overflødig søppel, legges søppelet i søppelcontainer som står ute på parkeringsplass, 

vest for hall (egen brikke). 

 


