
 

GAUSDAL HÅNDBALLKLUBB 
ARBEIDSOPPGAVER FOR:  

SPORTSUTVALG 

 

 

LEDER 

NESTLEDER – som er lederens personlige stedfortreder 

3 MEDLEMMER 

 

Leder er fast styremedlem 

 

Sportsutvalget skal tilrettelegge og gjennomføre det som er klubbens- og håndballregionens mål, gjennom planer 

og andre beslutninger.  Barneidrettsbestemmelsen skal vektlegges. 

 

Utvalget er klubbens bindeledd til NHF Region Innlandet, når det gjelder den sportslige aktivitet og spørsmål 

omkring dette. 

 

UTVALGET SKAL 
o i utvalget kan det utpekes eller innhente utenforstående personer, som på vegne av utvalget har definerte oppgaver 

som utvalget har ansvar for. For eksempel; UTDANNINGSKONTAKT - UK, DOMMERKONTAKT – DK og 

ansvarlig for Barnidrettsbestemmelsene. 

UK er den i klubben som har ansvaret for intern og ekstern kursing av alle ledd i organisasjon.  UK rapporterer til styret 

gjennom leder i sportsutvalget.  Utdanningskontakten sine arbeidsoppgaver. 

DK er den i klubben som har ansvaret for utdanning og oppfølging av klubbens dommere.  DK rapporterer til styret 

gjennom leder i sportsutvalget.  Dommerkontaktens arbeidsoppgaver 

Barneidrettsansvarlig har ansvar for at barneidrettsbestemmelsene blir fulgt. 

UK, DK og barneidrettsansvarlig må ha et tett samarbeid. 

o sammen med klubbleder forberede og gjennomføre oppstartmøte om høsten (helst før 1. september) 

o Vurdere om det er behov for evalueringsmøte ved sesongslutt.  Eventuelt å gjennomføre møte sammen med klubbens 

styre. 

o Etablere et aktivt trener- og dommerforum 

o Skaffe trenere, oppmenn og dommere.  Avtale med trener/oppmenn/dommere før sesongslutt, vedkommende sin rolle 

for kommende sesong.  Dette vil holde lagene sammen mellom sesongene. Det vil også forenkle kommunikasjon 

mellom klubb/lag og internt i laget.  Det vil også forenkle oppstarten om høsten.  

o Foreslå trener- og dommergodtgjørelse.  Når beløpet er bestemt, skal liste oversendes klubbleder/kasserer for 

attestasjon og utbetaling. 

o Søke halleier av Gausdalhallen om nødvendig treningstid. 

o Foreslå for styret timefordelingen mellom lagene, etter at trenere/oppmenn/foreldrekontakt har kommet med sine 

ønsker. 

o Lage timeplan, og gjøre denne kjent, både med oppslag i hallen, skoler og klubbens hjemmeside. 

o Omfordele treningstider i forbindelse med annen aktivitet i hallen. 

o Påse at lagene velger representant til klubbens ungdomsutvalg. 

o Påse at trenere/oppmenn utfører sine arbeidsoppgaver.  

o Legge fram for styret et forslag om antall lag og dommere som skal meldes på i serier, cuper, turnering og andre 

sportslige aktiviteter.   

o Fylle dommerkvoten klubben er pålagt. 

o Avklare med styret, hvem som melder på lagene til det enkelte arrangement. 

o I god tid før sesongslutt, minne trenere/oppmann/lagledere på å rapportere antall spilte kamper, jfr. arbeidsoppgave for 

trener/oppmann. 

../../../../Downloads/01SPORTSLIGPLAN.DOC
http://www.handball.no/app_file_display.asp?field=3909
http://www.nif.idrett.no/files/%7bD295BB4B-B693-4E29-AAC3-513B5827166D%7d.pdf
http://www.handball.no/p1.asp?p=12307
../../../../Downloads/03UTDANNINGSKONTAKTEN.doc
http://www.handball.no/p1.asp?p=2799
http://www.handball.no/local_showfile.asp?field=9702
http://www.handball.no/p1.asp?p=7954
http://www.gausdal.kommune.no/artikkel/32061/10118:27049:32060:
../../../../Downloads/03TIMEPLAN.doc
http://www.handball.no/p1.asp?p=6332
../../../../Downloads/03Arb.oppg.TRENER-OPPMANN.doc
http://www.handball.no/p1.asp?p=2798


o Ved overgang/utlån av spillere, være bindeledd mellom klubbene, og ivareta formalitetene på vegne av GHK i slike 

saker.  Klubbleder skal skriver under. 

o Utarbeide spillekontrakter og legge fram disse for styret. 

o Skaffe til veie lisensblanketter via MinIdrett.  

o På oppstartmøte, orientere om skademeldinger og utfylling av disse 

o Ordne med frilisens, dersom klubben har behov for det. 

o Søke om dispensasjoner fra aldersgrensen. Klubbens retningslinjer er nedfelt i sportslig plan og årsmøtevedtak.  Er det 

en prinsippavgjørelse, skal saken bringes inn for styret. 

o Være representert i arbeidsgruppe/arbeidsutvalg i forbindelse med samarbeid, prestasjonsklubb/partnerklubb eller 

samarbeidende lag. 

o Koordinere omberammelser av kamper, sammen med trenere/oppmenn. 

o Med jevne mellomrom og ved sesongslutt, gå gjennom sportslig plan og fremme forslag til endring for styret.  

Endring av sportslig plan skal opp på årsmøte. 

o Føre protokoll og notater fra utvalgets møter og arbeid.  Protokoll og notater skal danne arbeidsgrunnlag for senere 

tillitsvalgte.  Notater kan for eksempel beskrive gjennomføringen av arrangementer.  Forslag om forbedringer skal tas 

med.  Dette letter arbeider for den/de som skal gjennomføre tilsvarende. 

o Skrive årsberetning, som skal oversendes elektronisk til klubbens sekretær. 

 

à jour 19.06.2019 
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