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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Idrett(er):
Postadresse:
Epostadresse:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:
Bankforbindelse:
Bankkonto:
Medlem av:
Tilknyttet:

Rælingen håndballklubb
24. september 1977
Håndball
2005
post@rhk.info
rhk.info / rhk.topphandball.no
979 501 714
Strømmen sparebank
1310.25.80073
Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske
komité
Norges Håndballforbund, NHF Region Øst, Viken
idrettskrets, Rælingen idrettsråd

Innledning
Klubbhåndboka skal være et dynamisk oppslagsverk som skal gi svar på de
viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder
for RHK. Klubbhåndboka vil distribueres på våre hjemmesider, og det er en
forventning om at hele organisasjonen skal kjenne til denne og hvor den kan
finnes. Den skal også være et verktøy til å sikre kontinuitet i den daglige driften
av klubben.
Klubbhåndboka er laget av styret og skal være et arbeidsverktøy for styret og
alle medlemmer, utøvere, foreldre, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og
dommere.
Håndboka benyttes for å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb;
hvilken klubb vi er, hva vi står for, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi
gjør ting.

Klubbens historie
Det ble spilt håndball i Rælingen kommune første gang i 1969. Den gang i regi
av Rælingen Turn. Håndball ble etterhvert en populær idrett, og med byggingen
av Sandbekkhallen i 1977 var det naturlig å etablere en egen håndballklubb. Den 24.september dette året ble søknad om medlemskap i Norges
Idrettsforbund sendt Romerike idrettskrets med kopi til NIF. I desember kom
endelig brevet hvor klubben ble ønsket velkommen som medlem av
idrettsforbundet.
Rælingen håndballklubb har siden fostret flere spillere til eliteserieklubber. Fire
spillere som startet sin karriere i Rælingen har også spilt på A-landslaget (Lars
Tore Rognlan, Kåre Ohrvik, Frode Scheie og Kent Robin Tønnesen), mens det på
jentesiden er flere spillere som de siste årene har spilt ungdoms- og juniorlandslagskamper. Man har etablert en velfungerende organisasjon, med Julecup
(siden 1976), håndballskoler og andre arrangementer.
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Sportslig lå klubben lenge i lavere divisjoner. Mennene kom så høyt som til
2.divisjon, mens kvinnene hadde tilhold i 4.divisjon frem til 2003. I august 2007
fikk vi endelig den etterlengtede Marikollhallen. Dette har gitt et bedre grunnlag
for sportslig utvikling og ikke minst et naturlig samlingssted for møter i moderne
egnede lokaler.
Samme år debuterte damelaget i 1.divisjon, hvor laget holdt stand frem til våren
2010. Deretter ble det tre sesonger i 2.divisjon før klubben igjen klatret opp til
nest høyeste nivå. Etter en sterk 3.plass i serien sesongen 2014/15 spilte
damene kvalifisering til eliteserien. Det endte med tap, men man var likevel
fornøyd etter tidenes beste sesong på seniornivå.
Sommeren 2015 mistet Storhamar sin eliteserielisens, og RHK ble dermed tilbudt
plassen på øverste nivå. En historisk milepæl gikk i oppfyllelse på en
overraskende måte. "Tidenes klareste nedrykkskandidat" var dommen fra
håndballekspertene, men slik gikk det ikke. Rælingen overrasket alle, tok 8.plass
og var dermed også kvalifisert for sluttspill. Det gikk tyngre i sesongen 2016/17,
og med 11.plass måtte laget ta den tunge veien ned til 1.divisjon.
Sesongen 2017/18 endte med en sterk tredjeplass i 1. divisjon og playoff om
opprykk til eliteserien hvor vi møtte Sola. Etter 10 måls seier på hjemmebane
greide laget å beholde roen og rodde i land et fortjent opprykk til eliteserien.
Dessverre greide man ikke å følge opp det gode spillet i 2018/19 sesongen, og
man måtte ta den tunge veien tilbake til 1. divisjon.
Når sesongen 2019/20 brått ble avsluttet på grunn av pandemien mars 2020, ble
RHK tilkjent 3. plass i 1. divisjon og dermed et nytt tilbud om spill i eliteserien.
Sesongen 2020/21 er vi derfor igjen blant landets 13 beste lag – og for tredje
gang rykker klubben opp uten å være direkte kvalifisert. Det er en rekord i seg
selv.
I dag har klubben ca 365 aktive medlemmer fordelt på håndballskoler, junior- og
seniorlag. Selv om RHK i hovedsak er kjent som et "jentelag" er det meget
gledelig at det gror godt blant de yngste guttene. Klubben stiller nå lag i flere
gutteklasser enn på mange år, og det er meget gledelig. Gjennom samarbeid
med Lillestrøm Topphåndball, som har samme må l som RHK; å spille i landets
øvre divisjoner, har alle våre guttespillere en klar stige som leder fem til det
nivået de selv ønsker å spille på.
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Verdier
Rælingen håndballklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier
for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett har Rælingen håndballklubb tydeliggjort hva
som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan
vi vil være.
RHKs verdier: fellesskap – humør – utvikling
Verdiene skal hjelpe oss til
 å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre på tvers av
lag og alders- og ferdighetssammensetninger
 å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår
spesielle identitet

Visjon
Rælingen håndballklubb sin visjon: "Gjennom trygghet og fellesskap skal
Rælingen håndballklubb utvikle enkeltspillere og lag til gode sportslige resultater"
For at visjonen skal kunne omsettes til handling må vi ha god kommunikasjon,
både internt og mot våre samarbeidspartnere både sportslig og merkantilt.

Hovedmål
Hovedmål for Rælingen håndballklubb:
 RHK skal være en foretrukket arena for alle kommunens innbyggere
som ønsker å spille håndball på det nivå og med de forutsetninger de
selv ønsker
 RHK skal være med å styrke håndballmiljøet på Romerike og være den
foretrukne klubben for spillere som ønsker å spille håndball på høyest
mulig nivå blant kvinner
 RHK skal spille på høyest mulig nivå innen norsk klubbhåndball. Dette
innebærer spill minimum i 1. divisjon
 RHK skal være en drivende faktor for å styrke gutte- og
herrehåndballen gjennom aktivt bidrag til Lillestrøm Topphåndball
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Organisasjon

Organisasjonsplan
RHKs






styre består av følgende funksjoner:
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem (sportslig leder)
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Styremedlem
Styremedlem
5 varamedlemmer

Styrets medlemmer velges på årsmøte. Styret består av syv medlemmer og fem
varamedlemmer. RHK organiserer sitt administrative og organisatoriske arbeid
gjennom styret og gjennom utvalg som har sine spesifikke tildelte
ansvarsområder. Styret kan opprette nye utvalg ved behov. Styret organiserer
ansvarsområdet for hvert enkelt styremedlem.
Styrets leder
 Hovedansvarlig for RHK og daglig drift herunder:
o Strategisk planlegging, visjon og målsetninger
o Kontakt med Eliteserielisensnemda og NHF
 Representere RHK utad mot NHF og andre klubber
 Ansvarlig for pressehenvendelser
 Arbeidsgiveransvar for de spillere og ev. ansatte som mottar lønn
 Rapportering etter gjeldende rutiner
Nestleder
 Koordinere klubbens inntektsbringende arbeid
 Følge opp at regler for økonomikontroll overholdes
Sekretær
 Referent på styremøter og ved behov på andre møter
 Ansvarlig for å utarbeide utkast til årsmelding
 Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av RHKs årshjul
 Ansvarlig for klubbens elektroniske arkiv
 Ansvarlig for at det avtales tider for henting av post i sommermånedene
Kasserer
 Utarbeidelse av budsjettforslag for sesongen, sammen med styreleder og
daglig leder
 Rapportere økonomisk status til styret
 Følge opp overholdelse av budsjettene og at økonomiske fullmakter følges
 Føre regnskap

Hovedlagleder og lagleder for respektive lag
Hovedlagleder har ansvar for å koordinere lagledernes behov inn mot styret.
Hvert påmeldt lag skal ha en egen lagleder. Dette er særlig viktig i de årsklasser
det er påmeldt mer enn et lag. Å være lagleder og koordinere for f.eks. tre lag er
en svært utfordrende oppgave.
Ansvarsområde hovedlagleder
 Følge opp at alle lag har en lagleder som fungerer godt
 Ha jevn kontakt med lagledere i alle lag og være deres kontaktperson i
styret
 Gjennomføre lagledersmøter
 I samarbeid med leder for sponsorgruppe, sørge for at lagene
gjennomfører dugnader, lotterier etc.
 Samordne cupdeltakelser
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Utarbeide og publisere foreldreinfo i begynnelsen av sesongen
Delta i oppfølging av fadderordningen mot seniorlagene (samarbeid med
SU)
Administrere utdeling av forbruksmateriell (legekofferter), drakter og
treningsutstyr.

Ansvarsområde lagleder
 Jobbe tett med alle styrets funksjoner for å iverksette vedtak og
beslutninger som fattes, samt gi tilbakemeldinger fra laget til styret
 Være kontaktpunkt mellom spillergruppe og foreldre
 Ansvarlig for å holde orden på lagets materiell i samarbeid med
materialforvalter
 Sørger for at alle spillere har drakter, i samarbeid med materialforvalter
 Bestille materiell og utstyr gjennom materialforvalter
 Føre oversikt over lagets spillere
 Bistå trenere på kamper og reiser
 Ansvarlig for å omberamme kamper
 Organisere skyss til bortekamper
 Organisere overnatting ved behov
 Organisere bespisning ved behov
 Spillerforpleining

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der
fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem
i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.
Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som
ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal
drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens
hjemmeside.

Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke
styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår
av avsnittet "Årsmøtets oppgaver", og saker som er av ekstraordinær karakter
eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom
styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret
- Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak
- Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig
måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet
eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
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Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for
spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres
funksjon
Representere idrettslaget utad
Oppnevne en ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver
- Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og
strategiarbeid, budsjett og regnskap
- Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten blir fulgt
- Forestå klubbens daglige ledelse
- Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
- Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere
idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av
underslagsforsikring
- Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
- Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
- Oppdatering av klubbhåndboka
Styrets arbeid
Styret møtes til styremøter en gang pr måned med unntak av juli måned. Om
nødvendig kan ekstramøter avholdes. Dette vil reguleres av ekstraordinære
saker som dukker opp mellom de ordinære styremøtene.
Styremøtene holdes i hovedsak i møterommene i Marikollhallen. Er møtelokalene
opptatt, legges møtene til Marikollen klubbhus hvis mulig. Unntaksvis kan private
løsninger benyttes.
Styremøtene gjennomføres ved personlig oppmøte. Varamedlemmer kalles inn til
alle styremøter og har møterett, men ikke møteplikt. Om et styremedlem melder
forfall til styremøte vil et varamedlem tre inn i vedkommendes plass som
styremedlem i det aktuelle møtet.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens
stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv
om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.
Styremøter kan avholdes per epost eller per telefon hvis situasjonen skulle tilsi
det, se RHKs lover § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.
Hvert styremøte starter innledningsvis med spørsmål om mulig inhabilitet
foreligger i noen av de innmeldte saker. Behandlingen av inhabilitet skal alltid
protokollføres. Om inhabilitet, se RHKs lover § 9.

Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for de utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av RHKs
lov.
I tillegg har RHK vedtatt følgende utvalg og komiteer:
- Sportslig utvalg
- Markedsutvalg
- Dugnads-/arrangementsutvalg
- Info-/webutvalg
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Valgkomite
Kontrollkomite

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg ledes av sportslig leder og består av hovedlagleder,
dommerkontakt, materialforvalter, sportssjef elite, samt inntil fire andre
medlemmer
Arbeidsområde
 Overordnet ansvarlig for det sportslige arbeidet i RHK
 Utarbeide og vedlikeholde sportslig plan for RHK
 Lage innstilling til styret for ansettelse av trenere
 Skaffe treningstid
 Koordinere kontaktene med trenerteamene senior/junior
 Overordnet ansvar for spillerstall og kontrakter til spillere i samråd med
sportssjef for elite, samt trener
 Sørge for at dommerkvoter fylles opp før sesongen starter
 Ansvarlig for anti-dopingarbeidet
 Ansvarlig for koordinering av håndballskoler, posisjonsbestemt trening og
annen sportslig aktivitet
 Terminlisteansvarlig
 Ansvar for gjennomføring av akademi
 Ansvarlig for oppfølging av trenerteamene i klubben
 Ansvarlig for å gjennomføre trenermøter og holde kontakten med trenere
 Holde tette dialog med andre funksjoner rundt laget
Materialforvalter
 Ansvarlig for at lagene har nødvendig materiell
 Ha oversikt og holde orden på klubbens og lagenes materiell
 Sørger for at alle spillere har drakter
 Forvalte utstyrskontrakter som er inngått av klubben
 Supplere utstyrsbestilling og hente utstyr hos leverandør
 Ansvarlig for koordinering av bestillinger til utstyrsleverandør
Markedsutvalg
Utvalget ledes av nestleder og består i tillegg av inntil tre medlemmer. Sportslig
leder og/eller sportssjef for elite innkalles til møter i markedsutvalget ved behov.
Arbeidsområde
 Overordnet ansvar for det inntektsbringende arbeidet i RHK
 Utarbeide og vedlikeholde en økonomisk plan for RHK
 Kontinuerlig jobbe med alternative inntektskilder
 Koordinere arbeidet mot potensielle og eksisterende sponsorer
 Ansvar for oppfølging av sponsorer, f.eks. ved eliteseriekamper
Arrangements- og dugnadsutvalg
Utvalget ledes av arrangementsansvarlig og består av dugnadsansvarlig og fem
medlemmer.
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Arbeidsområde
 Ansvar for teknisk gjennomføring av
o Alle hjemmekamper for elitelaget
o Fordele kioskdugnader mellom alle yngre lag som spiller
regionsserie
o Håndballskole
o Akademi
o Kick-off
o Sesongavslutning (håndballens dag)
o Andre arrangementer
 Planlegging, fordeling og gjennomføring av inntektsbringende dugnader
Dugnadsansvarlig
 Ansvarlig for å sette opp kioskdugnader for Sandbekk- og Marikollhallen,
organisere klubbens inntektsbringende dugnader som f.eks
o Salg av årskort
o Loddsalg (også på kamper)
o Kronekamp
Info-/webutvalg
Utvalget består av ansvarlig for info-/web i styret og inntil tre medlemmer.
Arbeidsområde
 Ansvar for (teknisk) oppfølging av nettsider og andre sosiale medier hvor
RHK er synlig
 Tydeliggjøring av RHKs visuell uttrykk i det offentlige rom
Valgkomité
Valgkomité består av fire medlemmer; en leder, to medlemmer og ett
varamedlem. Deres mandat er å innstille nye styremedlemmer til klubbens
årsmøte. Informasjon om valgbarhet, kjønnsmessig og aldersmessig
sammensetning, samt andre regler for valg fremgår av RHKs lover som finnes
her: Lov for RHK
Kontrollkomité
Kontrollkomitéen består av to medlemmer og ett varamedlem.
Kontrollkomitéens oppgaver etter NIFs lov §2-12 er å føre tilsyn med RHKs
økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at RHKs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske
disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet av årsmøtet til RHK.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at RHKs interne økonomiske
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for RHKs drift og finansielle stilling.
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere RHKs
finansielle stilling, forvaltning og drift.
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Ansatte
Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for forvaltningen av klubbens menneskelige og
materielle ressurser. Hen skal lede klubben i samsvar med lovbestemmelser
(herunder klubbens, NHFs og NIFs lov), forskrifter, vedtekter og beslutninger
truffet på årsmøtet og/eller styret.
Daglig leder skal i samarbeid med styret fastsette klubbens mål og strategier, for
deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse.
Daglig leder har ansvaret for at styret får seg forelagt alle saker som på grunn av
sitt prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en
slik art at de bør forelegges styret. Daglig leder plikter å informere styret om
viktige forhold i og utenfor klubben som kan påvirke klubbens stilling og
utvikling.
Daglig leder har ansvaret for forberedelse av styresaker i de tilfeller det faller
naturlig innunder hans/hennes ansvarsområde, og i samarbeid med styrets
sekretær å innkalle til styremøtene.
Daglig leder kan uttale seg til media, men først etter konferering/orientering med
styrets leder.
Daglig leder rapporterer til styret. Avgjørelse i saker som ligger utenfor daglig
leders myndighet skal tas av styreleder, dersom saken ikke er av en slik karakter
at det kreves et styrevedtak.
Daglig leder skal løpende orientere styreleder om saker som er vesentlige for
klubbens drift, eller som påvirker vedtatte planer og strategier.

Hovedtrener
Hovedtrener (trener DA) har det sportslige ansvaret for RHK's elitesatsing og
overordnet ansvar for alle lag som er plassert i NHF's seriesystem, heri lag i
Bring- og Lerøyserie.
Rælingen HK har som ambisjon å befeste sin posisjon blant toppen av Norges
håndballag på kvinnesiden. Dette innebærer spill på høyest mulig nivå i det
nasjonale seriespillet.
RHK skal ha et rekruttlag som befester sin posisjon på minimum nivå 3 i
nasjonale serier (2. divisjon), samt delta i kvalifisering til Bring- og Lerøyserie
hvert år så langt de aktuelle årsklasser er modne for dette.
Prioriteringen (for aktuelle spillere) vil til enhver tid være følgende: A-lag –
Rekrutt elite – Lerøyserie – Bringserie.
Hovedtrener skal bidra til sportslig og håndballfaglig utvikling av RHK som
klubb. Dette gjøres først og fremst gjennom utvikling av trenere, det være seg
foreldre til juniorspillere eller ansatte trenere.

Hovedtrener rapporterer sportslig til Sportssjef DA med kopi til
Sportslig- og daglig leder.
Personalmessig oppfølging og rapportering stiles til styret ved styrets
leder
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Klubbens lov
RHKs lov er basert på lovnorm for idrettslag og sist ratifisert på årsmøtet 26.
mars 2019. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
idrettslaget må ha i sin lov.
Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med
lovnormen.
Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.
RHKs lover finner du her: http://rhk.info/prod/entry.php?id=1056

Medlemskap
Innmelding i RHK skjer via "Min idrett" som er NIFs foretrukne løsning for
medlemsadministrasjon. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis der
medlemmet er mindreårig.
Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne
personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan
du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på
arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon
knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og
tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.
Alle som har betalt medlemskontingent i klubben er medlemmer. Medlemskapet
regnes fra den dagen kontingenten er betalt. Vil man bli medlem i RHK kan man
ikke ha uoppgjorte fakturaer hos en annen klubb.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet
og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Bestemmelsen
gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i
klubben, og er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant til klubbens styre.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller
eksklusjon. En utmelding skal skje via "Min idrett" og får virkning når den er
mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og
kan ikke tas opp som medlem igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis
medlemmet skylder kontingent etter forfall av to års kontingent, skal
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom
idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med
idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.
Alle medlemmer skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og
epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.
Medlemsavgift for spillere under tretten år dekker også NIFs forsikringer for
barneidrett.
Andre aktivitetsavgifter kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det
kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved
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arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og
på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.
Oversikt over årsmøtevedtatte medlemskontingenter finner du her:
http://rhk.info/prod/entry.php?id=2136&w=mobilrhkinfo

Aktivitetsavgift
Aktivitetsavgift kreves inn fra medlemmer som deltar aktivt i ett eller flere lag i
klubben. Aktivitetsavgiften dekker alle kostnader forbundet med deltakelse i
organisert trening og kamp. Slike kostnader kan være, men er ikke begrenset til,
følgende:
- Spillertrøyer (drakt)
- Dommerhonorarer
- Halleie (for spillere over 16 år ved trening, og for alle spillere ved
kampaktivitet)
- Påmeldingsavgifter for lag til NHF
- Deltakeravgift for klubb til NHF
- Trenerutgifter
Aktivitestavgiften dekker ikke ekstraordinære utgifter for deltakelse i nasjonale
serier for ungdom (Bring- og Lerøyserie, NM J20 etc.). Spillere som deltar i slike
serier må selv bekoste ekstrautgifter for deltakelse i disse seriene. Slike utgifter
kan være, men er ikke begrenset til, reise og overnatting, bespisning, banketter
etc.
Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med aktivitetsavgiften, skal
begge være spesifisert på fakturaen.

Klubbens aktivitetstilbud
RHK er en særidrettsklubb og tilbyr kun håndball til sine medlemmer. Innenfor
denne idrettsgrenen ønsker vi å ha et tilbud til alle aldersklasser, fra
håndballskole til seniornivå. De enkelte treningsgruppene vil så langt som mulig
inndeles i aldersklasser, men i de aldersgrupperinger det er få deltakere kan det
enkelte sesonger være aktuelt å slå sammen flere alderskull til én
treningsgruppe.
RHK har som mål å kunne stille lag i hver aldersklasse hvor NHF Region Øst har
et kamptilbud. Følgende liste er å forstå som mal basert på kamptilbud fra
Region Øst sesongen 2020-21
Treningsgruppe

Kamptilbud

Håndballskole 6-7 år

Loppetassen

Gutter/jenter 8 år

Minirunder

Gutter/jenter 9 år

9 års serie, kortbane

Gutter/jenter 10 år

10 års serie, kortbane

Gutter/jenter 11 år

11 års serie

Gutter/jenter 12 år

12 års serie

Gutter/jenter 13 år

Regionserie 13 år
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Gutter/jenter 14 år

Regionserie 14 år

Gutter/jenter 15 år

Regionserie 15 år

Gutter/jenter 16 år

Regionserie 16 år, Bring

Gutter/jenter 17-20 år

Juniorserien, Lerøy, NM Junior

Herrer/damer senior, regionale serier

6.-3. divisjon, NM Senior

Damer rekrutt elite, NHF serie

2. divisjon, Lerøy, NM Junior

Damer senior elite, NHF serie

Rema 1000 liga, NM Senior

Les mer på rhk.info/treningstider

Barne- og ungdomsidrett
RHK ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig i håndballmiljøet!
Dette er en viktig bidragsyter for å sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge i
Rælingen kommune.
Barneidrett
Alle som har ansvar for barn, eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens
barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Dette er et viktig punkt for
RHK og det skal være utnevnt egen ansvarlig for barneidretten foran hver
sesong. Vedkommende vil, om hen ikke er styremedlem, rapportere til sportslig
utvalg.
All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i
retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at:
- aktiviteten skjer på barnas premisser
- barna har det trygt
- barna har venner og trives
- barna opplever mestring
- barna får påvirke egen aktivitet
- barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere
Les mer om barneidrettsbestemmelsene her: Idrettens barnerettigheter og
bestemmelser om barneidrett
Ungdomshåndball
Alle som har ansvar for ungdom, eller er trenere for ungdom, skal kjenne til
idrettens bestemmelser om ungdom og idrett.
Klubben og trenerne skal sørge for:
- at ungdom kan bli så gode som de selv vil
- å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke
ønsker å konkurrere
- at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
- at ungdom får bidra med det de kan
- at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
- at treningsavgiften er overkommelig for ungdom
Les mer om Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund
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Aktivitetsplan/terminliste
Serie- og cupspill i NHF regi
Spilledatoer settes opp NHF/NHF Region Øst. Banedagbøker finner du her
Banedagbok Marikollhallen og her Banedagbok Sandbekkhallen. Dette legges
også ut på våre nettsider.
Turneringer
RHK dekker påmeldingsavgift for samtlige lag til én cup hver sesong. Fortrinnsvis
vil dette være en cup hvor alle klubbens lag kan delta og hvor man kan reise
samlet som klubb. Om det av forskjellige årsaker ikke er mulig for et lag å delta
på "klubbcupen" kan man melde seg på en valgfri cup.
Med påmeldingsavgift forstås lagsavgift. Eventuell deltakerkort dekkes av den
enkelte deltaker på laget.
Alle RHK-lag deltar på vår egen Julecup. Påmelding her er kostnadsfri.

Klubbens arrangementer
Eliteseriekamper
RHK har som målsetning å etablere seg blant Norges til en hver tid 16 beste lag.
For å gjennomføre et arrangement på elitenivå kreves stor innsats fra mange
personer. Dette utføres i hovedsak av arrangementsgruppa, men det er behov
for bidrag fra de enkelte lag med et antall personer til hver kamp. En oversikt
over eliteseriekamper distribueres til alle lag ved sesongoppstart.
Arrangementsprosedyre for eliteseriekamper foreligger.
Regionseriekamper
Gjennom sesongen spilles mange regionskamper i våre haller, og det er
forventet at de enkelte foreldregrupper bidrar til kioskdrift under disse
arrangementene. Antall timer til kioskdrift vil variere med det enkelte lags
(sportslige)aktivitet, og dugnadsoppsettet vil så langt som mulig fordeles likt på
alle lag basert på deltakelse. Arrangementsprosedyre for regionseriekamper
foreligger.
Julecup
Rælingen HK arrangerer hver romjul Julecup for barn og ungdom i klassene
J/G8-11 år og J12-16 år. Avhengig av påmeldinger kan klasser eventuelt slås
sammen eller strykes.
Cupen arrangeres hovedsakelig i Marikollhallen og i Sandbekkhallen, men
nærliggende idrettshaller kan tas i bruk ved behov. Som medlem, eller foresatt
til et medlem, er det en særskilt forventning om deltakelse i cupen samt bidrag
til gjennomføring av arrangementet.
Klubbens egne lag som er påmeldt regionserie innenfor de spesifiserte deltakerklassene for cupen meldes automatisk på så fort det åpnes for påmelding.
Lagledere og/eller trenere vil få tilsendt e-post når dette gjøres.
Alle spillere på elitenivå, senior og junior, deltar som frivillige i dugnadsarbeidet
under cupen. Det er også en klar forventning til foreldregruppene for de
forskjellige lagene at de bidrar til dugnadsarbeidet på lik linje med spillere. Ved
behov forventes også dugnadsdeltakelse fra lag som på grunn av manglende
påmeldinger i sin klasse ikke deltar i cupen.
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Arrangementer for særskilte årskull
RHK er medlem av Rælingen idrettsråd, og i Rælingen kommune er det
idrettsrådet som organiserer den årlige nasjonale innsamlingsaksjonen. Dette
gjøres ved å tildele et vist antall roder til hvert idrettslag i kommunen. I RHK er
det delegert til 11 årstrinnet å sørge for at klubben stiller med tilstrekkelig antall
bøssebærere. Det er ikke dette årstrinnet alene som skal dekke opp antallet
bøssebærere, men organisere på tvers av alle lag i klubben. Det forventes at alle
lag stiller opp for å oppfylle denne forpliktelsen.

Spesielle tiltak i forbindelse med Covid-19
Som alle andre er også RHK sterkt påvirket av Covid-19 situasjonen som preger
samfunnet denne sesongen. Vi vil gjøre vårt til å begrense smittespredning så
langt det lar seg gjøre. Det betyr at vi kontinuerlig følger opp pålegg og
retningslinjer fra FHI, Rælingen kommune, NIF og NHF. Det er utarbeidet
arrangements mal både for elite- og breddearrangementer. Disse malene legges
ut både på vår lukkede Facebook side for dugnadsansvarlige og på Spond. Videre
er det utarbeidet en mal til informasjon for våre motspillere. Denne er distribuert
i nevnte kanaler og også lagt ut på vår hjemmeside

http://rhk.info/prod/entry.php?id=2153&w=mobilrhkinfo

Reise i regi av klubben
For reiser i regi av lag som deltar i NHF senior serier vil klubben dekke reise, og
eventuelt opphold, for inntil 14 personer i 2. og 3. divisjon, og inntil 16 personer
i 1. divisjon og eliteserie. Det står lagene fritt til å kombinere
spiller/trenere/lagledere innenfor disse rammer.
På alle reiser i regi av klubben for yngre lag, inkludert lag som deltar i
landsdekkende serier i regi av NHF, (samlinger, turneringer, konkurranser osv.)
skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra
avreise til hjemkomst.
Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være
med på cup/stevne (eller et annet arrangement). Det kan også være en eller
flere reiseledere, og det velges da ut én hovedansvarlig.
Trener skal ikke være ansvarlig reiseleder. Trener skal allikevel være sammen
med laget fra frokost til kveldsmat som et minimum.
Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen
innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.
Alle skal være kjent med og følge instruksen.
Før avreise skal følgende være på plass:
- Telefonliste til foresatte
- Klare regler for oppførsel, ansvar og leggetider
- Utpeke en voksen som organiserer transport
- Det skal være nok voksne med på turen slik at det til enhver tid er
minimum én voksen tilstede per femte barn per lag. Dette er
reiseleders ansvar
- Oversikt over matallergier, andre allergier, astma eller andre kroniske
sykdommer som krever spesiell oppmerksomhet fra reiseleder
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Ansvarlig person som organiserer tiltak ved skader: Hvordan er
førstehjelpen organisert hos arrangøren, og hvem/hvor er nærmeste
lege/legevakt?

Forsvinning
God planlegging og fordeling av ansvar under transport og opphold er den beste
forsikringen mot at noen i troppen/laget kommer bort. Dersom dette likevel
skjer, har lederen følgende handlingsplan:
1. Bevar roen
2. Ring politiet på 112
3. Samle resten av barna. La en av de voksne ta hånd om dem og snakke
med dem om situasjonen
4. Kontakt foreldrene. OBS! Telefonliste!
5. Snakk om det som har skjedd i et oppfølgingsmøte med de involverte.
Matsikkerhet
Rutiner ved behandling av matvarer
1. Alle matvarer blir oppbevart forskriftsmessig og kryssforurensing unngås
(ferskvarer lagres ikke sammen med bearbeidede matvarer)
2. Ingen matvarer lagres direkte på gulvet
3. Ved innkjøp og varemottak sjekkes emballasje og datostempling
4. Kjøle- og frysevarer merkes med dato og innhold
Hygieneregler ved bruk
1. Alle som er på kjøkkenet og i salgsområdet skal vaske hendene grundig og
bruke rene klær
2. Ingen uvedkommende har adgang til kiosken
3. Det er forbudt å røyke inne i og ved kiosken
4. Kiosken skal holdes ryddig, og renhold utføres hver gang etter bruk. Det
utføres jevnlige kontroller på renhold og orden
5. Ved oppkast og diare skal man ha vært symptomfri i 48 timer
6. Avfallsbeholdere tømmes fortløpende og ved stengetid
7. Sår, rifter eller lignende skal tildekkes med engangshansker

Utøver
Å representere RHK som utøver på håndballbanen medfører et ansvar, både for
egen og medspilleres oppførsel. I enhver situasjon hvor vi er utøvere
representerer vi RHK, og det forventes fra våre utøvere:

- at motstandere møtes med samme respekt som vi møter hverandre med i
-

den daglige treningssituasjonen
at det ikke skal forekomme noen form for trakassering, hverken ovenfor
motspillere, dommere, funksjonærer eller det andre lagets foreldre
at spillerne stiller på trening og kamp til de tider de har fått oppgitt av
trener. På treningene skal de gjøre sitt beste for at alle som ønsker å trene
kan gjøre dette i et godt og sunt treningsmiljø

- det er spilleren, eller foresattes, plikt å informere trener dersom spilleren
har spesielle sykdommer eller allergier. Treneren bør da læres opp i hva
som skal gjøres dersom noe spesielt inntreffer
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- alt forfall til trening eller kamp skal varsles til trener
- for å delta i kamp må medlems- og treningsavgift være betalt. Spillere

som spiller på et 13-årslag eller eldre (f.o.m. 1. januar det år man fyller
13 år), må i tillegg ha betalt NHF-lisens

RHK er sertifisert som "Ren klubb" gjennom Antidoping Norge, og doping skal
ikke forekomme på noe lag.
Alle utøverne i RHK skal være kjent med:
- hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
- aktivitetstilbudet
- medlemskap
- dugnad
- klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne
Med utøver forstås i denne sammenheng alle som representerer RHK på en
håndballbane, det være seg som spiller eller dommer.

Forelder/foresatt
Alle foreldre/foresatte bør være kjent med
- hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
- aktivitetstilbud
- medlemskap
- forsikringer
- politiattest
- dugnad
- klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre/foresatte
Som forelder/foresatt til en håndballspillende jente eller gutt, vil det være
naturlig at du er en del av det lokale håndballmiljøet. Dette er et sosialt miljø
som gir god kontakt med både barn, ungdom og voksne. Du vil få nye venner og
knytte kontakter til nye miljøer, og sammen vil vi oppleve trivsel, hygge og ikke
minst spenning - både på og utenfor håndballbanen.
I et hvert miljø er alle involverte ansvarlig for en positiv kommunikasjon og
kreativ utvikling, dette gjelder ikke minst i håndballmiljøet. Et godt samspill
mellom foreldre/foresatte, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv
stemning rundt laget. Fellesskap, humør og utvikling er grunnpilarene, det å
sammen takle med- og motgang er en annen viktig utfordring. Vi må derfor
sammen utvikle et håndballmiljø der travle og trygge barn trives.
Foreldre og foresatte bør være med å støtte opp rundt laget, og delta med en
lagleder og en foreldrekontakt. Disse er bindeleddet mellom laget og klubben. All
erfaring tilsier at de lag som har en aktiv foreldregruppe også får et bedre miljø
og sportslig resultat på lengre sikt.
 lagene er ansvarlige for å gjennomføre de arrangementer som de er tildelt
i henhold til mottatte beskrivelser. Dette organiseres gjennom dugnadsansvarlig eller foreldrekontakt.
 Foreldre/foresatte må følge opp de dugnadene som klubben gjennomfører
 Foreldre/foresatte må stille opp til kjøring til kamper og arrangement
dersom det er nødvendig
 Foreldre/foresatte må ta enkelte (kiosk)vakter i forbindelse med klubbens
kamper og cuper
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Foreldre/foresatte kan bli spurt om å delta i klubbens utvalg for å bidra for
eksempel i forbindelse med cuper

Foreldrevettregler








Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball
Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare til din datter
eller sønn
Oppmuntre i både medgang og motgang - ikke gi kritikk
Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser dommerens avgjørelser
Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke lagleder
Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap........
Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen; spør da om kampen
var morsom og spennende - ikke bare om resultatet

Les mer om Olympiatoppens Råd til idrettsforeldre

Trener
I alle lag og miljøer er treneren en viktig person. Mange spillere har treneren
som forbilde, både på og utenfor banen. Trenerens ord er lov, og dennes
oppførsel og holdninger blir gjerne en norm for akseptert stil og væremåte. Dette
er noe av det som gjør det morsomt, samtidig som det innebærer et stort
ansvar, å være trener for yngre lag i håndball.
Et forbilde har stor påvirkningskraft, og treneren må derfor nøye tenke gjennom
sin væremåte og fremtreden overfor spillerne, dommere, funksjonærer og
foresatte. Husk at alle tar i mot og bearbeider informasjon og utsagn på
forskjellig måte. Trenerens viktigste oppgave for aldersbestemte lag er å skape
fellesskap, humør og utvikling i gruppen, slik at alle kan ha det gøy og utvikle
sine håndballferdigheter i sitt tempo. Lykkes dette, er grunnlaget for et godt
læringsmiljø lagt.
I tillegg til at treneren har gode lederegenskaper og sunne holdninger, må
kunnskap om lagspill generelt og håndball spesielt stå sentralt. Men det viktigste
av alt er trenerens evne til å skape et godt miljø. Barn og unge som trives og har
det gøy sammen vil utvikle seg positivt, både på og utenfor banen.

-

RHK's målsetninger, sportsplan og rammeplan er utgangspunktet for
trenerens virksomhet
Treneren skal planlegge treningen innenfor de rammer som er tildelt
Treneren skal utvikle den enkelte spiller til å bli best mulig innen håndball
ut fra de mål spilleren har med idretten

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive lag. Trenerne
rapporterer til sportslig leder.
Oppgaver
 Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong, i samsvar
med klubbens sportslige plan
 Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens
sportslige plan
 Lede treningene i samarbeid med eventuelle andre trenere/hjelpetrenere
 Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 Ha dialog og samarbeid med foreldre
 Lede laget under kamper
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Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
Følge gjeldende regelverk
Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for
ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere og
trenere
Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med
klubbens verdier og retningslinjer
Være oppdatert på informasjon fra styret
Representere klubben på en god måte

Lagleder
Våre lagledere spiller en meget sentral rolle som bindeledd mellom styret og hvert
enkelt lag, og som organisatoriske ledere for sine lag. Laglederen skal overlate alt
det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger,
lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.
Lagledere skal være kjent med
- hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
- klubbens aktivitetstilbud
- medlemskap
- lisens og forsikringer
- politiattest
- klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
- hva klubben tilbyr sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)
Oppgaver
- Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle
spillere og foresatte
- Møte på lagleder- og allmøter
- Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
- Oppdatere lagets hjemmeside
- Ansvar for lagskasse
- Melde på til cuper, stevner og turneringer
- Innkalle til dugnader
- Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut
kamprapport
- Administrere reiser til/fra kamper eller stevner
- Skaffe dommere ved omberammede kamper på kveldstid. Gjøres via
dommerkontakt
- Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
- Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren
Laglederinstruks


Laglederen skal være kjent med RHKs målsetting og retningslinjer
o gjør deg kjent med laglederinstruksen
o gjør deg kjent med de generelle delene av rammeplanen samt
årsklassens "delkapittel"
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Laglederen har ansvar for å arrangere spillermøter, holde kontakten med
foresatte og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen
o sørg for at laget har en foreldrekontakt
o avtal tidspunkt for spillermøter med trener, reserver møterom og gi
skriftlig info til spillerne/foreldre
o avtal tidspunkt for foreldremøte med foreldrekontakt, reserver
møterom og gi skriftlig info til spillerne/foreldre og styret.
o bruk hovedlagleder ved behov
Det er laglederens ansvar at økonomiske aktiviteter laget/foreldrene blir
pålagt blir utført. Foresatte og spillere bør få beskjed i god tid før arbeidet
skal gjøres, følgelig bør det lages oversikt / plan over de økonomiske
aktiviteter
o kontrollere at spillere fra 13 år har løst håndballisens
o sørg for at laget har en lagskasse/lagskonto for å dekke kostnader
som ikke blir dekket av klubben (for eksempel cupdeltakelse, sosiale
aktiviteter etc.). Alle lagskontoer skal være hos klubbens
samarbeidspartner for banktjenester, og styreleder og daglig leder
skal ha innsynsrett. Personlige kontoer skal ikke forekomme.
o Organisere (sammen med foreldrekontakten) lagets (foreldrenes)
deltakelse på dugnader
o Hold oversikt (for egen del) over de enkelte foreldres deltakelse
Laglederen skal lage og ajourholde liste over spillere med fødselsår/dato,
adresse og telefon
o dette gjøres i KA (KlubbAdmin) fra NIF
o gi beskjed til medlemsansvarlig/daglig leder når nye spillere
kommer eller ved spilleravgang. Oppdater lagsliste i KA
o sjekk at alle spillere er innmeldt i klubben (oversikt fås i KA)
o sjekk at lagets spillere har de foreskrevne forsikringene i orden
(lisens) fra året de fyller 13 år
Ved behov lages kjørelister for kjøring til/fra trening og kamper.
Laglederen har videre ansvar for å informere om og få besatt
sekretariatsfunksjon under kamp.
o se til at kjørerutiner ved trening/kamp fungerer
o hjemmelaget har sekretariat i hver kamp. Ved sesongstart (når
terminlisten har kommet), fordel sekretariatsfunksjon på foreldrene,
lag liste og kopier til foreldrene
o dommerutgifter skal ikke utbetales. Det er dommerens oppgave å
sende dommerregninger inn elektronisk som så fordeles de enkelte
klubber
I samarbeid med trener lages kamp- og treningsprogram for sesongen.
Laglederen skal så langt det er mulig være tilstede under trening og kamp
o informer om (kopier) terminlisten til alle spillere og trenere når den
kommer fra kretsen
o i samarbeid med trener lage ’søknad’ til klubben om treningstider
for laget.
o informer spillere/foreldre om tildelte treningstider og endringer
o det er meget positivt at foreldre og lagleder er til stede både på
treninger og kamper
Laglederen plikter å holde styret orientert om saker av betydning for laget
og utarbeider hvert år ved sesongslutt en årsberetning for laget
o sørg for at du som lagleder eller din foreldrekontakt deltar på
lagledermøtene
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o
o
o


sørg for at skjema ’Rapport fra lagene’ blir utfylt innen fristen (på
nyåret hvert år)
følg med på nettsidene til klubben
sørge for oversikt over lagets draktsett, utlevering ved sesongstart
og innsamling ved sesongslutt

Laglederfunksjonen er et tillitsverv og i prinsippet uoppsigelig i sesongen. Ved
opphør av samarbeid, kan Rælingen håndballklubb kreve tilbakelevert utlånt
materiell

Dommer
Klubben er avhengig av å fylle sin dommerkvote for å kunne delta i seriespill og
ønsket konkurranseaktivitet. Vi er derfor avhengig av rekruttering av nye
dommere.
Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper.
Dommerne bør være kjent med
- hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
- krav til dommere på ulike nivåer
- medlemskap
- lisens og forsikringer
- klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
- hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)
Les mer om kamptilbudet til NHF Topphåndball og NHF Region Øst
Breddehåndball
Les mer om spillreglementet her Spillreglement
Les mer om dommerutdanning i Region Øst her Dommerutdanning

Klubbdrift
Årshjul
Måned

Ansvar

Arbeidsoppgave

Rapport frist

Januar

Arrangementsansvarlig

Fastsette dato for årsfest

Styremøte feb.

Julecupansvarlig

Julecup evalueres

Styremøte feb.

Leder, distribueres av
webansvarlig
Sekretær
Sekretær
Styreleder
Arrangementsansvarlig

Innkalling og agenda til årsmøte

Styremøte feb.

Sette opp møtedatoer frem til August
Bestille møterom til årsmøte
Årsberetning påbegynnes
Dugnad loppetassen

Styremøte feb.
Styremøte feb.
Styremøte feb.
Styremøte feb.

Sportslig leder

Trenermøte

Styremøte feb.

Arrangementsansvarlig

Opplæring på kasse/terminal/kjøkken/billett

Styremøte feb.

Dommerkontakt

Meld nye og gamle dommere på kurs i god tid!

Styremøte feb.

Dommerkontakt
Dommerkontakt

Styremøte feb.
Styremøte feb.

Dommerkontakt

Dommerkontakten deltar på dommerkontaktsamling i regi av regionen.
Tid for å gjøre avtaler med dommere for neste sesong. Husk at alle som blir
meldt på som kvotedommere MÅ ha fylt 16 år og gjennomført godkjent
dommerkurs FØR påmeldingen 1.april.
Dommermøte i klubben.

Hovedlagleder

Lagledermøte

Styremøte feb.

Styremøte feb.
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Kasserer

Frist for å registrere antall medlemmer i IDRETTSREGISTRERINGEN med
klubbens aktivitetstall per 31. desember er 25. februar.
Post om dette kommer fra Norges Idrettsforbund og registreringen skjer kun
via Internett. Dette legger grunnlag for tildeling av LAM (Lokale
Aktivitetsmidler). Se også www.idrett.no
Tid for å gjøre avtaler med trenere for neste sesong

Styremøte jan.

Styremøte feb.

Dommerkontakt

1. februar ‐ etter denne dato kan spillere IKKE skifte klubb eller lånes ut for å
spille i inneværende sesong.
Husk at en klubb kan frasi seg retten til å rykke opp fra 6., 5., 4., 3. og 2.
divisjon uten at dette medfører økonomiske eller sportslige sanksjoner. Frist
1.feb.
Evaluering av dommere for neste sesong

Hovedlagleder

Lagsrapporter

Styremøte feb.

Kasserer

Regnskap for foregående regnskapsår

Styremøte feb.

Styreleder

Søke kulturmidler fra kommunen – frist 15. Mars

Styremøte feb.

Kasserer / leder

Regnskap fastsettes

Styremøte feb.

Kasserer, daglig leder og
styreleder
Sportslig leder
Styreleder

Budsjettforslag fastsettes

Styremøte feb.

Søke om treningstider før 15. Mars
Årsberetning fastsettes

Styremøte feb.
Styremøte feb.

Styreleder

Innkommende forslag til årsmøte diskuteres

Styremøte mar.

Styreleder

Forslag til kontingent

Styremøte mar.

Valgkomite

Innstilling til styrets samsetting

Styremøte mar.

Sportslig leder
Arrangementsansvarlig

Trenere for neste sesong. Fortsetter treneren?
Varetelling og hovedinnkjøp.

Styremøte feb.
Styremøte feb.

Styret

Årsfest: Invitasjon/påmelding

Styremøte feb.

Sportslig leder

Klubben bør gå igjennom turneringer/cuper og melde på til dette. Et tips er å
melde på alle lagene til en felles sosial turnering for HELE klubben.

Styremøte feb.

Dommerkontakt

Dommere meldes inn til NHF RØN ‐ frist 1. April

Styremøte mar.

Hovedlagleder

Lagledere for neste sesong

Styremøte apr.

Kasserer

Budsjett for inneværende år

Styremøte mar.

Kasserer

Økonomien gjennomgås.

Styremøte apr.

Sekretær

Evaluering av årsmøtet

Styremøte apr.

Styreleder

Styremøte apr.

Sportslig leder

1 uke til 14 dager etter årsmøte: Konstituerende styremøte. Gammelt og nytt
styre møter hvis behov. Representant for LTH
Sportslig presenterer trenersituasjonen

Sportslig leder

Trenere for neste sesong

Styremøte apr.

Hovedlagleder

Påmelding til seriene forberedes. HUSK muligheten for sammensatte lag! (bør
klubben se på muligheten for å samarbeide med naboklubb[er]?)

Styremøte apr.

Styreleder

Arbeidsoppgaver fordeles

Styremøte apr.

Styreleder

Årsmøtet forberedes

Styremøte mar.

Styreleder

Årshjul revurderes

Styremøte apr.

Sportslig leder

Evaluere partnerklubb‐ og prestasjonsklubbsamarbeid

Styremøte mar.

Sportssjef DA
Arrangementsansvarlig

Evaluere spillerstall A‐lag
Status loppetassen

Styremøte mar.
Styremøte feb.

Dommerkontakt
Sportslig leder

Styremøte apr.
Styremøte mar.

Lagleder

Dommerkontakten deltar på dommerkontaktsamling i regi av regionen.
VIKTIG! I løpet av mars blir det arrangert infomøter i forbindelse med
påmelding for den kommende sesongen.
Etter at det har vært valg i klubben er det viktig at nye personer i styret
registreres på Klubbsiden på www.handball.no/ron
Melder spillerstall til neste sesong

Hovedlagleder

Status lagleder for neste sesong

Styremøte apr.

Julecupansvarlig

Julecup oppstart. Arr. komm. og innbydelse

Styremøte apr.

Sportslig leder

Påmelding av lag til seriene ‐ frist 30. April!

Styremøte apr.

Sportslig leder

Status trener for neste sesong

Styremøte apr.

Styreleder

Søknad om godkjenning av Julecup sendes NHF RØN

Styremøte apr.

Info ansvarlig

Husk søknad om LAM midler ‐ frist 30. April

Styremøte apr.

Sportslig leder
Sportslig leder
Sportsjef DA

Februar

Mars

Info ansvarlig

April

Styremøte feb.

Styremøte feb.

Styremøte feb.

Styremøte mar.

Styremøte apr.
Styremøte apr.
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Sportslig leder

Treningstider for lag som skal trene etter 1.mai

Styremøte apr.

Sportssjef DA
Arrangementsansvarlig

Evaluere spillerstall A‐lag
Tømme hallene for matvarer – selge restlageret til medlemmene til redusert
pris?
Søknad til julecup

Styremøte apr.
Styremøte apr.

Det må sendes inn søknad til RØ for lag som skal spille i utlandet! Eget skjema
brukes – håndballgruppas leder MÅ underskrive !
Påmelding for: Lerøyserien ‐ J/G 18 arrangeres av NHF‐ egen innbydelse fra
NHF. Bringserien ‐ J/G 16 år
NM senior NM junior Veteran NM
Status Julecup
Sponsoravtaler/reklameavtaler gjennomgås
Melde opp spillere i 13‐års serien til spillerutvikling innen 1. Juni (utgår inntil
videre; lagene organiserer selv)
Treningsplan og opplegg til Bringserie (15‐16 år) primo mai
Treningsplan Lerøy/J18 og senior
Status trener for neste sesong
Spillerkontrakter A‐lag
1. jun: Betalingsfrist for 1. termin av startkontingent
Forbundsting/Regionsting
Postplan for sommeren avtales
Økonomi revurderes.
RHK mailkontoer
Har alle dommere nødvendig utstyr til høsten?
Lagene orienteres om kommende sesongs kolleksjoner
Fordeling treningstider
Terminlistemøter A‐lag og rekruttlag (OBS! Lerøy,Bring og Loppetassen,
annet?)
Utstyr personlig og til A‐lag (+ ev Lerøy) bestilles medio Juni
Koordinere avlsutning trening i haller (rengjøring/dugnad skraping)
Når treningstider er fordelt sjekker Leder arr‐gruppen sjekker opp mot
kommunen at hallene er ledige, og gir regionen tilbakemelding.
Planlegge håndballskolene, slik at invitasjoner kan deles ut ved skolestart
Klubben må melde på dommere til dommersamling i august. 1. jul:
Påmeldingsfrist dommersamlinger
Søke eventuelt arrangement av kvalik til Lerøy/Bring (sjekk haller)
Status og plan for dommere
Lagledermøter
Utstyrsbehov for lagene avklares – status fra hovedlagleder
Status lagledere
Økonomi: ½ års regnskap rapporteres
Trenermøter
Sponsor/reklameavtaler rapporteres
Terminlister publiseres ca 20.August. Kontrolleres
Trenerseminar Junior og trenermøter senior (ev. med foredragsholder)
Invitasjoner klubbens håndballskole til barneskolene
Vaktlister for arrangement ferdigstilles og publiseres til lagene. Obs! Bruk
banedagbok – ikke arrangørdagbok til vaktlistene, da det hender at kamper
ligger uten tildelt arrangør! Arrangementsmal og andre nyttige tips finnes på
www.handball.no/ron under ”arrangement” i venstremargen. Det anbefales
at arrangørkorpset drilles i: Bruk av klokke Bruk av høyttaler Utfylling av
kamprapporter Spilletider Innmelding av resultater Dommerutbetaling
Det blir avholdt regelprøver lokalt både for dommere over og under 18 år
Den enkelte dommer vil finne sin dommerdagbok på vår hjemmeside
www.handball.no/ron. OBS! Sjekk dommerdagbøkene jevnlig. Disse
oppdateres fortløpende på grunn av forfall mm
Husk å oppnevne en i styret som er ansvarlig for sjekking av politiattester for
alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som
innebærer et tillits‐ eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker
med utviklingshemming. Se mer på www.idrett.no
Frist for betaling av lisens: 1. SEPTEMBER Det er lisensplikt for alle spillere
f.o.m 1/1 det året de fyller 13 år.
Alle påmeldte dommere alle ledere som sitter på benken i NHF’s kamptilbud
er også lisenspliktige
1. sep: Betalingsfrist for 2. termin av startkontingent
Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere.
Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for
utdanning/utvikling den kommende sesongen.

Styremøte apr.

Julecupansvarlig
Sportslig leder
Sportslig leder

Mai

Juni

Julecupansvarlig
Sportssjef DA
Sportslig leder
Sportslig leder
Sportslig leder
Sportslig leder
Sportssjef DA
Kasserer
Styreleder
Kasserer
Kasserer
Web‐ansvarlig
Dommerkontakt
Hovedlagleder
Sportslig leder
Sportssjef DA
Sportssjef DA
Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig
Hovedlagleder
Dommerkontakt

August

Sportslig leder
Dommerkontakt
Hovedlagleder
Hovedlagleder
Hovedlagleder
Kasserer
Sportslig leder
Sportssjef DA
Arrangementsansvarlig
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig

Dommerkontakt
Dommerkontakt

Styreleder

Sportslig leder

Kasserer
Sportslig leder

Styremøte apr.

Styremøte apr.

Juni Styremøte
Juni Styremøte
Juni Styremøte
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte jun.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.
Styremøte aug.

Styremøte aug.
Styremøte aug.

Styremøte aug.

Styremøte aug.

Styremøte aug.
Styremøte aug.
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Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover.

Web‐ansvarlig

Sportslig leder

September Hovedlagleder
Hovedlagleder
Julecupansvarlig
Styreleder
Styreleder
Dommerkontakt
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
?
?
?
Arrangementsansvarlig
Dommerkontakt
Hovedlagleder

Sportslig leder
Styreleder
Web‐ansvarlig
Web‐ansvarlig

Oktober

Julecupansvarlig
Kasserer
Dommerkontakt
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Sportslig leder
Sportslig leder

Sportslig leder

November

Julecupansvarlig
Styreleder
Styreleder
Sportssjef DA
Arrangementsansvarlig
Styreleder
Medlemsansvarlig

Postfordelingen internt i klubben må være avklart. Oppdater alle e‐
postadresser til trenere og ledere på klubbsiden.
Husk også å be trenere og ledere om å oppdatere sin personlige side slik at
kontaktinfo er synlig på nettsiden.
Terminlister og oversikt over kampene til de forskjellige lagene for perioden
t.o.m. 31.12. publiseres. Disse vil være tilgjengelig på vår hjemmeside;
www.handball.no/ron Linkes inn på websiden
TV‐aksjonen – 11 års klassen ansvarlig
Håndballens dag – 13 års klassen ansvarlig Handballensdag avholdes i
November
Julecup – status
Langtidsplaner gjennomgås
Årshjul evalueres
Dommerkurs planlegges
Trenerkurs planlegges
Gjensidige håndballskole i høstferien, skaffe frivillige til lunsjservering og
innkjøp av mat
Håndballskole start uke 38 (medio September)
Opplæring på sekretariat/klokke/kamprapport.
Utdeling av klasseballer og invitasjoner til barneskolene
Opplæring på kasse/terminal/kjøkken/billett Ha rutiner for dommerbetaling i
hallen – informer lag og arr. ansvarlige.
Begynn allerede nå å jobbe med neste sesongs dommere. Husk å planlegge
kurs/oppfølging for de som trenger det.
Inviter foreldregruppene til hvert lag (hvert lag for seg) til et
info/planleggingsmøte – finn ut hva kan foreldrene bidra med i klubben? Prøv
å lage en møteplan for sesongen eller ½ året.
25. sep: Frist for påmelding til håndball for funksjonshemmede.
Sjekk at alle utvalg og grupper er i gang og at alt fungerer: dommerkontakt
utdanningskontakt økonomigruppe senior avdeling. yngres avdeling.
Alle tillitsvalgte i styret og utøverapparatet bør nå ha fått navne‐ og
adresselister, liste over dommere, oversikt over treningstider m.m.
Husk å registrere navn og kontaktinfo på alle som har en funksjon i klubben
(styret, trenere, dommere osv.) via Klubbsiden på www.handball.no/ron.
Klubben bør holde møte internt i klubben med trenere og dommere. Ha
gjerne et eget møte med oppmenn ‐ eget skriv/instruks for disse
Julecup status
Status Budsjettplan
Dommerkurs?
Trenerkurs?
Søke om arrangement Loppetassen (frist 1.november)
Oslo Cup er en landsomfattende gutteturnering som arrangeres i desember.
Husk påmeldingsfristen som er i oktober.
Loppetassen er et tilbud til de aller minste. Her spilles det Minihåndball i tre
ulike helger i januar, februar og mars.
Husk påmeldingsfristen 1. november. Minihåndball er viktig for klubbens
rekruttering. Derfor er det viktig å lage en plan for denne aktiviteten
(håndballskole).
Brukerundersøkelsen – QuestBackRegionskontoret sender hvert år ut en
brukerundersøkelse til alle registrerte trenere i vårt datasystem.
Denne undersøkelsen er viktig i forhold til planleggingen av neste sesong. For
at dere skal være med å påvirke kamptilbudet, er det viktig at også din klubbs
trenere er registrert og har en e‐mailadresse. Registreringen gjøres på
Klubbsiden på www.handball.no/ron. 10. november er siste frist!
Julecup status

Styremøte aug.

’Årets ildsjel’ og ’klubben i mitt hjerte’ – nominasjon?
Valgkomite tilskrives
Må A‐stallen forsterkes til andre halvdel av sesongen?
Innkjøp – brusbestilling til julecup’en ?
Tildele ansvar for håndballens dag ? Avholdes i November?
Alle spillere som fyller 13 år etter 1/1 påfølgende år, må registreres via
Klubbsiden på www.handball.no/ron. Disse får da automatisk tildelt et KID‐
nummer som skal benyttes ved innbetaling av lisens. Lag et system for dette.
Husk å registrere spillerens adresse, da vil vedkommende automatisk få
tilsendt lisenskort neste sesong.

Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.

Styremøte aug.

Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte sept.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.

Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.
Styremøte okt.

Styremøte nov.
Styremøte nov.
Styremøte nov.
Styremøte nov.
Styremøte nov.
Styremøte nov.
Styremøte nov.

Styremøte nov.

Styremøte des.
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Desember

Sportslig leder
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Kasserer
Sportslig leder

Treningstider evalueres
Evaluere halvspilt sesong med trenere Juniorlag
Terminlister, sende ut vaktlister, de minste lagene har delvis vært fritatt for
dugnad frem til jul, styret er enige om å la det fortsette slik.
31. des: Frist for innmelding av spillere i spillerkartkeggingen
Følg med på publisering av A‐B sluttspill i regionsseriene Terminlister for
resten av sesongen blir publisert på vår hjemmeside.

Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.
Styremøte des.

Kurs og utdanning
RHK dekker trenerutdanning Trinn 1 for alle trenere som ønsker dette.
Trenerutdanning Trinn 2 kan dekkes etter nærmere avtale, mens Trinn 3 og 4
må søkes individuelt til styret. All påmelding til Trinn 1 og 2 skal skje via
utdanningsdriver, påmelding til Trinn 3 og 4 gjøres individuelt etter godkjenning
fra stryret.
RHK dekker dommerutdanning Barnehåndball og Dommer 1 for dommere som
ønsker dette. Dommerutdanning Dommer 2 og 3 kan dekkes etter nærmere
avtale. All påmelding skjer via dommerkontakt.
RHK dekker alle kurs for styret og utvalg/komiteer for de som ønsker dette.
Les mer om teknisk utdanningstilbud fra NHF her Utdanningstilbud
Les mer om mulige styrekurs her Klubbhuset

Medlemshåndtering
RHK benytter KA (KlubbAdmin), som er et elektronisk medlemssystem fra NIF. Vi
sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt
over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. KA er gratis for
idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via "Min idrett" kan
medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

Dugnad og frivillig arbeid
RHK drives i hovedsak av frivillighet. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og
andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at vi kan
opprettholde gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Dugnadsarbeid gir
mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir
satt stor pris på!
I RHK er vår viktigste dugnadsinnsats kioskdrift under kampene i våre haller. Hos
oss er denne dugnadsinnsatsen fordelt etter prinsippet om at man har dugnad
når ens eget lag spiller. Således får vi en så lik belastning på de enkelte lag som
mulig basert på sportslig deltakelse. Det er allikevel ikke mulig å få en 100 % lik
fordeling for alle.
Les mer om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund.

Politiattester
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner
til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:
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-

seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens
verdigrunnlag
norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for
foreldre å sende sine barn

Prosedyre for politiattest i klubben:
- Styret har oppnevnt daglig leder som ansvarlig for å håndtere
ordningen med politiattest i klubben. Styret og daglig leder informerer
den enkelte om at man må ha politiattest.
- Klubben bekrefter behovet for attesten på eget skjema, og gir dette til
søkeren. Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.
- Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Elektronisk
innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere
ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon
- under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og
telefonnummer.
- Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner"
for både "Kategori" og "Formål.
- Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved
bekreftelsen du har fått fra klubben.
- Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden
signert.
- Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet
sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den
sendes ikke til idrettslaget.
- Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til
den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.
Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til
gjennomsyn.
- Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke
settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund

Klubbens antidopingarbeid
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping og
RHK tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Vi følger Antidoping Norge i
arbeidet mot doping.
Klubben har gjennomført kurset "Rent idrettslag" i regi av Antidoping Norge, og
er sertifisert frem til til oktober 2021. Se bekreftelse her: Rælingen
håndballklubb
Alle spillere som deltar på elitenivå gjennomgår årlig kurs i antidoping i regi av
Antidoping Norge og er sertifiserte som "Ren utøver".

Kommunikasjon
RHK kommuniserer på mange plan og med mange personer og interessegrupper,
både internt og eksternt. For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er vi
avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben
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har en relasjon til. Det er derfor viktig at vi alle jobber sammen for å få til en god
kommunikasjon.
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmesider www.rhk.info,
rhk.topphandball.no og klubbens Facebookside. Lagledere/trenere skal alltid be
om tillatelse fra foreldre til å ta bilder av barn, og forsiktighet skal alltid utvises.
Foresatte, spillere og lagledere/trenere skal ikke dele bilder eller filmer av barn
uten at det er gitt tillatelse til dette fra barn og foresatte.
Styret har derfor utarbeidet noen enkle retningslinjer for kommunikasjon:
-

-

-

-

-

-

Kommunikasjon mot NHF og Region Øst skal skje i forståelse med
styret, og fortrinnsvis gjennom hen som av styret er oppnevnt til å ha
denne kommunikasjonen
Kommunikasjon med eksterne, herunder f.eks. kommunen, andre
idrettsforeninger osv. skal normalt skje via styret, og alltid dersom
temaet er av negativ karakter. Dersom noen kontaktes av disse med
saker av negativ karakter, skal dette viderebringes til styret snarest
Negativ kommunikasjon mellom lagene i klubben skal unngås.
Saker/situasjoner som kan være av negativ karakter skal forsøkes løst
på laveste nivå - dvs. mellom lagledere. SU eller styret involveres kun
dersom saken ikke lar seg løse. SU kontaktes og treffer vedtak i
sportslige spørsmål, lover, regler og andre spørsmål avgjøres av styret
Intern kommunikasjon i laget skal i størst mulig grad være åpen, og
skal involvere lagleder uansett karakter. Det skal føres skriftlige
referater etter alle spiller-/foreldremøter som lagres og viderebringes
styret for informasjon
Enkeltforeldre skal ikke ta direkte kontakt med styret eller utvalgsmedlemmer. Kontaktperson er i første rekke lagleder, alternativt
utvalgsleder. Styret kontaktes kun dersom en sak ikke lar seg løse på
lags eller utvalgsnivå. På samme måte skal styret tilstrebe ikke å
diskutere saker direkte med foreldre eller spillere uten at lagleder er
informert (så langt dette er forsvarlig)
RHK bruker Dropbox som dokumentarkiv for styret, utvalg og
lagledere. Lagledere lagrer all relevant informasjon, som spiller og
kontaktlister, årsplaner, referater og rammeverk i dropboxmappen de
har fått adgang til. (Dropbox kan lastes gratis ned fra www.dropbox.com. En
nettleser-versjon brukes om man ikke kan lasteden ned på egen maskin)

Info-/Webutvalget, eller den styret delegerer oppgaven til, er ansvarlig
for å drifte klubbens kanaler og plattformer for kommunikasjon og
dialog, som for eks. twitter, facebook og instagram
Styret, utvalg og lag kan benytte lukkede facebookgrupper for å ha en
felles kommunikasjonskanal mellom møtene. Pr dato finnes det en
egen facebookgruppe for trenere og lagledere i RHK. Også lag kan
etablere facebook som en kanal for å dele erfaringer/informasjoner,
alternativt kan Spond benyttes til dette. Hvis en slik
kommunikasjonsplattform åpnes for laget skal som minimum sportslig
leder, hovedlagleder og daglig leder ha invitasjon til vennskap og
medlemskap i gruppen. Daglig leder skal ha administratorrett til
gruppen slik at gruppen kan stenges ned ved opphør av lag eller brudd
på vedtekter eller lov. Ingen medlemmer under 13 år skal være
medlem av noen grupper som opererer under varemerket Rælingen
håndballklubb.
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Arbeidsgiveransvar
Dersom klubben har ansatte, er det styret som har arbeidsgiveransvar. Ansvaret
for å følge opp den daglige lederen er delegert til styrets leder.
Dersom det er flere ansatte ligger oppfølgingsansvaret for de øvrige ansatte hos
daglig leder.
RHK er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening og det er ikke opprettet
tariffavtale for våre ansatte.
Alle ansettelser skal godkjennes av klubbens styre, heri inkludert økonomiske
rammer, før annonsering eller direkte forhandlinger med aktuelle kandidater. Alle
arbeidsavtaler baseres på Idrettsforbundets malverk for midlertidige ansettelser.
Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben skal være medlemmer av klubben
eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Sikkerhetsarbeid (HMS)
RHK har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt
med oss under arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i
klubbens lokaler og anlegg.
Alle med verv i klubben forventes:
- Bidra til aktsomhet ved alle aktiviteter i regi av klubben (treninger,
kamper, turneringer, reiser, dugnader, sosiale arrangement osv.)
- Delta på kurs som tilbys, f.eks. innen skadeforebyggende tiltak,
behandling ved akutte skader, opplæring til hallvakt (i regi av
kommunen)
- Ha oversikt over hvem som til enhver tid deltar i aktiviteten (for
eksempel i forbindelse med felles turnering, treninger osv.)
- Melde avvik til styret eller annen relevant instans
- Forholde seg til klubbens verdigrunnlag
- Forholde seg til bestemmelser for norsk idrett generelt og barne- og
ungdomsidrett spesielt
- Håndtere konflikter ryddig og melde til styret for eventuell videre
håndtering eller veiledning
- Ha null-toleranse for mobbing og trakassering og bidrar til å få en slutt
på evt. mobbing og trakassering
- Bidrar til forsvarlig håndtering av avfall (tomme klister bokser, brukte
isposer osv.)
- Bidrar til å tenke god utnyttelse av ressurser (gjenbruk/arving av
spillerdrakter og utstyr som er for smått kan brukes av yngre lag)

Økonomi
Styret har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det
innebærer at styret har ansvar for at

-

klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen
klubben har en forsvarlig økonomistyring
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Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien
til klubbens daglige leder. Daglig leder kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til
den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsfører.
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

- styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap
-

og økonomistyring
det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring
styret skal utarbeide et realistisk budsjett
styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende
styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto
styret skal påse at det kreves to signaturer i banken
styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring
styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og
kontrollkomité

Klubben har utarbeidet egen økonomihåndbok.
Sponsorer
Rælingen håndballklubb er en merkevare som er attraktiv på sponsormarkedet.
Dette er i første rekke gjennom sin deltagelse på høyeste nivå i Norsk håndball,
men også yngre lag kan være et attraktivt sponsorobjekt.
Når eventuelle sponsorkontrakter ønskes inngått av yngre lag skal styret
konsulteres for å unngå eventuelle brudd på eneretts klausuler.
Ved inngåelse av sponsorpakker blant yngre lag skal inntekten fordeles 80/20 på
lag/klubb. Dette er fordi merkevaren til en hver tid er Rælingen håndballklubb og
ikke de enkeltstående lag.

Forsikringer
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF er forsikret gjennom Norges
Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Det er viktig å understreke at
denne forsikringen ikke trår i kraft før medlemskontingent er betalt.
Spillere/dommere som er 13 år eller eldre må betale lisens til Norges
håndballforbund. Alle som tidligere har betalt lisens får denne tilsendt direkte fra
NHF. Klubbens medlemsansvarlig vil skrive ut lisens medio november for alle
spillere/dommere som fyller 13 år påkommende år. Lisens må betales før
spilleren/dommeren kan delta i kamp/dømming. Les mer om Idrettsforsikring for
barn
Klubben har tegnet følgende forsikringer:
- dugnad (ulykkesforsikring for alle medlemmer som deltar på dugnad
organisert av klubben, f.eks. kioskdugnad i våre haller)
- reiseforsikring for lag/klubb (dekker utøvere som deltar i NHF serier og
reiser i regi av klubben)
- ansvarsforsikring (bedrifts- og produktansvar for klubben)
- rettshjelpsforsikring (dekker ev. rettshjelp for klubben)
- ansvar for styret (styre- og ledelsesansvar for styret)
- kriminalitet (dekker underslag fra klubbens midler)
- yrkesskadeforsikring (ansatte, lovpålagt)
- pensjonsforsikring (ansatte)
Side 32 av 34

Anlegg og utstyr
Anlegg
RHK spiller sine hjemmekamper i Marikollhallen og i Sandbekkhallen. Unntaksvis
kan hjemmekamper i 1. divisjon/eliteserie legges til Skedsmohallen.

- kommunen har normalt driftansvar for hallene, klubben har ansvar for sitt
-

eget lager i begge haller
klubben disponerer det utstyr som til enhver tid befinner seg i vårt
utstyrsrom i respektiv hall. Hver enkelt bruker av utstyrsrommene har et
særskilt ansvar for å holde det ryddig. Man bør på eget initiativ rydde om
man opplever noe som uryddig, uavhengig av hvem som har brukt
rommene tidligere

Utstyr
All bekledning som benyttes som RHK-spiller skal være fra den utstyrsleverandøren klubben til en hver tid har avtale med. Dette gjelder også
sammensatte lag hvor RHK står som ansvarlig for laget.
All bekledning og utstyr skal forhandles gjennom Comet Sport i Lillestrøm som er
vår leverandør på utstyrssiden. Bekledning i denne sammenheng kan være, men
ikke begrenset til, spillerdrakt, overtrekksdress etc.
Personlig utstyr
Spilleren selv er ansvarlig for å holde følgende utstyr
- spillershorts i korrekt farge
- egnede sko for håndballspill
- klubbdress/overtrekkdress (frivillig, ikke pålagt å ha)
Unntak fra dette gjelder for spillere som er berettiget til utstyr fra klubbens
barteravtale for utstyr.
Klubbutstyr
Rælingen HK spiller i hvite trøyer med røde tall/tekst og røde bukser, eventuelt
røde trøyer med hvite tall/tekst og røde bukser i bortekamper. NB! Bortedrakter
skal kun brukes på bortekamper hvor motstander også har hvite trøyer. Det
betyr at vi også i bortekamper fortrinnsvis bruker våre hvite hoveddrakter. Disse
bestemmelsene gjelder også under turneringer; bortedrakter benyttes kun når
RHK er satt opp som bortelag og oppsatt hjemmelag spiller i hvite trøyer.
Klubben sørger for spillerdrakt til alle lag og spillere. Dette er klubbens utstyr og
det skal ikke forekomme logoer fra lagssponsorer eller andre. Alle lag er pliktig å
sørge for tilgang til draktsett hvis styret ønsker en klubbsponsor markert på
drakta.
Ønskes egen sponsorlogo for et bestemt lag på spillerdrakter må laget selv
bekoste draktsettet. Om sponsoren også bekoster draktsettet (ikke bare logo)
skal inntekten fra denne sponsoren fordeles 80/20 til lag/klubb. Dette fordi hvert
enkelt lag er en del av merkenavnet Rælingen håndballklubb, og ikke en
selvstendig enhet. Styret skal godkjenne enhver sponsor før logoer settes på
spillerdrakter.

Side 33 av 34

Utmerkelser og æresbevisninger
Æresmedlemmer
Alle i klubben kan anbefale enkeltmedlemmer eller grupper til æresmedlemskap.
Det er det sittende styret som eventuelt beslutter å tildele æresmedlemskap.
Kriterier for nominasjon og tildeling av æresmedlemskap er at vedkommende
skal ha utført en særlig verdsatt jobb for hele klubben over lang tid, alternativt
utført enkelthandlinger til umiddelbar gavn og av særlig viktighet for klubben
som helhet.
Honorering for særlig sportslig markering
Følgende statutter er gjort gjeldende i Rælingen håndballklubb
- spillere som tas ut til aldersbestemt landslagssamling mottar et
gavekort* på kr 500 (begrenset til en samling pr sesong)
- spillere som debuterer på aldersbestemt landslag mottar et gavekort på
kr 1.000
- spillere som deltar på aldersbestemte landslag mottar et stipend** på
kr 2.000 pr. 5 spilte internasjonale kamper
- eliteseriedommere*** mottar et gavekort på kr 1.000 pr. sesong
- EHF-dommere*** motter et gavekort på kr 1.500 pr. sesong
- IHF-dommere*** mottar et gavekort på kr 2.000 pr. sesong
* Gavekortene bestilles fra Comet sport.
** Stipend gis som studiestipend eller reisestipend. Det forutsettes at stipendet brukes til
å utvikle idrettsferdigheter, og kan benyttes til treningsleir, spesialutstyr, innhenting
av trenerkompetanse eller utvikling av kompetanse innen idrettsfaget.
*** Dommere mottar kun gavekort for den høyeste liga de er sertifisert til å dømme i.
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