
 

Infoskriv til foreldre/foresatte – OIL Håndball 
• Håndballsesongen varer i hovedsak fra høstferien til påskeferien 

• Alle utøvere må være medlem i OIL 

o http://orkdal-il.no/home/bli-medlem/ 

o Vi oppfordrer også foreldre og søsken til å melde seg inn i OIL 

• Hver forelder/familie må opprette bruker på «min idrett» 

• Alle lag bruker Spond 

o https://club.spond.com/landing/signup/orkdalil 

o Alle spillere skal være registrert i Spond med kontaktinfo til foreldre 

o På/av-melding til trening, kamper, cuper og evt andre arrangement 

• Treningstider 

o Se hjemmesiden for gjeldene treningstider 

• Treningsavgift 

o Trening i gymsal: kr 500,- 

o Trening i hall 1 gang pr uke: kr 800,- 

o Trening i hall 2 ganger pr uke: kr 1300,- 

o Trening i hall 3 ganger pr uke: kr 1800,- 

• Nye håndballspillere må gjerne prøve tilbudet før de bestemmer om de ønsker å være med, 

men fra fjerde trening en deltar må en betale treningsavgift 

• Seriespill/Cup 

o Seriespill er fra 9-årsserie (fra 4.klasse) og oppover 

o Hvert lag får dekket to cuper i året fra Håndballstyret 

▪ De som ikke spiller serie får dekket tre cuper 

o OKEA Cup i Kristiansund i april er klubbens avslutningscup (gjelder lag som spiller i 

serie) 

• Dugnad 

o Man må regne med å måtte stille opp på arrangement/dugnad i løpet av året 

o Alle skal selge et produkt som blir levert før jul 

• Basar 

o Som avslutning på håndballsesongen arrangeres basar i mars/april 

• Sponsoravtale med Sport 1 Amfi 

o Medlemmer i OIL får 20 % rabatt ved kjøp av håndballrelatert utstyr 

• OIL Håndball har opprettet egen facebookside, Orkdal IL – Håndball 

o Send gjerne inn bilder som kan legges ut på facebooksiden. Kan sendes til 

trener/lagleder på ditt lag. 

o Om noen ønsker å reservere seg mot at deres barn blir lagt ut med bilde, må dette 

meldes inn til trener/lagleder. Det vil aldri bli brukt fullt navn på barnet, kun fornavn. 

http://orkdal-il.no/home/bli-medlem/?fbclid=IwAR2YvvGyIV3pYfnM_4-4Ny9ftteikFjVjwUW0tExsqgyDPz2kAVjtbDqlOw
https://club.spond.com/landing/signup/orkdalil?fbclid=IwAR094u9zBBChqZhNXuR-H9sTL71CjQ8jKpfq8MMFRA8iz1CGddxy8d6jP1Y
http://orkdal-il.no/handball/show/avslutter-sesongen-med-cup


• Nettside orkdal–il.no 

o Her ligger navn og kontaktinformasjon til Håndballstyret 

o Hvert lag har en egen fane 

▪ Her ligger navn og kontaktinformasjon til trener og lagledere 


