
 

REFERAT  
STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Styremøte Nr. : 1 

Tid, sted : 03.04.17, kl 19.00 – 21-30, Steinberget bhg. Ref. : AS 

Tilstede :  Aslak Sokki, Stian Følstad, Grethe Nilsen, Nina Riise Sørensen, Mona 
Hassfjord, Tove Thoresen, Ina Sandberg, Espen Norbye, Bjørn Olav Rebni, 
Karl Petter Jarnes, Ingvild Bratterud,  

 

Fordeling : Alle i styret, unntatt Tonje Soleng 

Neste møte : 20.04.17   

Sak nr. Sak   Frist/ansvar 

 

Sak 1/2017 Konstituering av styret. 

Nytt styre hadde en bli kjent øvelse og presentasjon av kvalifikasjonene til det enkelte styremedlem. 

Leder Ina gikk gjennom fjorårets organisering i Bravo og deretter presenterte Ina ny organisering for 

årets styre. Det ble lagt frem 6 hoved temaer i ny organisering med 1 ansvarlig på til hvert tema 

1. Dugnadsansvarlig – Tove Thoresen 

2. Arrangementsansvarlig – Ina Sandberg/Tove Thoresen 

3. Markedsansvarlig – Mona Hassfjord 

4. Logistikkansvarlig – Espen Norbye 

5. Sportslig leder – Aslak Sokki 

6. Økonomi og Ledelse – Ingvild Bratterud, Espen Norbye og Ina Sandberg 

De som er valgt som ansvarlige/ledere for det enkelte området må bygge gode arbeidsgrupper til 

gjennomføring av oppgavene som ligger under den ansvarlige. Her blir styremedlemmene og 

ressurspersoner å jobbe i enkeltgrupper under de forskjellige hovedtemaene.  

Det kom også inn forslag om å skille e-posten til Bravo opp i flere e-postkontoer. For eksempel en e-

postkonto til sport, en til økonomi osv. 

 

Sak 2/2017 Sluttføring prosess - deling av elitesatsing. 

Man ble enig om at Grete, Nina, Ina og Aslak skulle gå i dialog med THK og få ferdigstilt 

samarbeidsavtalen mellom klubbene. Leder vil melde nytt styre til Brønnøysundregisteret så snart 

den signerte årsmøteprotokollen foreligger.  

 

Referent                                

Aslak Sokki                                                                                                                   04.04.2017 



KLUBBUTVIKLING
Kontinuitet for bedre aktivitet



Bli kjent øvelse

• Intervju – to og to sammen
• Navn +++

• Kompetanse – hva kan du? 

• Kvalitet – hvor godt kan du det? 

• Kapasitet – hva orker du i 
øyeblikket og over tid? 

• Presenterer hverandre for 
gruppa etterpå



«Håndball for alle» 

Bravo HKs visjon er 
at «barn skal bli 

god i et mestrings-
orientert 

læringsmiljø». 



KLUBBUTVIKLING

FRIVILLIGHET SPORTSLIG LEDELSE KLUBBDRIFT LAGSORGANISERING

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



FRIVILLIGHET

•Vår største 
styrke!

•Organisering

•Rekruttering

•Samhold og 
trivsel

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



Lagsorganisering

Treneren skal være 
trener, og fokusere på 
et best mulig sportslig 
opplegg!

Videre bør man legge til rette for at alle 
oppgavene som følger med et lag er 
godt fordelt på mange nok personer.

Eksempel:

• Hovedtrener

• Assistent/hjelpetrener

• Lagleder

• Kasserer

• Kommunikasjonsansvarlig

• Ressursperson

• Hovedleder – årganger med mye adm.

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



Sportslig ledelse

Aktiviteten 
er klubbens 
ansvar

En håndballklubbs 
kjerneoppgave er å 

tilrettelegge for 
god håndballaktivitet!

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



Klubbdrift – NHF anbefaler

• Hva er klubbens viktigste 
oppgaver?

• Hvordan løser vi de?
• Hvem gjør hva? 
• Hvor begynner vi?

• NHF anbefaler alle klubber å ha 
systematisert styreoppgavene i en 
årsplan. Hva skal gjøres når, hvem gjør 
det og hvor lang tid tar det?

• Vi tror dette vil øke sannsynligheten 
for at oppgavene blir løst til rett tid. 
Videre tror vi at dette vil bidra til at 
det vil være enklere å involvere flere i 
oppgaveløsningen.

• For å kunne fordele oppgaver på flere 
må man ha en oversikt over hvilke 
oppgaver man faktisk har i klubben. 
Kanskje man også må prioritere 
oppgavene for å sikre at det viktigste 
blir gjort først.

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



Klubbdrift
Enkle grep for bedre aktivitet

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



ENKLE GREP

1.Oversikt over oppgaver
2.Systematisering
3.«Fra ord til handling»

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



"Hvordan skal frivillige organisasjoner 
ledes?«

Man ønsker et styre som "styrer"  andre 
frivillige i oppgaveløsningen.

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



Leder

• Terminlisteansvarlig

• Transportansvarlig

Nestleder

• Sportslig leder

•Dommeransvarlig

Leder Yngres 13-16 
år

•Redaktør

Leder barn/funkis 
6-12 år

•Draktansvarlig

Styrets 
representant herre

• Kafe og 
arrangementsansvarlig

Styrets 
representant dame

• Ivareta JIS?

Styremedlem

•Dugnadsansvarlig

Økonomiansvarlig Styremedlem

•Økonomi

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#

Har lyst å trene og spille håndballkamper

Tilbyr seg å være trener i klubben

Frivillige som vil bidra



Dugnadsansvarlig

•Frivillighetsansvarlig

•Ansvarlig Bravo Høstcup

•Ansvarlig Bravo-dagen

Arrangementsansvarlig

•Nøkkelkortansvarlig

•Kommunikasjonsansvarlig

Markedsansvarlig

•Markedsutvalg

•Ressursgruppe senior

Logistikkansvarlig

•Terminlisteansvarlig

•Dommeransvarlig

•Transportansvarlig

Sportslig leder

•Sportslig utvalg

•Barne- og ungdomsansvarlig

•Utdaningskoordinator

•Utstyrsansvarlig

Økonomi og ledelse

•Økonomiansvarlig

•Nestleder

•Leder

•Politiattestordningen

•Referent

•Ungdomsrepresentant

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



Forslag til organisering av 
styret i Bravo HK

Tydelige roller og ansvar



1. Dugnadsansvarlig - styremedlem

Dugnadsansvarlig

•Frivillighetsansvarlig

•Dugnadsansvarlige lag

Ansvarlig 
Bravo 

Høstcup

Ansvarlig 
Bravo-dagen

• Dugnadsansvarlig

• Skal innhente informasjon fra det enkelte lag om hvem som er dugnadsansvarlig lag

• Gjennomføre informasjonsmøte om dugnader ved sesongstart

• Informere dugnadsansvarlige om dugnaden i god tid før gjennomføring av dugnad

• Oversende informasjon om oppgjør til økonomiansvarlig før innbetaling av oppgjør fra 
dugnad

• Godkjenne all lagsdugnader som gjennomføres forøvrig 

• Frivillighetsansvarlig

• Ansvarlig for å koordinere og samkjøre klubbens arbeid med å rekruttere, motivere og 
utvikle det frivillige arbeidet i klubben

• Ansvarlig Bravo Høstcup

• For å avlaste styret i gjennomføringen av Høstcup, bør det etableres en 
arbeidsgruppe som kan bistå i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av 
Høstcup. Dette bør gjennomføres ved at samtlige foreldrekontakter stiller til førte 
møte som innkalles av styret for sammen og danne en arbeidsgruppe. Gruppen skal 
ivaretar kampoppsett, kaféoppsett, oppsett av nattevakter, sekretariat mm.

• Ansvarlig Bravo-dagen

• Omtalt i kapittel 4.4 – men mangler beskrivelse i et eget kapittel som burde vært 
kapittel 4.4.4 Bravo-dagen. 



2. Arrangementsansvarlig - styremedlem

Arrangementsansvarlig

Nøkkelkortansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig

• Arrangementsansvarlig:

• Sørge for at de ansvarlige lag stiller med kafévakter og andre oppgaver rundt arrangementet i hallen

• Sørge for nødvendig utstyr

• Sørge for foreldrekontaktene er klar over lagets sine oppgaver rundt arrangement i hallen

• Innkalle til første møte ifm. Høst Cup

• Lage felleslister med når hvilke lag har arrangement, umiddelbart etter terminlistene er satt.

• Jevnlig sjekke endringer på terminlistene og gi beskjed til de lagene som har arrangement.

• Påse at det er kioskvarer til arrangement, bestill inn nødvendig varer. Se veileder.

• ære opp nye foreldrekontakter hver høst. Fellesmøte hvor de blir kjent med nøkler, rom, utstyr, sekretariat og arrangementsveileder.

• Gi foreldrekontakt opplæring i sekretariat og info om deres lags oppgaver rundt kampavvikling.

• Nøkkelkortansvarlig

• Påse at klubbens trenere/styret for sesongen har nødvendige nøkkel til utstyrsrom, nøkkelkort/nøkkelbrikker til de hallene klubbens 
lag har treninger i

• Påse at trenere som er sluttet leverer inn sine brikker/kort.

• Gi trenere opplæring i gjeldende branninstruks

• Nøkkelkort skal innleveres så snart sesong/håndballtreninger er avsluttet

• Kommunikasjonsansvarlig

• Sørge for at informasjon på klubbens hjemmesider og andre sosiale medier er oppdatert

• Sørge for at det er opprettet relevante arrangement på Facebook eller i andre medier hvor klubben kan tiltrekke seg publikum, gjerne 
i samarbeid med arrangementsansvarlig

• Publisere informasjon, dele «gladhistorier» og bilder på klubbens hjemmeside og i andre sosiale medier

• Engasjere og involvere andre aktører i klubben som kan bidra til kampinformasjon, bilder og annen relevant informasjon om klubben 
er tilgjengelig

• Kan delegere publisering av bilder og annet på klubbens sosiale medier via å gi redaktørtilgang, men administratortilgang er kun for 
klubbens styre

• Sørge for at det finnes oppdatert informasjon på klubbens hjemmeside om

• Klubbens styre med kontaktinformasjon

• Rutiner som er relevante for andre er tilgjengeliggjort på klubbens hjemmeside

• Klubbens sponsorer i henhold til gjeldende avtaler



3. Markedsansvarlig - styremedlem

Markedsansvarlig

Markedsutvalg

Ressursgruppe 
seniorsatsing

• Markedsansvarlig

• Rollen er ikke beskrevet i kapittel 30. Styret har fått fullmakt til å utarbeide rollebeskrivelse.

• Markedsutvalg

• Ansvar for sponsoravtaler, annonser og reklameskilt, men ikke begrenset til dette.

• Ressursgruppe seniorsatsing

• For å ivareta spillere og sørge for godt samarbeid, skal det etableres en ressursgruppe som bistår 
seniorsatsingen i Bravo HK og samarbeidsklubben(e). Ressursgruppens ansvar vil være blant 
annet praktiske gjøremål med tanke på planlegging av samarbeidsarrangement og
erfaringsutveksling. 



4. Logistikkansvarlig - styremedlem

Terminlisteansvarlig

Dommeransvarlig

Transportansvarlig

• Transportansvarlig

• Bestille transport og overnatting til klubbens bortekamper og turneringer

• Være kontaktledd for foreldrekontakter/den som reiser med laget ved
bortekamper/turneringer

• Være oppdatert på klubbens bortekamper og planlegge i god tid i forveien for å minske klubbens 
kostnader ved transport

• Samarbeide med andre håndballklubber ved bortekamper i den grad det er mulig når vi kun har 1 lag 
som skal reise

• Sørge for dialog med foreldrekontakter for å innhente informasjon om hvor mange spillere, lagledere og 
foreldre som skal være med på kamp

• Holde transportkostnader nede og ha tett dialog med økonomiansvarlig med tanke på kostnader 
tilknyttet transport

• Dommeransvarlig

• Utdanne dommere i et samarbeid med regionen

• Organisere regelkurs for J/G 14

• Sette opp dommere til hjemmekamper tom J/G 14, sende dette oppsettet til regionen slik at det legges 
ut på nettet.

• Sende oppdaterte dommerlister til regionene medio august.

• Ha kontroll på at det er dommere til alle arrangement Bravo HK har.

• Terminlisteansvarlig skal

• Melde på/melde av lag til seriespill til regionen og nasjonale serier.

• Gjennomgå terminlister sammen med transport- og dommeransvarlig

• Omberamme kamper

• Leie/booke hall til alle kamper via arrangørdagbok

• Melde omberammede kamper til dommeransvarlig (ha på kopiliste)

• I april skal det gjøres undersøkelse i klubb om hvilke lag som er tenkt påmeldt til
seriespill både regionalt og nasjonalt

• I august skal det være klart om noen lag skal meldes av eller etterpåmeldes

• Ha dialog med transport- og økonomiansvarlig



5. Sportslig leder - styremedlem

Sportslig leder

• Sportslig utvalg

• Barne- og ungdomsansvarlig

Utdanningskoordinator

Utstyrsansvarlig

• Sportslig leder har det overordna ansvar for den sportslige utviklinga i klubben.

• Skal ivareta trenere

• Skal synliggjøre og bidra til at sportsplanen blir brukt

• Lede trenermøter

• Foreslå treningsgrupper for styret

• Fordele halltidene i samarbeider med representanter fra de ulike gruppene

• Organisere trenerkurs sammen med regionen

• Rapportere til hovedstyret dersom trenere ikke følger klubbens målsetninger og
planverk.

• Sportslig utvalg

• For å sikre utviklingen av trenere og spillere, skal klubben ha et sportslig utvalg som har
ansvaret for sportslig plan. I sportslig utvalg er det naturlig at sportslig leder inngår fra styret,
sammen med utvalgte personer som er ansvaret for aktiviteter for sportslig utvalg. Med dette
menes å sikre oppfølgning og etterutdanning av trenere, men også legge til rette for
hospitering mellom aldersklasser samt samarbeidsklubben (e).

• Barne- og ungdomsansvarlig 

• Mangler rollebeskrivelse i kapittel 30.  Men er satt opp som rolle i kapittel 4.3. 

• Utdanningskoordinator

• I samsvar med styret ha ansvar for gjennomføring av ulike utdanningskurs (dommerkurs, trenerkurs, trenermentorkurs osv.) 

• Ansvarlig for oppdatering av kurstilbud fra: Norges Håndballforbund, Norges Idrettsforbund og Idrettskretsen. 

• Kartlegge kompetansen i klubben og kartlegge behovet for all utdanning. 

• Utarbeide ”kurspakker” til gruppas årlige behov. 

• Informere om alle aktuelle kurs og seminarer. 

• Motiverer folk i klubben til å ta utdanning. 

• Følge opp trenere/dommere/ledere som går på kurs.

• Utstyrsansvarlig skal:

• Sørge for at nødvendig utstyr er i hallen og kjøpt inn til klubben i samarbeid med
klubbens økonomiansvarlig

• Godkjenne alle forespørsler og sende rekvisisjon til Torshov Sport for innkjøp.

• Informere alle trenere/lagledere/oppmenn om følgende rutiner

• Hvert lag får utdelt kvote for isposer og tape

• Tape og ispose er kun til akutte medisinske tilfeller

• Tape til skadeforebygging på trening/kamp må det enkelte lag/spiller stille
med selv

• Sørge for at alle trenere får utdelt/innleverer medisinbager ved sesongstart og at den
enkelte trener signerer på innlevering/utlevering av disse

• Ha tett dialog med økonomiansvarlig

• Kartlegge på vårparten behov for draktsett og omdistribuering av draktsett i klubben

• Påse at det er likhet i klubben og at Torshov Sport følger avtaler med merking ol.

• Formidle ny klubbkolleksjon til klubben ved å videreformidle denne til kommunikasjonsansvarlig, som gjør denne tilgjengelig på 
klubbens hjemmeside

• Påse at det er orden på utstyrsrom og fordele til ansvarlige lag 



6. Økonomi og ledelse – 3 styremedlemmer

Økonomiansvarlig

•Politiattestansvarlig

Nestleder

•Referent

Leder

•Ungdomsrepresentant

• Leder:

• Klubbens ansikt utad, og klubben representant i møter og forhandlinger

• Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

• Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

• Anviser utbetalinger sammen med økonomiansvarlig

• Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har
interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister

• Ungdomsrepresentant

• Delta på styremøter og tale de yngres sak. Andre oppgaver etter avtale.

• Nestleder

• Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere 
tidspunkt.

• Bistår leder og danner et lederteam med denne

• Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

• Økonomiansvarlig

• Disponerer klubbens midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer 

• Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne

• Anviser utbetalinger sammen med leder.

• Har til enhver tid oversikt over klubben økonomiske situasjon og følger opp denne

• Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet

• Politiattestansvarlig

• Mangler rollebeskrivelse i vedlegg 30. Ligger noe i kapittel 5.4. i org.plan.

• Referent:

• Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter

• Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer og medlemmer for øvrig

• Lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre denne tilgjengelig på klubbens hjemmeside 



Roller som må besettes 

Leder: Ina
Nestleder: Espen
Økonomiansvarlig: Ingvild har denne p.t, og er villig til å fortsette i rollen hvis 
ingen har noen sterke motforestillinger mot det. 
Sportslig leder: ?
Dugnadsansvarlig: ?
Arrangementsansvarlig: ?
Markedsansvarlig: ?
Logistikkansvarlig: ?
Varamedlemmer: Hvilke arbeidsgrupper kunne dere tenke dere å gå inn i? 
Ungdomsrepresentant: Bjørn Olav Rebni

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#
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1.0 Om Bravo Håndballklubb 

Bravo Håndballklubb skal gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, 

trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt, positivt og 

inkluderende aktivitetstilbud i nærmiljøet til barn fra 5 år og opp til seniornivå. 

 

Navn: Bravo Håndballklubb 

Stiftet: Mars 1987 

Idrett: Håndball, Idrettsskole, funkis 

Postadresse: Postboks 5041, 9283 Tromsø 

E-postadresse: bravo@bravohk.no  

Bankkonto: 4750.07.74718 

Bankforbindelse: Sparebank1 Nord Norge 

 

Internettadresse:  

 

http://www.bravohk.no/  

Klubbnummer i NIFs medlemsregister:  

 

KL19020094 

Gruppenummer i NIFs medlemsregister 

Idrettsskole: 

IB19020094001 

 

Gruppenummer i NIFs medlemsregister 

Håndball: 

GR19020094330 

Klubbnummer i NHF s medlemsregister: 190200943351 

 

Organisasjonsnummer 

Brønnøysundregisteret:  

 

993 783 978 

Årsmøtemåned:  

 

Mars 

 

 

1.1 Historikk 

Bravo HK ble stiftet i 1987 etter at håndballgruppa valgte å gå ut fra TUIL og starte egen 

klubb. Klubben startet som ren håndballklubb, men endret tilbudet i 2007 til å tilby allidrett 

for barn i alderen 5-10 år. I 2015 startet klubben også opp med tilbud for funksjonshemmede, 

såkalt Funkis-idrett. 

 

1.2 Klubbens formål 

Bravo Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon, hvor formålet er å 

drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

 

Bravo HK er en foreldredrevet klubb, med aktivitet tuftet på dugnadsinnsats og at foreldrene 

stiller opp. Klubben er helt avhengig av foreldreengasjement for å holde hjulene i gang.  

Alle foreldre har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige driften.  

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter 

skal bygge på idrettens grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

mailto:bravo@bravohk.no
http://www.bravohk.no/
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1.3 Visjon 

Bravo HKs visjon er at barn skal bli god i et mestringsorientert læringsmiljø. 

 

1.4 Verdigrunnlaget  

Bravo HKs verdigrunnlag bygger på NIF sitt verdigrunnlag; fellesskap, glede, helse og 

ærlighet. Ut fra dette skal klubben  

 Gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, trenere, ledere, 

dommere og tillitsvalgte på alle nivå 

 Gi et bredt og inkluderende aktivitetstilbud i nærmiljøet til barn og ungdom, samt 

veteran 

 Utvikle mennesker, spillere, samarbeid og organisasjonen 

 Se mennesket – på og utenfor banen 

 Bidra til at alle kan ha en rolle, sett ut fra egne forutsetninger  

 

2.0 Virksomhetsideen 

Bravo HK er medlem av NIF gjennom Troms idrettskrets, hører hjemme i Tromsø kommune, 

og er medlem av Tromsø idrettsråd. Bravo HK skal følge NIFs og tilsluttede 

organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

 

Bravo Håndballklubb skal være blant de 4 ledende håndballklubbene i region Nord. Klubben 

skal jobbe for å kvalifisere seg til landsdekkende serier i aldersbestemte klasser, samt delta i 

turneringer med de beste lagene i landet. Dette som grunnlag for å kunne etablere seg i 

allnorsk seriespill med seniorlag. 

 

Vi skal stå for et spill med ekstremt høyt tempo, offensivt forsvar, fair play og en 

underholdende håndball med rom for ”det lille ekstra” fra enkeltspillere. Utvikling av 

enkeltspilleres ferdigheter prioriteres på aldersbestemte lag. Spillerne skal stimuleres til å ta 

ansvar for egen læring og utvikling.   

  

Bravo HK har en målsetting om ingen skade på utøvere - dvs. skader som medfører trenings- 

eller kampfravær. Dette skal gjøres ved forebyggende trening og tilpasning av trenings- og 

kampbelastningen allerede fra minilag.   

 

Klubben jobber for å bidra til at lokale spillere får muligheten til å bli god fra nord, gjennom 

å utvikle spillere som kan hevde seg i et allnorsk perspektiv, enten gjennom klubbens egne 

satsinger, eller via samarbeidsavtaler på satsing på seniornivå med samarbeidsklubber.  

 

For å ivareta en seniorsatsing og for å kunne gi et godt breddetilbud, skal klubben samarbeide 

med THK om satsingen på senior ved å samle satsingen i klubbene. Dette løses ved at 

klubbene har en samarbeidsavtale hvor klubbene tar hver sin satsing. I tillegg skal det 

etableres samarbeidslag fra 16 år for å sikre matching mot de beste klubbene i Norge – via 

Bring og Lerøy.  
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3.0 Handlingsplan 

Styret har i sesongen 2016/2017 arbeidet fram følgende 
Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 

Forutsigbarhet i 

dugnadsarbeidet for 

foreldre og klubben 

forøvrig 

Langsiktige avtaler Styret Gjennomført Inngått to 

langsiktige 

avtaler, 

Porsgrunn 

porselen og 

Hadeland 

glassverk, samt 

avtale med MSM 

Etablert større 

dugnadsgrupper for 

å spre 

arbeidsbelastning på 

flere foreldre 

Hver 

foreldregruppe må 

ha 

dugnadsansvarlig 

og foreldrekontakt 

Kaféansvarlig og 

dugnadsansvarlig 

Gjennomført De fleste lag er 

representert med 

to foreldre; en 

dugnadsansvarlig 

og en 

foreldrekontakt 

som ivaretar 

dialogen med 

foreldrene 

Kommunikasjonsplan Sørge for samlet 

kommunikasjon via 

ny hjemmeside, 

sosiale media og 

andre kanaler 

Arbeidsgruppe 

Kommunikasjon 

Lanseres 1.halvvår 

2017 

Instragram 

opprettet, og 

utkast til ny 

hjemmeside klar 

     

 

 

3.1 Handlingsplan, langsiktig 

 

3.1.1 Hovedmål 

- Ha sunn økonomi 

- Lag i allnorsk serie, enten i Bravo eller via samarbeidsavtale 

- Tilbud til alle 

3.1.2 Delmål 

- Etablere større arbeidsgrupper i klubb som kan ivareta større del av daglig drift  

- Reetablere tilbud til allidrett 

- Større økonomisk kontroll gjennom statusmøter med utvalg i lag 

- Innhente flere klubbsponsorer for å trygge klubbøkonomi 

 

4.0 Bravo HKs organisasjon 

 

Hovedstyre: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet. 

 

Klubben forholder seg til idrettslagets §7 hvor det framkommer følgende: 

” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg 

mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 

3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” 
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4.1 Årsmøtet 

Lovnormer for idrettslag er ufravikelig og inneholder det minimum av det idrettslaget må ha i 

sin egen lov. Klubben forholder seg til de lovnormer som er vedtatt av idrettsstyret 

15.oktober 2015. 

 

4.2 Styrets funksjon og sammensetting   

Bravo HKs styre består av leder, nestleder, 1 ungdomsrepresentant, 5 styremedlemmer og 2 

vara.  

 

Styret skal 

 Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 

regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har 

ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 

idrettsmyndigheter  

 Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

 Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og 

godkjent budsjett  

 Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

 

Bravo HK etterstreber å at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. 

Styres arbeidsoppgaver er definert, men ikke begrenset til, detaljer som framkommer i 

vedlegg 2. Da de arbeidsoppgaver og ansvarsområder som p.t er skissert, kan endres på 

bakgrunn av nye, tilførte oppgaver er det valgt å ta arbeidsoppgaver ut fra 

organisasjonsplanen. Eventuelle endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder, ut over de 

som er gitt av lovbestemmelser og lovnormer, skal styrebehandles før implementering.  

 

De tillitsvalgte er ansvarlige for å utforme rutiner innenfor sitt ansvarsområde, i de tilfeller de 

ikke er ferdige definert. Det kan i løpet av en sesong være behov for å redigere eksisterende 

rutiner, og ansvarlig for dette er den tillitsvalgte.  

4.3Roller i Bravo HK 

Følgende roller må være dekt inn i klubbens styre eller i arbeidsgrupper for øvrig: 

- Økonomiansvarlig 

- Markedsutvalg 

o Ansvar for sponsoravtaler, annonser og reklameskilt, men ikke begrenset til 

dette. 

- Kommunikasjonsansvarlig/redaktør 

- Transportansvarlig 

- Arrangementsansvarlig 

- Dommeransvarlig 

- Dugnadsansvarlig 

- Nøkkelkortansvarlig 

- Foreldrekontakt 

- Foreldreutvalg/arbeidsgrupper 

- Barn – og ungdomsansvarlig 

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0xcHlyJzSAhXC1ywKHcrQAHwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fglobalassets%2Fidrett%2Fidrettsforbundet%2Flover%2Flovnormer2015%2Flovnorm-for-idrettslag.docx&usg=AFQjCNGNoecOTWlxTALp55KvQJ2sG922sA
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0xcHlyJzSAhXC1ywKHcrQAHwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fglobalassets%2Fidrett%2Fidrettsforbundet%2Flover%2Flovnormer2015%2Flovnorm-for-idrettslag.docx&usg=AFQjCNGNoecOTWlxTALp55KvQJ2sG922sA
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De enkeltes arbeidsinstrukser og rutiner framkommer i detalj i vedlegg 2. 

 

Alle roller og hvem som dekker de enkelte roller skal være tilgjengelig på klubbens 

hjemmeside. Rutiner for de enkelte roller bør også synliggjøres til klubbens medlemmer på 

hjemmesiden.  

 

4.4 Grupper i Bravo HK 

Klubben ser det som nødvendig å etablere arbeidsgrupper for å sikre klubbens drift. Klubben 

anbefaler at det minimum, men ikke begrenset til, etableres følgende arbeidsgrupper: 

 Høstcup-arbeidsgruppe 

 Sportslig utvalg 

 Ressursgruppe for seniorsatsing 

 Bravo-dagen 

 

4.4.1 Høstcup-arbeidsgruppe 

Bravo Høstcup ble arrangert for første gang i september 2012 og har siden den gang blitt 

arrangert årlig som et ledd i lagenes oppkjøring til sesongstart. I tillegg er det et mål å øke 

rekrutteringa til håndballen ved å arrangere en kvalitetsturnering for de yngste årsklassene. 

 

For å avlaste styret i gjennomføringen av Høstcup, bør det etableres en arbeidsgruppe som 

kan bistå i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av Høstcup. Dette bør 

gjennomføres ved at samtlige foreldrekontakter stiller til førte møte som innkalles av styret 

for sammen og danne en arbeidsgruppe. Gruppen skal ivaretar kampoppsett, kaféoppsett, 

oppsett av nattevakter, sekretariat mm.   

 

4.4.2 Sportslig utvalg 

For å sikre utviklingen av trenere og spillere, skal klubben ha et sportslig utvalg som har 

ansvaret for sportslig plan. I sportslig utvalg er det naturlig at sportslig leder inngår fra styret, 

sammen med utvalgte personer som er ansvaret for aktiviteter for sportslig utvalg. Med dette 

menes å sikre oppfølgning og etterutdanning av trenere, men også legge til rette for 

hospitering mellom aldersklasser samt samarbeidsklubben (e).  

 

4.4.3 Ressursgruppe for seniorsatsing 

For å ivareta spillere og sørge for godt samarbeid, skal det etableres en ressursgruppe som 

bistår seniorsatsingen i Bravo HK og samarbeidsklubben(e). Ressursgruppens ansvar vil være 

blant annet praktiske gjøremål med tanke på planlegging av samarbeidsarrangement og 

erfaringsutveksling. 

 

5.0 Medlemmer i Bravo HK 

Medlemskap i Bravo HK er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 

måned og ha betalt kontingent. Bravo HK tilbyr familiemedlemsskap. 

Alle medlemskap i klubben registreres av det enkelte medlem via «min idrett», som er NIFs 

medlemsarkiv.  
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En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte 

kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 

Sletting av medlem kan finne sted, dersom vedkommende skylder kontingent for mer enn ett 

år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis 

medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til 

opphør ved strykning fra idrettslagets side 

Medlemskap kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje via 

min idrett.   

 

Lagene leverer medlemslister snarest og innen 15/09 inn til styret. Ansvarlig for innlevering 

av medlemslister er foreldrekontakt, finnes i rutinebeskrivelsene i vedlegg 2.  

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben, ingen undergrupper sender ut egne regninger. 

5.1 Fremferd  

Klubbens spillere, trenere og ledere skal presentere klubben positivt overfor dommere, 

motstandere, arrangører og publikum.   I tillegg til å følge Norges Håndballforbunds Fair 

Play-regler, plikter den enkelte til å følge retningslinjer som er satt for foreldre/foresatt, 

spillere og trenere. 

  

5.1.1 Retningslinjer for foreldre/foresatt 

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Bravo HK, men er du med 

følger du klubbens regler. Alle foreldre og foresatte plikter å ha satt jeg inn i Norges 

Handballforbunds foreldrevettregler. 

  

5.1.2 Retningslinjer for spillere  

 Gode holdninger  Hjelpe hverandre 

 Lojalitet mot klubb og trenere  Følge klubbens regler 

 Ærlig overfor trenere og andre 

utøvere 

 Stille opp for hverandre 

 Stå sammen og sørge for godt 

samhold 

 Stile på treninger, kamper og 

turneringer og har en har forpliktet 

seg til 

 Vise engasjement og gode 

holdninger 

 Stolthet over egen og andres innsats 

 Alle har et ansvar for miljø og trivsel  Nulltoleranse for mobbing 

 

5.1.3 Retningslinjer for trenere 

 Mestring, selvstendighet og 

tilhørighet for utøveren 

 Positive erfaringer med trening og 

konkurranse 

 Å fremme et godt sosialt miljø, 

lagånd og vennskap 

 At utøvere skal kunne drive også 

annen idrett  

 Samarbeid og god kommunikasjon 

med andre trenere, ledere og foreldre 

 Være et godt forbilde 

 Møt presist og godt forberedt til hver  Som trener er du veileder, inspirator 

https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/
https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet1/barnehandball-6-12-ar/minihandball/foreldrevett/
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet1/barnehandball-6-12-ar/minihandball/foreldrevett/
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trening og motivator 

 Bry deg litt ekstra og involver deg i 

utøverne dine 

 Bli kjent med utøvernes individuelle 

mål og opplevelser av treningen 

 Søk å utvikle selvstendig 

vurderingsevne hos utøveren  

 Vis godt sportsånd og respekt for 

andre 

 Vær bevisst på at du gir alle 

utøverne oppmerksomhet 

 Enhver utøver eller gruppe skal 

utfordres til å utvikle sine 

ferdigheter 

 Forplikter seg til å følge sportsplan   Forplikter seg til å gå på de kurs 

klubben pålegger ift. aldersnivå.  

 

 

5.3 Diskriminering, trakassering og mobbing 

Bravo HK har som mål å etablere et trygt miljø og en trygg atmosfære for barn, unge og 

voksne. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk 

bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.  

 

I tilfeller av voldsbruk eller ekstrem utidig språkbruk i forbindelse med trening eller kamp, så 

skal spilleren/lederen automatisk stå over neste kampdag eller turnering. Ingen spillere eller 

trenere skal følge seg truet – fysisk eller verbalt. Utfrysing/mobbing skal ikke forekomme i 

forbindelse med aktiviteter i regi av Bravo HK.  

 

I kamper der laget enten leder eller ligger under med så mange mål at resultatet er «gitt», skal 

spillere med generelt lite spilletid prioriteres.  

 

Brudd på disse retningslinjene rapporteres skriftlig til styrets leder eller sportslig leder. Disse 

vurderer også videre oppfølgning av uønskede hendelser.  

 

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre m.fl) har 

hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes.  

Styret skal reagere med utestenging og eventuell politianmeldes ved overtredelse.  

 

5.4 Politiattest 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal 

avkreves politiattest. Med mindreårig menes barn og unge under 18 år. Personer over 15 år 

kan også avkreves politiattest. 

 

I tillegg skal alle styremedlemmer levere politiattest.  

 

Politiattest skal framvises til navngitt personer i styret, som har taushetsplikt i forhold til de 

opplysninger de får kjennskap til.  

Ytterligere informasjon om politiattest, samt hvem som er kontaktperson framkommer på 

klubbens hjemmeside.  
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5.5 Æresmedlemsskap 

Et æresmedlemskap i Bravo HK er den høyeste utmerkelsen i klubben. 

 

5.5.1 Kriterier for æresmedlem i Bravo Håndballklubb 

For å bli æresmedlem kreves det mange års aktivt medlemskap, varighet vurderes i hvert 

enkelt tilfelle.  
 

Et eller flere av følgende kriterier må være oppfylt i Bravo HK regi. 

- Ha vært eller fortsatt er en fremragende håndballspiller. 

- Ha vært eller fortsatt er en dyktig administrator for klubben eller klubbens 

undergrupper. 

- Ha representert klubben i håndballen eller idrettens høyere organer på en fremragende 

måte. 

- Ha gjort eller gjør en fremragende innsats for klubben på andre måter. 

 

Et æresmedlem kan ikke utnevnes post mortem. 

 

1. Hyppighet av utnevnelse av æresmedlem. 

Æresmedlem kan utnevnes hvert 2. år. Ved spesielle anledninger, som jubileer og lignende, 

kan styret bestemme å se bort fra dette punktet. 
 

2. Ansvar for utnevnelse av æresmedlem. 

Æresmedlemskap utdeles av sittende styre i Bravo HK. Styret utnevner et utvalg på 3 

personer som gir innstilling til styret. 

 

3. Myndighet til utnevnelse av æresmedlem. 

Utvalget kan innhente forslag til aktuelle kandidater fra hovedstyret eller gruppestyrene under 

henvisning til pkt. 1. eller innhente opplysninger om aktuelle kandidater på egenhånd. 

 

Utvalget setter en tidsfrist for levering av forslag. 

 

Æresmedlemskap skal være enstemmig i utvalget. Avgjørelsen kan ikke appelleres.  

 

4. Utnevnelse.  

Utnevnelsen skal finne sted på årsmøte, årsfest eller annet passende arrangement. Mottakeren 

av æresmedlemskap skal innbys skriftlig. Tildelingen offentliggjøres på klubbens nettside. 

 

5. Æresmedlemmets rettigheter. 

Æresmedlemskap er livsvarig, med unntak av pkt. 7. Et æresmedlem har gratis medlemskap i 

Bravo HK, samt gratis adgang til alle lagets idrettslige arrangementer ved forevisning av 

æresmedlembevis utstedt av hovedstyret. 

 

6. Suspensjon. 

Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden 

som er uverdig for klubben, blir ekskludert fra klubben eller fratatt sine verv. Suspensjon kan 

kun gjøres av hovedstyret i Bravo HK.   

 

7. Endringer. 

Endringer i disse statuttene skal godkjennes av Bravo HK årsmøte med 2/3 flertall. 



 

12 

 

 

 

6.0 Økonomi 

- Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi 

- Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

- Alle innkjøp skal godkjennes  av styret. 

- Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer. 

- Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

 

6.1 Regnskap 

Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til 

regnskapsloven. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto. Det er ingen lag 

som skal ha personlige kontoer, og det er ikke anledning til å sette inn penger som tilhører 

klubbens medlemmer på personlige kontoer.  

 

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 

Den som reiser sammen med et lag er ansvarlig for å levere inn reiseoppgjør og originale 

kvitteringer til økonomiansvarlig i henhold til gjeldende rutiner i vedlegg 2. I tillegg til 

eventuelt reiseoppgjør, skal den ansvarlige som reiser med laget fylle ut og sende inn eget 

oppgjørsskjema for egenandeler, i henhold til rutiner i vedlegg 2. 

 

6.2 Merverdiavgift 

Bravo HK følger de lover og regler som er satt for merverdiavgift.  

Det søkes årlig om momskompensasjon, og alt innbetales til klubbens hovedkonto. 

 

6.3 Grasrotandel 

Klubben er registrert i Frivilligshetsregisteret i Brønnøysundregistrene og kan derfor motta 

midler fra Grasrotandelen. Utbetaling av grasrotandelen skjer tre ganger per år; 1.januar, 

1.mai og 1.september og settes inn på klubbens hovedkonto. Klubben søker aktivt å verve 

nye grasrotmedlemmer ved å dele ut vervemateriell i forbindelse med dugnader, arrangement 

og lignende.  

 

Statistikk for utbetalt grasrotandel til klubben er tilgjengelig på Norsk Tipping sine 

hjemmesider.  

 

6.4 Økonomisk utroskap/varslingsplikt 

Bravo HK skal drive sunn økonomi og følge regelverket. Dersom styret oppdager at personer 

eller lag ikke følger klubbens økonomisk lovverk, skal klubben reagere. Dersom det dreier 

seg om mislighold av klubbens regler vil det kunne medføre utestengelse. Dersom det viser 

seg at enkeltpersoner eller lag ikke følger lovverket, skal klubben varsle myndighetene.  

 

6.5 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i 

idrettslagets lov §4  

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=993783978
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=993783978
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Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. Familiemedlemskap regnes som en 

rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og familierelasjon, 

da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 

Medlemskontingenten er lik for alle medlemmer og er fra 2016 på kr,- 500 

Familiemedlemsskap ordnes via min idrett ved at det knyttes en familierelasjon mellom de 

enkelte. Familiemedlemsskap koster kr 1000.  

6.6 Treningsavgift 

Alle spillere skal betale medlemsavgift og for sesongen 2017/2018 er den fastsatt til 

følgende: 

Allidrett/Funkis kr 1 100,- 

J/G 10 og J/G 11 kr 1 200,- 

J/G 12, J/G 13 og J/G 14 kr 1 900,- 

J/G 15 og J/G 16 kr 2 300,- 

J/G 18 og senior kr 2 700,- 

6.6.1 Søskenrabatt treningsavgift: 

Søskenrabatt utløses dersom man er to eller flere søsken som betaler treningsavgift og alle er 

under 19 år. Den eldste betaler full treningsavgift, mens det fra barn nr 2 gis 50% 

søskenrabatt (dvs barn nr 2,3,4…får 50% rabatt).  

6.7 Forsikring og lisens 

6.7.1 Idrettsforsikring for barn under 13 år 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubben/lagets regi er 

forsikret opp til det året barnet blir 13 år. Detaljer rundt forsikring finnes her. 

 

6.7.2 Lisens 

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med 

det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen betales via Min idrett.  

Mer informasjon om lisens finnes på Norges Håndballforbund sine nettsider.  

6.8 Egenandeler 

Alle spillere betaler egenandeler på reiser både på seriekamper og turneringer. Egenandelen 

for sesongen 2017/2018 er satt til: 

Seriekamper med buss, med overnatting 300 kr 

Seriekamp med buss, uten overnatting 200 kr 

Seriekamper med båt 300 kr 

Seriekamper med fly 500 kr 

Turnering med buss 500 kr, (1 turnering, flere turneringer ved 

selvkost) 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/nyheter-sentralt/les-mer-om-lisens/
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Turneringer med båt 500 kr, (1 turnering, flere turneringer ved 

selvkost) 

 

6.9 Reklame/sponsoravtaler 

Klubben har felles sponsoravtaler som gjelder for hele klubben. Senioravdeling kan ha egne 

sponsoravtaler.  

 

Alle sponsoravtaler skal inngås og godkjennes av hovedstyre. Senior kan ikke inngå egne 

avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret.  

 

6.10 Dugnader 

Dugnader en av de viktigste inntektskildene til klubben.  Alle lag plikter til å stille opp på 

klubbdugnader, og klubben har p.t 5 klubbdugnader 

1. To flaskeinnsamlinger per sesong 

2. To salgsdugnader per sesong 

3. En dugnad i forbindelse med avtale inngått med MSM 

 

Dugnadsansvarlig for klubben er ansvarlig for å planlegge dugnad og involvere de ansvarlige 

på de enkelte lag. Inntjening for klubbdugnad går 100% til Bravo HK.  

 

Det enkelte lag kan også gjennomføre egne dugnader, men dugnadsansvarlig i klubben skal 

ha godkjent dugnad for å unngå at disse går mot eventuelle sponsoravtaler eller andre 

eksklusive avtaler klubben måtte ha. All inntjening yngre lag får som følger av 

gjennomføring av dugnad, skal deles med klubben. Den prosentvise fordelingen er 80 % til 

laget, 20% til klubben. Innbetalingen skal skje til klubbkonto i henhold til gitte rutiner fastsatt 

i vedlegg 2.  

 

Innsats i forbindelse med kafévakter og andre klubbarrangement regnes ikke som klubb – 

eller lagsdugnad, men som arrangement som er nødvendige. 

 

6.11 Kasseoppgjør 

Kasseoppgjør gjøres i henhold til fastsatte rutiner i vedlegg 2.  

 

Økonomiansvarlig skal alltid få oppgjørsskjema og bilag for innbetaling på klubbens konto.  

 

6.12 Lønn og honorar 

Styret skal godkjenne sum og kontrakt på samtlige trenere i klubben. Styreleder er den som 

skal signere kontrakten for alle trenere sammen med sportslig leder.  

 

Trenerhonorar for sesongen 2017/2018 fastsettes av styret ut fra kompetanse. Dette 

fremkommer i hver enkelt trenerkontrakt.   

 

7.0 Klubbdrakter/profilering 

Bravo HK har valgt Umbro som utstyrsleverandør for 5 år (03.02.2014 – 31.12.2018) og har 

et ønske om at alle medlemmer skal gå likt kledd med tanke på profilering og tilhørighet.  
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7.1 Treningsklær 

Klubben har en avtale med Torshov Sport som er kjent med hvilke klær som er gjeldende for 

Bravo-medlemmer, samt hvilken trykk styret har godkjent. Klubbens rabatter og årets 

kolleksjon er til enhver tid oppdatert på klubbens hjemmeside. 

 

 

Klubben stiller med kamputstyr i form av drakter. 

 

Følgende trykk er gjeldende: 

Overtrekks/gensere, Bravo HK på rygg og logo fremme på brystside, samt initialer på nede 

på høyre side.   

 

7.0Kommunikasjon 

Informasjon skjer på klubbens hjemmeside, Facebook og e-post. Trenere/foreldrekontakter 

skal sørge for at alle foresatte får samme informasjon, og i de tilfeller noen foresatte ikke har 

Facebook skal alternativ kanal benyttes. 

 

7.1 E-post/telefon 

E-post til klubbens e-postadresse besvares mandag, onsdag og fredag mellom 19-21. Dette er 

fastsatt for å skape forutsigbarhet om når e-post besvares. De samme tidspunkt gjelder for 

eventuelle andre e-poster som styret betjener.  

Bravo HK har en mobiltelefon hvor regionen og andre kan kontakte styret ved behov. Denne 

går på rullering i styret og vil bli besvart på kveldstid på tirsdager mellom kl. 17:00-20:00. I 

hovedsak er det ønskelig at medlemmer og andre kontakter styret pr. mail. Dette gjelder 

spesielt om det er ting som skal håndtereres av styret.  

Bravo HK har ingen i administrasjon og er derfor ikke tilgjengelig på telefon på dagtid. Mail 

leses sporadisk.  

 

7.2 Facebook 

Det skal alltid være minimum 1 av styrets medlemmer i de Facebook-grupper som eksisterer 

for de enkelte lag, trener – og foreldregrupper. . Styret bør fortrinnsvis kontaktes på e-post og 

ikke via alternative kanaler, og det bør i stor mulig grad unngås å kontakte styremedlemmer 

på private kanal (Facebook Messenger-chat).  

 

7.3 Klubbens hjemmeside 

Hver enkelt trener har selv tilgang til å legge ut informasjon om sitt lags prestasjoner eller 

annen relevant informasjon om laget. Dette er med på å gjøre hjemmesiden mer levende.  

 

Redaktør/kommunikasjonsansvarlig er avhengig av informasjon, bilder og tekster fra trenere, 

spillere eller foresatte for å ha tekst å legge ut. Tilknyttede fotografer eller andre kan ha 

direkte tilgang til klubbens hjemmeside eller bildegalleri som bidragsyter, for å direkte kunne 

legge ut bilder fra kamper, turneringer og andre arrangementer.  
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7.4 Andre sosiale media 

Klubben har i tillegg til hjemmeside og egen Facebook-side, Instagram – og Twitterkonto 

hvor bilder og andre «glad-saker» deles. Dette er med på å skape engasjement og interesse 

rundt klubben av følgere og sponsorer. Også her er klubben avhengig av at spillere, trenere, 

foresatte og andre deler bilder eller annet relevant innhold for å holde sidene levende. Bilder 

som blir tagget med #bravohk eller @bravohandballklubb i sosiale media, vil kunne deles av 

klubben i den kanal som klubben velger.  

 

 

Vedlegg 1: Bravo Ha ndballklubbs 
organisasjonskart  
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Vedlegg 2: Styrets arbeidsoppgaver, 
valgkomite  og revisorer 
 

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det 

anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell 

kompetanse og/eller interesse ivaretas.  

 

20.1 Styrets arbeidsoppgaver  

 

20.1.1 Styrets leder  

 Klubbens ansikt utad, og klubben representant i møter og forhandlinger  

 Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet   

 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene   

 Anviser utbetalinger sammen med økonomiansvarlig   

 Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har 

interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser 

innen gitte frister 

20.1.2 Nestleder 

 Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 

han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

 Bistår leder og danner et lederteam med denne  

 Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem 

20.1.3 Referent 

 Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter   

 Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer 

og medlemmer forøvrig 

 Lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre denne tilgjengelig på klubbens 

hjemmeside  

20.1.4 Økonomiansvarlig  

 Disponerer klubbens midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer   

 Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne  

 Anviser utbetalinger sammen med leder.   

 Har til enhver tid oversikt over klubben økonomiske situasjon og følger opp denne 

 Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 

20.1.5 Sportslig leder 

 Har det overordna ansvar for den sportslige utviklinga i klubben. 

 Skal ivareta trenere 

 Skal synliggjøre og bidra til at sportsplanen blir brukt  

 Lede trenermøter 
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 Foreslå treningsgrupper for styret  

 Fordele halltidene i samarbeider med representanter fra de ulike gruppene 

 Organisere trenerkurs sammen med regionen 

 Rapportere til hovedstyret dersom trenere ikke følger klubbens målsetninger og 

planverk.  

 

20.1.6 Leder, alle avdelinger 

 Ha samarbeid med trenere og foreldrekontakter/oppmann 

 Gir og får info til foreldrekontakter, rapporterer til styret 

 Sammen med sportslig leder følger opp trenere.   

 Påser at utstyr er på plass til de ulike lagene og trenere 

 

20.1.7 Ungdomsrepresentant 

 Delta på styremøter og tale de yngres sak. Andre oppgaver etter avtale.  

 

20.1.8 Styremedlemmer 

 Møter på styrets møter 

 Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak 

 Kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 

materialforvalter o.l. 

 

20.2 Valgkomité 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 

funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter 

nøye vurderinger av medlemsmassen. 

 

20.2.1Valgkomiteen plikter:   

 Utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode 

 Vurdere styrets og komiteenes virksomhet 

 Se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, 

 Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning 

 Holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 

styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og 

interesse for oppdraget 

 Gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som 

kommer til å bli foreslått 

 Ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for 

påtenkte oppdrag 

 Før årsmøtet; på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på 

nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet 

 Under årsmøtet; å presentere valgkomiteens forslag 

 Etter årsmøtet; å analysere eget nominasjonsarbeidet 
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20.3 Revisorer 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens  

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt  

til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser. 

 

 

Vedlegg 3: De enkelte roller og rutiner 
 

30.1 Foreldrekontakt 

Hver enkelt lag skal ha utnevnt en foreldrekontakt, som er utnevnt av foreldre på det 

tilhørende lag. 

 

Foreldrekontakt skal 

- Være bindeleddet mellom styret, foreldre, lagleder og trener 

- Videreformidle informasjon mellom de nevnte parter i henhold til klubbens etablerte 

kommunikasjonskanaler 

 

Beskrivelse 

- Sørge for oppdaterte lagslister med antall spillere og kontaktinformasjon som skal 

videreformidles til leder for avdeling. 

- Informere om lisens til foreldre for de barn som blir 13 år fra januar-sesongen 

- Ansvarlig for gjennomføring av arrangement etter tildeling fra 

arrangement/kafésansvarlig 

- Ansvarlig for at det ved bortekamper er 

o Foreldre som er med på tur som reiseleder om foreldrekontakt selv ikke deltar. 

Om det ikke er foreldre med på tur, må kamp avlyses 

o Ha dialog med transportansvarlig med tanke på transport og overnatting 

o Levert oppgjørsrapport og reiseregning innen 1 uke etter at kamp er 

gjennomført i henhold til fastsatte rutiner  

- Om det ikke er lagleder, skal foreldrekontakt overta oppgavene rundt 

kamper/turneringer og utstyr (se rutine for lagleder) 

 

Nyetablerte lag skal velge foreldrekontakt og melde person til styret innen en måned etter 

etablering. 

 

 

30.2 Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig er valgt av styret. 

 

Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for å holde oversikt over klubbens økonomi 

og likviditet, samt oppfølging av budsjett.  

 

Økonomiansvarlig skal: 
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- Gjennomgå budsjett og likviditet kvartalsvis med avdelinger 

- Sørge for at regninger blir betalt til rett tid, herunder dommerregninger og 

trenerhonorarer. 

- Utfakturering av sponsoravtaler, samt fakturere andre avtaler/fordringer på 

vegne av klubben.  

- Godkjenne alle innkjøp 

- Godkjenne alle bestillinger av reiser, samt godkjenne og utbetale 

reiseregninger og utlegg.  

- Dialog og samarbeid med regnskapsbyrå, herunder kontering og innlevering 

av bilag.  

- Innhente rapporter jevnlig fra regnskapsbyrå 

- Rapportering til styret 

- Samarbeid med den som er satt av styret til og administrerte Min idrett i styret 

ifm utfakturering og innkreving av medlemskontingenter og treningsavgifter. 

- Økonomiansvarlig har fullmakt til på vegne av klubben og inngå 

nedbetalingsplaner el.l. dersom dette er nødvendig ifm klubbens likviditet eller 

økonomi for øvrig.  

- Utarbeide årsregnskap i samarbeid med regnskapsbyrå 

- Utarbeide budsjett i samarbeid med styret  

 

30.3 Arrangementsansvarlig  

Den ansvarlige for arrangement er utnevnt av styret.  

 

Arrangementsansvarlig skal  

- Sørge for at de ansvarlige lag stiller med kafévakter og andre oppgaver rundt 

arrangementet i hallen 

- Sørge for nødvendig utstyr 

- Sørge for foreldrekontaktene er klar over lagets sine oppgaver rundt arrangement i 

hallen 

- Innkalle til første møte ifm. Høst Cup 

Beskrivelse: 

 Lage felleslister med når hvilke lag har arrangement, umiddelbart etter 

terminlistene er satt.  

 Jevnlig sjekke endringer på terminlistene og gi beskjed til de lagene som har 

arrangement.   

 Påse at det er kioskvarer til arrangement, bestill inn nødvendig varer. Se veileder.    

 Lære opp nye foreldrekontakter hver høst. Fellesmøte hvor de blir kjent med 

nøkler, rom, utstyr, sekretariat og arrangementsveileder. 

 Gi foreldrekontakt opplæring i sekretariat og info om deres lags oppgaver rundt 

kampavvikling.   

30.3.3 Sekreteriat  

Hjemmelag er ansvarlig for å bemanne sekretariat med 2 stk.  
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30.4 Dommeransvarlig 

Dommeransvarlig er utnevnt av styret og navn på den ansvarlige skal sendes regionen før 

juni.  

 

Dommeransvarlig skal  

 Utdanne dommere i et samarbeid med regionen 

 Organisere regelkurs for J/G 14 

 Sette opp dommere til hjemmekamper tom J/G 14, sende dette oppsettet til regionen 

slik at det legges ut på nettet.  

 Sende oppdaterte dommerlister til regionene medio august. 

 Ha kontroll på at det er dommere til alle arrangement Bravo HK har.  

 

30.5 Dugnadsansvarlig klubb 

Dugnadsansvarlig i klubben er utnevnt av styret. 

 

Dugnadsansvarlig skal:  

- Innhente informasjon fra det enkelte lag om hvem som er dugnadsansvarlig lag 

- Gjennomføre informasjonsmøte om dugnader ved sesongstart 

- Informere dugnadsansvarlige om dugnaden i god tid før gjennomføring av dugnad 

- Oversende informasjon om oppgjør til økonomiansvarlig før innbetaling av oppgjør 

fra dugnad 

- Godkjenne all lagsdugnader som gjennomføres forøvrig 

 

Beskrivelse 

- Sørge for at det enkelte lag lykkes i gjennomføringen av klubbdugnad 

- Bidra til at klubben har inntjening på de planlagte dugnader 

- Ansvarlig for sende ut oppgjørsskjema til det enkelte lag på de klubbdugnader som 

krever dette, samt inkludere økonomiansvarlig 

- Synliggjøre rutiner for innbetaling av dugnadsinntjening til klubbens hovedkonto 

- Informere økonomiansvarlig og videresende oppgjørsoversikt til økonomiansvarlig 

ved gjennomførte lagsdugnader 

- Sørge for å reforhandle eksisterende avtaler eller inngå nye avtaler sammen med 

styreleder og styret for øvrig 

 

 

30.6 Dugnadsansvarlig lag 

Dugnadsansvarlig på laget er utnevnt av foreldregruppen fra det enkelte lag  

 

Dugnadsansvarlig lag skal: 

 Skaffe oversikt over lagets medlemmer i samarbeid med foreldrekontakt 

 Informere om kommende klubbdugnader 

 Være bindeleddet mellom foreldregruppa og dugnadsansvarlig i styret 

 Søke om å gjennomføre lagsdugnader i god tid før dugnad skal gjennomføres  

 Sende inn oppgjørsbilag på vegne av lag i forbindelse av dugnad 

 

Beskrivelse 
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- Sørge for at det enkelte lag lykkes i gjennomføringen av klubbdugnad 

- Bidra til at klubben har inntjening på de planlagte dugnader 

- Sende inn oppgjørsskjema til dugnadsansvarlig i styret 

- Melde inn lagsdugnader og få disse godkjent i god tid før planlagt dugnad 

- Videreformidle informasjon mellom foreldrekontaktene og dugnadsansvarlig 

 

30.7 Nøkkelkortansvarlig  

Nøkkelkortansvarlig er utnevnt av styret. 

Det er kun nøkkelkortansvarlig og styreleder som har rettigheter til å bestille 

nøkler/nøkkelkort/nøkkelbrikker i regi av klubben. 

 

Nøkkelkortansvarlig skal:  

- Påse at klubbens trenere/styret for sesongen har nødvendige nøkkel til utstyrsrom, 

nøkkelkort/nøkkelbrikker til de hallene klubbens lag har treninger i 

- Påse at trenere som er sluttet leverer inn sine brikker/kort. 

- Gi trenere opplæring i gjeldende branninstruks 

- Nøkkelkort skal innleveres så snart sesong/håndballtreninger er avsluttet 

 

30.8 Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig er utnevnt av styret, men trenger ikke være en del av hovedstyret. 

 

Kommunikasjonsansvarlig skal 

- Sørge for at informasjon på klubbens hjemmesider og andre sosiale medier er oppdatert 

- Sørge for at det er opprettet relevante arrangement på Facebook eller i andre medier hvor 

klubben kan tiltrekke seg publikum, gjerne i samarbeid med arrangementsansvarlig 

- Publisere informasjon, dele «gladhistorier» og bilder på klubbens hjemmeside og i andre 

sosiale medier  

- Engasjere og involvere andre aktører i klubben som kan bidra til kampinformasjon, bilder 

og annen relevant informasjon om klubben er tilgjengelig  

- Kan delegere publisering av bilder og annet på klubbens sosiale medier via å gi 

redaktørtilgang, men administratortilgang er kun for klubbens styre 

- Sørge for at det finnes oppdatert informasjon på klubbens hjemmeside om  

o Klubbens styre med kontaktinformasjon 

o Rutiner som er relevante for andre er tilgjengeliggjort på klubbens hjemmeside 

o Klubbens sponsorer i henhold til gjeldende avtaler 

 

30.9 Transportansvarlig 

Transportansvarlig er utnevnt at klubbens styre. 

 

Transportansvarlig skal: 

- Bestille transport og overnatting til klubbens bortekamper og turneringer 

- Være kontaktledd for foreldrekontakter/den som reiser med laget ved 

bortekamper/turneringer  
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- Være oppdatert på klubbens bortekamper og planlegge i god tid i forveien for å minske 

klubbens kostnader ved transport 

- Samarbeide med andre håndballklubber ved bortekamper i den grad det er mulig når vi 

kun har 1 lag som skal reise 

- Sørge for dialog med foreldrekontakter for å innhente informasjon om hvor mange 

spillere, lagledere og foreldre som skal være med på kamp 

- Holde transportkostnader nede og ha tett dialog med økonomiansvarlig med tanke på 

kostnader tilknyttet transport 

 

31.0 Utstyrsansvarlig 

Utstyrsansvarlig er utnevnt av styret. 

 

Utstyrsansvarlig skal: 

- Sørge for at nødvendig utstyr er i hallen og kjøpt inn til klubben i samarbeid med 

klubbens økonomiansvarlig  

- Godkjenne alle forespørsler og sende rekvisisjon til Torshov Sport for innkjøp. 

- Informere alle trenere/lagledere/oppmenn om følgende rutiner 

o Hvert lag får utdelt kvote for isposer og tape 

o Tape og ispose er kun til akutte medisinske tilfeller 

o Tape til skadeforebygging på trening/kamp må det enkelte lag/spiller stille 

med selv 

- Sørge for at alle trenere får utdelt/innleverer medisinbager ved sesongstart og at den 

enkelte trener signerer på innlevering/utlevering av disse 

- Ha tett dialog med økonomiansvarlig 

 Kartlegge på vårparten behov for draktsett og omdistribuering av draktsett i klubben 

 Påse at det er likhet i klubben og at Torshov Sport følger avtaler med merking ol. 

 Formidle ny klubbkolleksjon til klubben ved å videreformidle denne til 

kommunikasjonsansvarlig, som gjør denne tilgjengelig på klubbens hjemmeside 

 Påse at det er orden på utstyrsrom og fordele til ansvarlige lag 

 

32.0 Terminlisteansvarlig 

Terminlisteansvarlig utnevnes av styret. Navn på ansvarlig skal meddeles regionen før juni. 

 

Terminlisteansvarlig skal 

 Melde på/melde av lag til seriespill til regionen og nasjonale serier. 

 Gjennomgå terminlister sammen med transport- og dommeransvarlig 

 Omberamme kamper  

 Leie/booke hall til alle kamper via arrangørdagbok 

 Melde omberammede kamper til dommeransvarlig (ha på kopiliste) 

- I april skal det gjøres undersøkelse i klubb om hvilke lag som er tenkt påmeldt til 

seriespill både regionalt og nasjonalt 

- I august skal det være klart om noen lag skal meldes av eller etterpåmeldes  

- Ha dialog med transport- og økonomiansvarlig 
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33.0 Lagleder/oppmann 

 Bindeledd mellom trener og laget 

 Gjøre oppgaver for laget i samarbeid med foreldrekontakt.  

 Gjøre seg kjent med klubbens sportslig plan og sørge for at denne blir fulgt  

 Påse at det til enhver tid er ajourførte spillelister på laget 

 Sørge for at alt utstyr er i orden, og ved behov skaffe utstyr fra klubbens 

materialforvalter 
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 Påse at laget blir påmeldt til serie og turneringer sammen med sportslig leder og 

trener.   

 Sjekke terminliste for laget sammen med trener og foreldrekontakt ved sesongstart  

 Bistå laget under kamper og treninger ved behov.  

 Sørge for skriftlig beskjed til spillere og trenerne om kamptidspunkter, hjemme og 

bortekamper. 

 Påse at alle spillere på laget har drakter.  

 Være på treninger som ofte som mulig.  

 Ordne med overnatting og transport til bortekamper. (kontakte ansvarlig i styret) 

 BIDRA TIL AT DET ER MORO Å SPILLE HÅNDBALL. 
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Vedlegg 4: Bruksanvisning; hvordan bli 
medlem i Bravo HK 
 

Hvordan bli medlem i Bravo HK samt betale avgifter 

 Gå inn på minidrett.nif.no og klikk på ny bruker hvis du ikke allerede er bruker. Husk 

at det er barnets navn og fødselsnummer som skal registreres 

 Logg inn på din bruker du har opprettet (Noen har problemer med Google Chrome, 

bruk i så fall Explorer) 

 Klikk på «medlemskap» og så «finn ny klubb» 

Dersom medlemmet som nå er registrert har søsken som også spiller håndball i klubben 

velger man «legg til familie» og følger instruksjonen. 

Når vi har mottatt og godkjent søknaden faktureres avgiftene. Du vil da få en epost som sier 

at du har ubetalte krav. Logg da inn på din bruker og velg «betaling». Du kan velge om du vil 

betale i online betalingsløsning eller laste ned PDF faktura og betale i nettbanken. 

Skulle du oppleve problemer kan du kontakte helpdesk på tlf 03615.  

Hvem kan være medlem? 

Alle som ønsker har mulighet til å tegne medlemskap i Bravo. 

Medlemmer har ingen plikter men får mulighet til å stemme i saker vedrørende Bravo HK på 

årsmøtet samt velge tillitsvalgte. 

Vi i Bravo HK er glade for at mange foreldre velger å tegne medlemskap, men det er plass til 

mange flere. 

I en frivillig/foreldredrevet klubb som Bravo HK er medlemskontingenten vår viktigste 

inntektskilde. 

 

Innkrevningsrutiner:  

Faktura sendes ut medio oktober måned. 

Første purring 14 dager etter forfall. 

31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 

 

 

 

 

https://minidrett.nif.no/


Sluttføring av prosessen med elitesatsing

• Saken er sendt til beslutning hos NHF om divisjonsoverføring

• Har fått svar i dag om at:
• Søknader ser ok ut og kan godkjennes så snart skjema for å bekrefte 3-årig 

partnerklubbsamarbeid er fylt ut og sendt til NHF. 

• Hva gjør vi nå? 
• Prosess

• Informasjon

• Kommunikasjon

• Forhandlinger og endelig avtale med THK

Kilde: https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/klubbhuset/klubbutvikling/#



NOTAT 

Deling av elitesatsing i Tromsø-håndballen 

 

Bakgrunn 

Seniorhåndball på elitenivå medfører at klubbene som har denne type aktiviteter trenger mye 

ressurser både spillermessig, organisatorisk og ikke minst økonomisk. Skal denne type satsing 

i tillegg omhandle både dame- og herrespill på nasjonalt nivå, vil ressursbehovet og omfanget 

økonomisk bli uoverkommelig for en klubb. Ellers i landet er det vanlig at dame- og 

herresatsingen er fordelt mellom to eller flere klubber i et område, ref. Bodø der Junkeren har 

damesatsing og BHK har herresatsing. 

 

For at Tromsø-håndballen skal ha en fremtid på høyere nasjonalt nivå, må disse satsningene 

skilles og videreføres i begge klubbene i Tromsø. I lys av dette har Tromsø Håndballklubb og 

Bravo Håndballklubb innledet samtaler om deling av elitesatsingen i Tromsø. Styrene i de to 

klubbene ble enige om å oppnevne et arbeidsutvalg bestående av representanter fra begge 

klubber, som har fått i oppgave å utarbeide en innstilling til hvordan en slik deling best kan 

gjennomføres. 

 

Innstilling er fremlagt for styrene i begge klubbene, og legges ved årsmøtepapirene til Bravo 

HK. 

 

Innledende 

Bravo sitt styre har behandlet innstillingen, og i tillegg har det vært avviklet et informasjons-

møte for medlemmene i klubben. 

 

Dette er i utgangspunktet en sak som styret i Bravo HK kan avgjøre, og således ikke en sak 

for årsmøtet annet enn de innvirkningene dette har på budsjett og organisasjonsplan. Dagens 

vedtatte organisasjonsplan har breddeavdeling og senioravdelinger for begge kjønn, og vil 

også ha det i fremtiden. Omfang og eventuelle satsinger innenfor gruppene er det opp til 

klubben (styret) å avgjøre, og hvorvidt deltakelse/satsinger er mulig å gjennomføre ut fra 

sportslige, spillermessige og økonomiske forutsetninger. 

 

Nedenfor er en redegjørelse for saken, samt styrets innstilling i denne.  

 

Status Bravo Håndballklubb 

For nærmere 10 år siden ble det organisert en satsing rundt jenter/damesiden i Bravo (Jenter i 

skuddet/JIS), som skulle jobbe mot en satsing og rekruttering på jente-/damesiden. De har 

gjennom disse årene brakt Bravo oppover i divisjonene, og Bravo-navnet ut i markedet. 

 

Bravo har per i dag damelag i nasjonal 2.divisjon, som også er kvalifisert for neste års spill i 

samme divisjon. Klubben har i tillegg et dame 2-lag i nord-norsk 3. divisjon og et J18 som er 

omtrent de samme spillerne som dame 2. Spillerstallen består per i dag av ca. 13 damespillere 

og ca. 13 J18/dame 2-spillere. Damelaget er for tiden avhengig av deltakelse fra J18 for å 

kunne stille tilstrekkelig lag.  



Økonomisk har damesatsningen vært preget av overforbruk de siste årene, tross iherdig 

innsats og engasjement fra foreldre og frivillige på inntektsbringende tiltak.  

Sportslig vil det sannsynligvis bli utfordrende for Bravo å stille lag i de kommende sesongene, 

da rekruteringen i egen klubb på jentesiden er svak, og neste alderstrinn som har brukbar 

rekrutering er J14. 

Økonomisk har Bravo drevet med underskudd de siste årene. Opparbeidet egenkapital 

(reserve på konto) er skrumpet inn, og dette medfører utfordringer likviditetsmessig, og 

spesielt om våren, da inntekter og utgifter varierer veldig gjennom året. Situasjonen er per i 

dag utfordrende, og det er usikkerhet rundt om løpende utgifter kan betales i tide. Klubben har 

iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre situasjonen frem til høstsesongen er i gang.  

Bravo sitt herrelag har vunnet sin avdeling i 3. div. og er klar for kvalifisering til 2.divisjon. 

Herresiden har de siste årene vært drevet på et minimum, og der omfanget har vært begrenset, 

og således har ikke overforbruket vært belastende på klubbens økonomi. Med eventuelt 

nasjonalt 2. divisjons deltakelse fra høsten av vil dette bli et helt annet ressursbehov. 

Status Tromsø Håndballklubb 

THK har de senere år ikke hatt elitesatsing i klubben. De har en stor medlemsmasse med fulle 

partier på de fleste årskull.  Økonomien i klubben er også utviklet positivt som følge av stort 

sett breddedrift som normalt er overkommelig kostnadsmessig, og står i forhold til inntekter 

rundt medlemsmasse og tilskudd. Nyttårsturneringa er også en betydelig bidragsyter til 

klubbens økonomi. 

De har per i dag ressursene både spillermessig og økonomisk til å satse på elitenivå, med eller 

uten Bravo sin deltakelse. De ønsker fortrinnsvis et samarbeid med Bravo fordi de 

anerkjenner det arbeidet og erfaringen som klubben har, og en berikende ressurs i satsningen 

på elitehåndball på damesiden i Tromsø. Det vil også være det beste for damehåndballen i 

Tromsø generelt. 

Styret i THK har besluttet en satsning med deres damelag i fremtiden. Damelaget er i 

3.divisjon, og vil være klar for kvalifisering om opprykk til nasjonal 2,.div nå i vår.  

Uvalgtes anbefaling 

Utvalget har kommet frem til det mest hensiktsmessige er, fra et sportslig og økonomisk 

ståsted, at Tromsø Håndballklubb som allerede har besluttet damesatsning, tar ansvaret for 

damehåndballen på elitenivå i Tromsø. Videre at Bravo da satser på senior herre, og eventuelt 

i nasjonal seriespill om dette blir resultatet allerede fra neste sesong av.  

Styret i Bravo sin redegjørelse  

Bravo sitt damelag er per dags dato i en sårbar situasjon når det kommer til antall spillere. De 

er avhengige av deltakelse fra avdelingene under for til enhver tid å ha nok spillere til å stille 

tilstrekkelige lag. 

Etter inneværende sesongen er det spillere som slutter eller legger opp pga. flytting, studer 

etc. Bravo Håndballklubb har per i dag ikke de økonomiske forutsetningene for å hente nye 

spillere fra andre klubber, og spesielt ikke om det følger kostander med. Rekruteringen i egne 

rekker er svak, noe som vanskeliggjør situasjonen ytterligere.  



THK har besluttet å satse på damesiden, uavhengig av Bravo. De har først og fremst økonomi 

til dette, men stiller også sterkere spillermessig i egne rekker. Styret i Bravo HK mener dette 

er den beste løsningen for damehåndballen generelt i Tromsø. Det vil sikre at de som ønsker å 

satse på et høyere sportslig nivå innenfor håndball i Tromsø, skal få muligheten til dette både 

på dame- og herresiden. 

 

Om Bravo HK ikke ønsker dette samarbeidet, vil THK fortsatt satse på damelaget sitt.  

 

Beslutter Bravo å beholde organiseringen rundt senior dame/herre slik det er i dag, vil det 

ikke oppnås positive effekter på ressurser, spillerstall eller økonomi, og Bravo har ikke 

mulighet for å drive videre satsinger på både dame- og herresiden. 

 

Bravo-styrets innstilling i saken er å følge samarbeidsutvalgets anbefalinger, med at THK 

gjennomfører damesatsingen på seniornivå og Bravo gjennomfører en eventuell herresatsing. 

 

Bravo HK vil fremdeles ha et tilbud på J18/damenivå for de som ønsker å spille håndball, 

men ikke på et høyere satsingsnivå. 

 

Det påpekes også at intensjonsavtalene rundt delingen av elitesatsing i utgangspunktet er ment 

som en 3-årlig avtale og således ikke utelukker at Bravo HK i fremtiden vil satse på 

elitehåndball på damesiden dersom forholdene, sportslig og økonomisk, ligger til rette for 

dette.  

 

Om en eventuell divisjonsoverføring godkjennes der Bravo overfører 2. div.-plassen til THK 

vil Bravo få en karantene for spill på dette nivået i en begrenset periode fremover. 

 

Samarbeidsutvalgets anbefaling/rapport ligger vedlagt. 

 

Innstilling til vedtak på Årsmøte i Bravo HK 

Styret i Bravo Håndballklubb ber årsmøtet om tilslutning til at styret sluttfører prosessen mot 

en deling av elitesatsing for håndballen i Tromsø med følgende modell: 

- Tromsø Håndballklubb overtar satsingen på elitenivå for damer. 

- Bravo Håndballklubb viderefører en satsing på elitenivå for herrer. 

 

Årsmøtet ber samtidig det nye styret tilpasse Bravos organisasjonsplan til vedtaket. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret i Bravo Håndballklubb 



Innstilling til styrene i Bravo og THK: Samarbeid seniorsatsing 

 

1) Mandat 

 

Mandat utarbeidet og godkjent av styrene i klubbene: 

 

«Styrene i THK og Bravo har besluttet at klubbene skal samarbeide om en seniorsatsing for 

Tromsø-håndballen. I lys av dette er det allerede etablert trener- og treningssamarbeid på 

herresiden og mellom damelagene. Videre har styrene besluttet å jobbe frem en løsning som 

innebærer en delingsmodell hvor den ene klubben tar herresatsingen og den andre 

damesatsingen. Dette vil eventuelt også inkludere divisjonsoverførsel. Arbeidsutvalget skal gi 

innspill på hvordan det praktiske samarbeidet kan organiseres. Ansvaret for realiseringen av 

kontraktsforholdet og avgjørelsen om inngåelse av samarbeidsavtale mellom BRAVO og THK 

ligger hos de respektive styrene.» 

 

Momenter arbeidsutvalget skal belyse: 

1. Gi innspill til hvordan man sikrer at spillere fra begge klubber føler seg ivaretatt i det nye 

samarbeidet. Spesielt gjelder dette for eldre aldersbestemte klasser der seniorsatsingen er i 

den andre klubben (J/G16 og evt. J/G18). 

2.  Uforme et «best-case»-scenario for hvordan en ideelt treningsopplegg bør se ut. 

3.  Skissere behov for trenerressurser. 

4.  Identifisere aspekter rundt økonomifordelingen mellom klubbene. 

5.  Gi en anbefaling for hvilken av klubbene som tar dame- eller herreseniorlaget. 

Utvalget bør starte arbeidet senest 1. februar med en anbefaling i form av en rapport ferdig 

senest 17. februar. 

 

2) Beskrivelse av nåsituasjonen 

 

Håndballen i Tromsø opplever god og bedret rekruttering og gode sportslige resultater for 

aldersbestemte lag på regionalt nivå. På juniornivå er man kvalifisert til nasjonal Bring-serie 

for begge kjønn, uten at man makter å hevde seg mot de beste. På seniorsiden er Bravo på 

damesiden i nasjonal seire, men på nedre del av tabellen på nivå 3 (2. divisjon). Vi har således 

store utfordringer med å skape gode og stabile treningsgrupper, og å prestere i nasjonale 

serier. 

 

Status sesongen 2016/17 

 

Bravo har damelag i 2. divisjon og herrelag i 3. divisjon. Damelaget kjemper i bunnen, men vi 

greier målet om å beholde plassen i nasjonal 2. divisjon (kun Ankenes rykker ned). 

 

Damestallen er tynn og nøkkelspillere vurderer å flytte fra Tromsø. 

 

Bravo har også hatt et dame-2-lag bestående av 13 spillere som alle holder J18-alder og som 

med ett unntak er lokale Bravo-jenter. Disse har spilt 3. divisjon kvinner denne sesongen, og 

har etter stadig bedre prestasjoner sikret 4. plassen i divisjonen.  

 



Herrelaget som er et samarbeidslag med THK vil vinne serien og har som mål å rykke opp 

gjennom kvalifisering til 2. divisjon. Laget er vesentlig styrket fra 1. februar med kroatiske 

Domagoj Ferencina.  

 

THK har damelag i 3. divisjon og vinner alle kamper og serien overlegent. De vurderes til i 

beste fall å ha en 50/50-sjanse i kvalifiseringen i 2. divisjon i starten av mai. 

 

Utfordringer: 

 Senior-treningsgruppene - både damer og herrer - har vært små og ustabile gjennom 

  sesongen. 

 Selv om antall seniorspillere (17 år og eldre) på damesiden teller ca. 40 spillere, er det 

  svært ujevnt nivå der noen ønsker å satse, mens mange ikke ønsker å trene så mye som det 

   kreves.  

 Knapphet på trenerressurser og treningstid i hall. 

 Knapphet på administrative ressurser og økonomi.  

 

De nevnte utfordringene resulterer i at man klarer ikke å skape nok kvalitet og stabilitet i 

treningsarbeidet, for deretter å heve kvaliteten på utøvere/lagene. 

  

Klubbene er enige om spillergrunnlaget er for spinkelt til at det er realistisk å ha to damelag i  

2. divisjon, og at det er nødvendig å «samle kreftene» på herresiden dersom opprykk til 2. 

divisjon blir en realitet. 

  

Målsetting – håndball-Tromsø ønsker: 

 Skape og spre optimisme i håndball gjennom bedre resultater og stabilitet på seniornivå  

 Bli en stabil aktør i nasjonale serier både på dame- og herresiden. 

 Være et godt lokalt alternativ for dyktige håndballspillere som ønsker å satse på håndball.  

 Gi et mer gradert tilbud der de som ønsker å satse på håndball kan bli i Tromsø, samtidig 

   som man gir et tilbud til de som ønsker å spille håndball på hobbynivå. 

 Skape to enda mer solide håndballklubber ved å spre ressurskrevende satsingsoppgaver på 

  de to klubbene. 

 Være attraktive for publikum og sponsorer. 

 

Løsning: 

En samarbeidsmodell hvor satsingen på senior deles mellom klubbene slik at klubb A tar 

herre og klubb B tar dame. 

 Det vil bli større, jevnere og mer stabile treningsgrupper. 

 Unngår konkurranse om spillere. 

 Bedre utnyttelse av begrenset hallkapasitet – hvilket ikke minst de aldersbestemte lagene 

  profiterer på. 

 Bedre utnyttelse av kompetente trenerressurser. 

 Ved å samle seniorspillere på hobbynivå i en klubb, vil løsningen også gi et bedre tilbud 

  for denne gruppen. 

  



3) Avtalevilkår  
 

Avklaring: Hvilke aldersklasser bør inngå i samarbeidet = delingsmodellen?  
 

Delingsmodellen har som hovedformål å forbedre nivået på seniornivå. Det vil da være 

naturlig at 18-åringer som satser, tilhører satsingsklubben. Klubbene må forplikte seg til å gi 

(samlet) tilbud til alle 18-åringer som ønsker å spille håndball – uansett nivå. Hvor 

lavterskeltilbudet skal ligge må evalueres fra år til år, og løses i samarbeid klubbene imellom. 

 

Samtidig må det vurderes om man skal inngå partner/prestasjonsavtaler for påmelding til 

nasjonale serier. Herunder for Bring og Lerøy (16- og 18-årsnivå). Dette avtales best fra år til 

år, men må senest signeres 30.4. for kommende sesong. Det vil være mest praktisk at den 

klubben som har seniorsatsing, er prestasjonsklubb for samme kjønn. Avtalen vil medføre at 

klubbene kan samarbeide om Bring- og Lerøy-deltakelse for disse årsklassene, men også at 

spillere i partnerklubben kan delta i kampaktivitet for den klubben som har lag på høyeste 

nivå i Tromsø. 

 

På tross av at det ikke anbefales at 16-årsklassene berøres av delingsmodellen, er det en 

forutsetning for samarbeid på seniornivå, at trenerteamet for seniorlaget til enhver tid må 

kunne disponere spillere fra yngres avdeling i begge klubbene (f.o.m. fylte 16 år). Tett dialog 

mellom senior og yngres lag er forutsetning - herunder anbefales det at et trenerutvalg 

opprettes. Utvalget vil blant annet ha som oppgave å se totalbelastningen til enkeltspillere og 

sette begrensninger der det er nødvendig. 

 

Begge klubbene må forplikte seg til å ha aldersbestemte lag på 16-årsnivå for begge kjønn. 

Begge klassene må få tilbud iht klubbens egen sportsplan. Det er viktig at man ikke 

nedprioriterer kjønnet som ikke skal spille seniorhåndball for samme klubb. 

 

Selv om intensjonen er å ha lag i begge klubber på 16-årsnivå, stiller utvalget seg bak 

samarbeid i treningsarbeidet. Klubbene skal ikke oppmuntre til overganger. Dersom det 

imidlertid er få spillere i kullene, må klubbene forsøke å finne en god løsning, slik at alle 

spillere, uavhengig av klubb, får et godt trenings- og kamptilbud. Godt skjønn må anvendes i 

begge klubbene. Samarbeid og dialog rundt disse casene er viktig. 

 

Samarbeidet og delingsavtalen mellom THK og Bravo behøver ikke å utelukke samarbeid 

med andre klubber. Man står fritt til å stå som prestasjonsklubb i en avtale med TSI eller evt 

andre Troms-klubber. 
 

3.1.  Gi innspill til hvordan man sikrer at spillere fra begge klubber føler seg ivaretatt i 

  det nye samarbeidet. Spesielt gjelder dette for eldre aldersbestemte klasser der 

  seniorsatsingen er i den andre klubben (J/G16 og evt. J/G18) 

 

Utvalget legger vekt på at trenerteam og støtteapparat må være bevisst at alle behandles likt, 

uavhengig av tidligere klubbtilhørighet. Dette gjelder når faktisk overgang til seniorklubben 

er foretatt, men også ved evt. tidligere samarbeid. Man må bevisst unngå situasjoner der 

spillere med lang historikk i klubben får fordeler andre ikke får ta del i. Dette kan være 

treningstilbud, spilletid, deltakelse på turer/samlinger, utstyr, informasjon osv. 

 



For at overgangen skal bli enklere anbefales det også at klubbene iverksetter trenings-

samarbeid for lagene allerede fra 16-årsnivå. Hyppighet og form vil ikke utvalget ta stilling 

til. Formålet er at spillere, støtteapparat og kanskje også foreldre kan bli litt kjent med 

hverandre. 

 

3.2.  Uforme et «best-case»-scenario for hvordan en ideelt treningsopplegg bør se ut 

Klubben som blir tildelt «senior-oppdraget» må til enhver tid sørge for at treningsopplegget er 

iht. klubbens gjeldende sportsplan. Trenerteamet må rette seg etter dette, samt etter spillernes 

kvaliteter og ambisjonsnivå. 

   KLUBBENS SPORTSPLAN 

 

Treningsopplegget må til enhver tid samsvare med det som kreves i aktuell divisjon. 

 

Ut over dette vil ikke utvalget vil legge føringer i form av antall treninger, treningsinnhold 

osv for seniorspillerne. Det er den aktuelle klubbens hele og fulle ansvar med tilhørende 

myndighet, rettigheter og forpliktelser overfor både trenere/støtteapparat og spillere.  

 

Det må foreligge tillit til at seniorsatsingen blir håndtert på beste måte i den klubben som har 

blitt tildelt ansvaret. 

 

Samarbeidsutvalget kommer med følgende innspill: 

- Det bør ikke være samme hovedtrener for begge satsingsgruppene, men for øvrig ønskes 

  deling av ressurser, der det er formålstjenlig.   

- For å enklest kunne dele trenerressurser, bør satsingsgruppene trene samme dager og etter 

  hverandre i samme hall.  

- Treneren(e) må ha et team rundt seg. 

- Det er ønskelig at både dame- og herrelaget har trening både i Tromsdalshallen og i 

  Tromsøhallen. 

- Samarbeid rundt andre ressurser er ønskelig – se neste pkt. 

 

Ambisjonsnivå 

Spillere Trenere 



3.3.  Skissere behov for trenerressurser og øvrige ressurser* 

(*lagt til av arbeidsgruppen)  

Som følge av forrige punkt, vil det hele og fulle ansvaret for hvilke ressurser klubbene tildeler 

seniorlagene, ligge hos den aktuelle klubben.  

 

Kontinuitet er imidlertid en viktig faktor i idrettsklubber generelt – og ønskelig også i 

Tromsøhåndballen. 

 

For å kunne oppnå dette må totalbelastningen deles opp på flere personer som jobber tett 

rundt seniorgruppene (dame + herre). Utvalget vil ikke detaljregulere denne kabalen, men for 

hvert seniorlag er følgende ønskelig:   

 Trenerteam (hoved-, ass.- og målvakttrener) 

 Apparat med kunnskap om fysioterapi, styrke, ressurs 

 Materialforvalter og oppmann 

 Arrangementsgruppe 

 Ressursgruppe bestående av 2-3 personer fra hver klubb.  

 

Det bør utarbeides et mandat fra hvert av styrene som regulerer ressursgruppenes 

arbeidsområder. Første møter bør finne sted før påske, av hensyn til påmeldingsfrister og 

treningsoppstart rundt 1. mai. Satsingsklubben har i ansvar å innkalle til første møte. 

Flere av disse rollene kan deles imellom seniorlagene (-klubbene) og er underlagt de 

respektive styrene. Det er viktig at nåværende og erfarne ressurspersoner rundt de eldste 

lagene i begge klubber oppmuntres til å ta del i overnevnte grupper i oppstartsåret. 

 

Samtreninger/treninger etter hverandre er allerede nevnt. Klubbene bør også bestrebe og få 

flest mulig arrangementer samlet, dvs. at seniorlagene spiller hjemmekamper samme dag og i 

samme hall. 

 

Seniorlagene inkl. arrangementer bør drives i størst mulig grad av en egen gruppe. Dette for å 

skåne foreldre på aldersbestemte lag. Senior-støtteapparatet bør ikke tildeles andre oppgaver i 

klubbene, men selvfølgelig ha nær kontakt med bestemmende organer.  

Følgende klubbsamarbeidende grupper bør settes sammen: 

 Trenerutvalg: Bestående av trenere i begge klubber fra 16-årsnivå og opp. Sportslige tema, 

  spillernes utvikling i fokus. 

 Samarbeidsutvalg: Møtes jevnlig for å evaluere samarbeidet og løse utfordringer. Ivaretar 

  interesser fra begge klubber. Påmelding lag, trenere, bistå styrene med sportslig til rette-   

  legging. Tar årlig vurdering i forhold til partner-prestasjonsavtale og andre samarbeids- 

  løsninger som må tas stilling til (ref. tidligere pkt.).  

 Arrangementsutvalg: Løser alle praktiske oppgaver rundt hjemmearrangement (kiosk, 

  annonsering, sekretariat, speaker, halleie mv.) 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  Identifisere aspekter rundt økonomifordelingen mellom klubbene 

 

Samarbeidsutvalget anser det ikke som nødvendig å vurdere noen økonomiske aspekter som 

følge av fordeling av seniorlagene. Den klubben som overtar det sportslige ansvaret, vil også 

få de økonomiske godene og forpliktelsene – herunder inntekter fra sponsorer og medlemmer 

mm., samt ansvaret for kostnader trener, reiser osv. 

 

Satsingsklubben må bestrebe å kunne gi spillere og trenere et godt, men ikke minst 

økonomisk stabilt tilbud.  

 

3.5.  Gi en anbefaling for hvilken av klubbene som tar dame- eller herreseniorlaget 

 

Utvalget har enstemmig konkludert med følgende anbefaling: 

 

Tromsø HK: Dame 

Bravo HK: Herre 

 

Mange momenter har vært trukket frem, men avgjørende for anbefalingen ble at THK på 

jentesiden står betydelig sterkere enn Bravo i aldersbestemt klasser. Dette gjelder antall 

spillere, sportslig nivå og trenerressurser.   

 

Følges denne anbefaling på klubbene raskt avklare med NHF om Bravo sin plass i 2. divisjon 

skal søkes overført til THK. 

 

 

Utvalget har møttes fire ganger og har bestått av: 

- Einar Lysnes, sportslig leder THK, oppmann J18/damer senior 

-  Eirik Engelsen, Klubbrådgiver Norges Håndballforbund region nord. 

-  Hallgeir Olsen, frivillig Bravo 

-  Hege Eriksen, spiller Bravo damer 

- Monica Dønland, sportslig utvalg THK 

- Monica Hansen Nylund, trener THK J2002 

- Nina Riise Sørensen, sportslig leder Bravo 

- Olav Olsborg, spiller THK G18 

- Per-Christian Johansen, Bravo JIS 

 




