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HAR DU LYST TIL Å SPILLE HÅNDBALL?
BLI MED OSS I LUNNER HÅNDBALLKLUBB.
Du kan enten velge å møte opp på trening til det aktuelle laget, eller du kan
ta kontakt med en av de ansvarlige trenere eller en oppmann for en prat i
forkant, hvis det er noe du lurer på.
Vi er en breddeklubb som satser like mye på de yngre lagene, som på de de
eldre lagene.
Vi ønsker å skape et sterkt og bredt håndballmiljø for begge kjønn!
Trenerne hos oss møtes i forum og hjelper hverandre for å gi deg/ditt barn gode,
varierte og innholdsrike treningsøkter.
Lunner håndball er alltid åpne for nye spillere, hele året, uansett alder og bosted.
Man kan komme og se på en trening og man kan også være med noen ganger,
før man bestemmer seg! Så det er bare å invitere venner også til å prøve seg.
Vennskap knyttes på kryss og tvers da spillere kommer fra Roa, Grua, Grymyr,
Jaren, Lunner, Jevnaker og Gran.

Håper du vil ha det gøy med oss!

DUGNAD
Lunner Håndballklubb er drevet av frivillige. Dette gjør at man må gjennomføre
noen få dugnader i løpet av en sesong.
Med dugnad menes at man må regne med å bidra på hjemme arrangement
for egen spiller.
Når spilleren har kamper hjemme, er det foreldrene på laget som enten står
i kiosken, sitter i billetten eller er speaker. På de yngste lagene er det også
foreldre som «flipper mål», under kamper.
Det er vanlig å møte ca. 1 time før arrangementet starter, også rydder man
opp etter siste kamp. Dette går veldig fint når mange foreldre bidrar J.
Vi har 1 dugnad, ca. annen hvert år som er en salgsdugnad. Vi har gått bort i fra
dopapir/tørkerull og lignende. Vi har isteden ca. annet hvert år- loddsalg.
Man selger da lodd i en bok og premiene trekkes på en direktesending på
Facebooksiden til Lunner Håndballklubb.
Et lodd koster kun 5 kroner og en bok har 300 lodd.
Denne dugnaden er erfaringsmessig veldig enkel å gjennomføre.
Laget som selger flest lodd, % vis, pr spiller vinner en premie. Forrige gang dro
vinnerlaget til Hønefoss og koste seg med pizza og bowling.

HÅNDBALLDOMMER
Det er mulig å utdanne seg til håndballdommer via Lunner håndballklubb.
*Aldersgrensen for å være med er 14 år.
*Du får både opplæring og praksis.
*Alle dommere vil ha en egen kontaktperson man får oppfølging av etter
endt utdanningsmodul.
*Dommerjobb er betalt jobb.

FORELDREVETTREGLER
•

Møt opp på̊ trening og kamper - barna ønsker det!

•

Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp!

•

Gi oppmuntring både i medgang og motgang – ikke gi kritikk!

•

Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!

•

Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!

•

Respekter lagleders bruk av spillere!

•

Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!

•

Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du!

BETALING AV MEDLEMSKONTINGENT OG
TRENINGSAVGIFT
Forespørsel om innbetaling av medlemskontingent/treningsavgift i vår klubb blir
sendt ut via appen Spond. Det er derfor veldig fint om du som ny spiller, eller
foresatt laster ned appen Spond.

Har du ikke ønsker å laste ned appen får du en e-post fra Spond når
betaling skal gjøres, og hvordan du kan utføre betaling.
Det er også mulig å betale via Vipps eller bankoverføring hvis du
foretrekker dette. Ta kontakt via e-post til: faktura@lunnerhk.no
Medlemskap i sesongen 2022/2023 koster det følgende:
MEDLEMSKAP PR. ÅR
300,FAMILIEMEDLEMSKAP PR. ÅR
500,(Familiemedlemskap gir da en rabatt, hvis man er fra 2 personer og oppover)
J/G 6-8
J/G 9-10
J/G 11-12
J/G 13-15
J/G 15-16
SENIOR

TRENINGSAVGIFT
TRENINGSAVGIFT
TRENINGSAVGIFT
TRENINGSAVGIFT
TRENINGSAVGIFT
TRENINGSAVGIFT

0,0,250,500,750,1000,-

pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår

ALLE SOM TRENER I KLUBBEN, ELLER HAR EN ROLLE SOM
TRENER, HJELPETRENER, OPPMANN, ELLER STYREMEDLEM MÅ
VÆRE MEDLEM I KLUBBEN, 300 kroner i året eller 500 i
familiemedlemskap. TRENINGSAVGIFT KAN VARIERE FRA ÅR TIL ÅR,
OG BLIR BESTEMT PÅ ÅRSMØTET AVHOLDT FØR SESONGSTART.

MAN KAN FØLGE LUNNERHÅNDBALL PÅ SOSIALEMEDIER:
Nettsiden:https://lunnerhk.no

Facebook: https://www.facebook.com/LunnerHandballklubb/

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning som gjør
det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spill innsatsen direkte
til et lag eller en forening.
Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen er Grasrotandelen 14 prosent av spill
innsatsen etter fratrekk for gevinster.
Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske
Flax-lodd og Belago.
Ønsker du å gi LUNNER HÅNDBALLKLUBB din grasrotandel, gå inn på
linken under her.
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=971012552

1000 takk for støtten!

Supporterutstyr kan nå kjøpes i nettbutikken vår!

Lunner Håndballklubb har i samarbeid med supporter.no opprettet en nettbutikk.
Der kan man kjøpe supporterutstyr som t-skjorter, hettegensere, gymbag osv.
For å få ekstra tekst trykket på klærne anbefaler vi å ta kontakt med
Svein hos Tretex.
Vær en synlig supporter du også!

Link til nettbutikken er her: https://supporter.no/lunner_handballklubb

Styreverv 2022/2023

Leder

Liv Mette Haga

Nestleder
Økonomiansvarlig, sosialemedier

Anja Irene Rødø Eliassen

Sportslig Leder

Odd Snellingen

Sportslig utvalg

Monica Godli
Kine Sigley

Utleieansvarlig (ressursperson)

Alf Bjørnar Skau

Bestillingsansvarlig - Utstyr

Geir Orbraaten

Kioskansvarlig

Magnar Kolstad

Dommeransvarlig (ledig verv)

Liv Mette Haga (kun mot NIF)

Rema1000 HÅNDBALLSKOLE 2022

NHF og REMA 1000 arrangerer REMA 1000 Håndballskole for barn i alderen
6-12 år i skolenes høst- og vinterferier.
I skolenes høst- og vinterferie kan barna delta på REMA 1000 Håndballskole og
lære seg verdens morsomste ballspill.
REMA 1000 og Norges Håndballforbund driver i felleskap håndballskole for barn i
alderen 6-12 år.
Håndballskolene holdes over hele landet og arrangeres i år også hos oss
i Lunner håndballklubb.
Håndballskolen er et tilbud til alle, enten du allerede spiller håndball, eller har lyst til å
prøve for første gang. Barna blir inndelt i grupper etter alder og hvor mye man kan
om håndball fra før. Det legges opp til allsidig trening og lek, med fokus på at barna
skal ha det gøy. Håndballskolen varer i tre dager fra kl. 09.00 til 15.00.
De vil bli servert lunsj hver dag og litt frukt som mellommåltid.
Blir du med på REMA 1000 Håndballskole får du i tillegg til mye moro, en
utstyrspakke og et diplom.
Dato: Vinterferien 2022
Pris: 750 kroner for 3 dager.
Trenerne på håndballskolen er håndplukket. Trenerne får kontrakt, honorar og attest.

**Riv ut og lever til trener/oppmann/foreldrekontakt

Medlemsinformasjon vi trenger ved oppstart.
Navn på spiller:_______________________________________________
Fødselsdato:_______________
Adresse:______________________________________________________
Lag:______________________
Betalingskontakt:
Navn:_________________________________________________________
E-post:________________________________________________________
Mobil nr:___________________
Vi har også rabatt på medlemsavgift/treningsavgift når:
-Søsken i klubben /oppgi navn på søsken og laget han/hun spiller på:
(man får da familiemedlemskap)

____________________________________________________________
-Mor eller far er trener /oppgi navn og hvilket lag de trener:
(50% på treningsavgift og familiemedlemskap)

____________________________________________________________
-Mor eller far er i styret/oppgi navn:
(50% på treningsavgift og familiemedlemskap)

_____________________________________________________________

**Riv ut og lever til trener/oppmann/foreldrekontakt
FAMILIEMEDLEMSKAP
Ønsker man familiemedlemskap, blir betalingskontakten også lagt inn som
medlem av klubben. Kryss her:
Er man to fra samme familie, som er spillere, , trener eller styremedlem ,får
man automatisk familiemedlemskap, og dets rabatt.
Alle må være medlemmer i klubben, hvis man skal ha en rolle i klubben.
(Oppmann, trener, styremedlem)
Vennligst fyll ut:
Navn:_______________________________________________________
Rolle:_______________________________________________________
Fødselsdato:_________________________________________________
Adresse:____________________________________________________
E-post:______________________________________________________
Mobil nr:____________________________________________________
Barn på hvilket lag:____________________________________________

Samtykke til bruk av bilder

Jeg/vi godkjenner at Lunner Håndballklubb kan publisere bilder av:

_______________________________________________
(barnets navn)

______________
(lag)

Bildene kan bli publisert på klubbens hjemmeside og Facebookside.

Sted:_______________________________

Dato:_____________________

___________________________________________________________________
(underskrift foresatt)

