
Arrangøransvar i Gimletroll 
 
 
 
Seriekamper 
 
Hente bag, nøkler og kamprapporter (se arrangørdagbok for oversikt over når ditt lag har 
arrangøransvar). 

- hentes på klubbhuset torsdag eller fredag i kontortid kl 9- 15. Ring og avtal med 
sportslig leder 

- levere bag (med kamprapportene) tilbake på klubbhuset på mandagen etter 
- bag skal inneholde; nøkkel og infoskriv til hallen, kamprapportene, markeringsvester, 

stoppeklokke, penn og papir 
 
 
Åpne og stenge hall 

- møte ca 45 min før første oppsatt kamp 
- slå på lys og sette frem bord til sekretariat 
- rydde (ta en runde og plukk søppel) og stenge hall 
 
 

Bemanne sekretariat 
- lag en fordeling på sekretariatsvakter i foreldregruppen 
Tidtaker: Gjør deg kjent med tidtakersystemet. Spør dommer om regler osv. 
Sekretær: Fylle ut kamprapportene. Spør dommer om hvordan dette gjøres. 
Begge må underskrive kamprapportene etter hver kamp. 
- Ellers ta en runde og rydde litt i hallen. 
- ringe inn alle resultatene (samme dag) 
- NB! Det er dere som har ansvaret for hallen og arrangementet gjennom dagen! 

 
Eventuelt: 
Bemanne kiosk 

- se kiosk lenger nede 
 
 
 
 
Aktivitetsserie 
 
 
Hente bag, nøkler og kamprapporter. 

- hentes på klubbhuset torsdag eller fredag i kontortid kl 9- 15. Ring og avtal med 
sportslig leder 

- levere bag (med kamprapportene) tilbake på klubbhuset på mandagen etter 
 
 
Åpne og stenge hall 

- møte ca 45 min før første oppsatt kamp 



- slå på lys og sette frem bord til sekretariat 
- rydde (ta en runde og plukk søppel) og stenge hall 
 
 

Bemanne sekretariat 
 

- lag en fordeling på sekretariatsvakter i foreldregruppen 
Tidtaker: Gjør deg kjent med tidtakersystemet. Spør dommer om regler osv. 
- Ellers ta en runde og rydde litt i hallen. 
- NB! Det er dere som har ansvaret for hallen og arrangementet gjennom dagen! 

 
Dømming 

- kontakt dommeransvarlig (Arne Kristiansen, 91707997) ved behov for dommere 
 

Evt: 
Bemanne kiosk 

- se kioskdrift nedenfor 
 

 
 
 
 
Minihåndball 
 
 
Oppgaver i forkant 
 
 
Sende ut invitasjon til andre klubber ca 3 uker før arrangement 
 
 
Ta imot påmelding. Sette en frist til ca 14 dager før arrangement. 
 
 
Lage kampoppsett. Ca en uke før arrangementet. 
 
 
 
KAMPOPPSETT  

Alle lag bør ha min. 3 kamper hver. Spilletid er 1 x minimum 10 minutter. Spilletiden kan økes. Dette 
avhenger av hvor mange lag som er påmeldt, men kampenes varighet går over en omgang uten sidebytte.  
Kampene på de tre banene starter samtidig. Arrangementet bør ikke vare lenger enn 3 ½ time inklusiv 
premieutdeling. 

Lagene blir påmeldt i følgende klasser: 6 år – 7 år og 8 år. 

 

 



Kampoppsettet kan utarbeides etter følgende nøkkel: 

4 lag i hver avdeling  3 lag i hver avdeling   5 lag i hver avdeling 

a – b c – d   a – b     a – b c – d 

d – a b – c   c – a     e – a b – c 

a – c b - d   b – c      d – a b – e 

    b – a     a – c e – d 

    a – c      b – d c – e  

 
Hente nøkler og utstyr et par dager i forkant. Avtal med sportslig leder. 
 
 
 
Under arrangementet 
 
 
KAMPLEDER 

Det er fremfor alt viktig med voksne kampledere som kan være barnas medhjelper. Vær synlig og aktiv med 
å hjelpe de små aktørene. Det kan vurderes å benytte klubbens seniorspillere til denne oppgaven, som vil 
bidra til å knytte bånd mellom klubbens eldste og yngste medlemmer. Det er viktig at kamplederne møter i 
treningsklær/sko (gjerne klubbes treningsdress). 

Kamplederens skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til 
minihåndballens ide og ideelle målsetting. 

 
 
SEKRETARIAT 

Tidtaker skal stanse alle kampene ved hjelp av vegguret. Hvis dette ikke finnes kan tidtakingen styres av 
dommeren. Speaker bør:  

 Ønske velkommen  

 Annonsere kampene  

 Opplyse om spilletid 

  Opplyse om eventuelt salg av kaffe/kaker o.s.v.  

 Orientere og lede premieutdelingen (eventuelt innmarsjeringen). 

Sekretariatsvakter fordeles i foreldregruppen. 
 
 
 
 
 



SPILLEREGULERENDE REGLER 
 
Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt. Etter scoring settes ballen i spill igjen ved at 
målvakt foretar utkast fra målfeltet. 

Det tas utkast fra målvakt hver gang ballen har passert kortlinjen. 

Alt forsvarsspill skall være ball- og baneorientert. 

Håndballreglene om feil fanging, stussing, tre skritt og tre sekunder håndheves bare i de tilfellene 
spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen. 

Håndballreglene om forholdet til motspillere håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvd. 
Det skal ikke gis bestrafning i minihåndball. 

Se for øvrig NHF spillereglene s. 99 - 101. 

 

BANER 
Hvis det ikke er oppmerkede baner, så må dere gjøre dette ved å tape ( tape må godkjennes av vaktmester) 
eks lerretstape. Minimålene må monteres og sikres forsvarlig. Sett ut benker for eventuelle innbyttere og 
lagledere. Lag plakater som tydelig viser hva som er bane 1, 2, og 3. 

Banens størrelse skal være 20 meter i lengde og 10-12 meter i bredde. Det er dermed plass til 3 
minihåndballbaner på en full størrelse bane.  Målfeltet avgrenses av målfeltlinjen som lages ved en rett eller 
buet linje foran målene, 450 cm fra mållinjen. 

Frikastlinjen lages som mållinjen, men her er avstanden fra målfeltlinjen 600 cm. 
 

KIOSK 
 
De fleste arrangementene vil være i Havlimyrahallen. 
Der vil det være mulig å ha kiosk oppe ved tribunene hvor et rom er disponibelt, med vask og 
kjøleskap. Kaffetrakter og vaffeljern (husk å skru på ventilasjonen ved vaffelsteking) vil vi ha 
på utstyrsrommet vårt under tribunen. 
 
Varer kjøpes på Meny Albert. Kontakt sportslig leder. 
 
 
 
 
PREMIERING 

 
Spillere bør bli premiert. Dette kan kjøpes inn. Avtal med sportslig leder. 


