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Huskeliste for arrangører og deltakerlag 

Har din klubb håndballaktivitet for barn mellom 6 og 11 år, og skal dere arrangere eller delta på 
barnehåndballturnering? Da er det viktig at dere leser dette. 

Hva er arrangørklubbens ansvar? 

 Skaffe barnekampledere til turneringen. Regionen ønsker at dette er personer som har 

gjennomført barnekamplederkurs, eller kanskje de allerede er utdannet dommer. 

 Administrere avlønning av barnekamplederne. 

 Sette seg inn i reglementet for aktiviteten som skal foregå. 

 Skrive ut og samle inn deltakerlister fra alle lagene. Disse SKAL sendes inn til Region Sør, 

sammen med kamprapportene. 

 Sørge for det praktiske i hallen, som kiosk, og at hallen er åpen når lagene kommer. 

 Informasjon om søknad på arrangement sendes til klubbene og publiseres på våre nettsider. 

 Arrangør plikter å til en hver tid ha både en arrangementsansvarlig og en 

barnekamplederansvarlig til stede i hallen. 
     - Barnekamplederansvarlig plikter å sørge for at barnekamplederne er godt kjent med 
reglementet,  
       og at de er sin veilederrolle bevisst. 
     - Arrangementsansvarlig har ansvar for at tilreisende lag med spillere / lagledere / foreldre 
       får en god opplevelse i hallen. 

   

Hva er de deltakende lagenes ansvar? 

 Betale kamplederen for hver kamp. Hver barnekampleder skal ha 50 kr per kamp den dømmer. 
De spillende lagene i hver kamp spleiser på denne utgiften. Husk at det varierer fra kamp til 
kamp om det er én eller to barnekampledere! 

 Sette seg inn i spillereglene for barnehåndball, samt minihåndballregelene dersom man deltar i 

miniturnering. 

 Betale deltakeravgift for hver lag som er påmeldt hver turneringen. Deltakeravgiften faktureres 

klubben. Prisen per lag i aktivitetsturnering er 550 kroner, mens den er 500 kr i 
minihåndballturneringer. 

 Huske at laglederne på begge lag har et ansvar, sammen med barnekamplederen, i forhold til å 

sørge for at alle barna får en god opplevelse på håndballbanen. Vi oppfordrer til å ha fokus på 
prosess, ikke resultat. Det er de jevne kampene som gir mest mestringsfølelse og glede for 
barna. 

 Det er ikke utvisninger i barnehåndballen, men noen ganger kan det være nyttig å bli tatt av 

banen, og bli forklart hva som er ulovlig eller hva som kan medføre fare for de andre spillerne 
på banen. For eksempel er farlig armbruk en gjenganger, da den hender ivrigheten tar 
overhånd. 

Hva er Region Sørs ansvar? 

 Reservere og leie idrettshaller til barnehåndballturneringene. Så sant det er mulig vil klubbenes 

ønsker følges, men mange haller har lite tilgjenglighet, og det er ikke alltid mulig å få plass til så 
mange turneringer som ønsket. 

 Ta i mot påmeldinger fra lagene, og sette opp kampoppsett. Kampoppsettet lages etter kriterer 

som geografi, alder, nivå, arrangørklubbens egne lag og kjønn. Spesielle ønsker er ikke alltid 
mulig å oppfylle. Kampoppsettet, samt annen informasjon, publiserers på Region Sørs 
barnehåndballsider. 
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