Velkommen til Tveit Håndball!
Vårt fokus:
▪ Å få venner for livet.
▪ Å være en del av ett stort, rikt og trygt fellesskap.
▪ Oppleve glede, lykke og seire.
▪ Ta del i og mestre nederlag, skuffelser og tap.
▪ Utvikle fysisk mestring og fremgang.
▪ Opplevelser og gode minner.

Vi håper alle vil trives med å spille håndball i Tveit IL og vi jobber hver dag for at alle skal ha et trygt,
godt og morsomt fritidstilbud.
Som medlem har man også noen plikter. Som i alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner er
klubben avhengig av hjelp fra foreldre og spillere når det gjelder dugnadsarbeid.
▪
▪

▪

Foreldre plikter å stille opp på arrangementsdager, der eget lag er
arrangør for kampdag i hallen.
Håndballgruppa har 2 felles dugnader i løpet av en sesong. Den første i oktober og den andre
mars/april. Disse 2 dugnadene består av salg av toalettpapir/tørkepapir.
Vårdugnaden 2019 vil overskuddet fra dugnaden gå direkte i lagkassa.
I tillegg så har vi en stor felles dugnad annet hvert år på 17. mai. Da har vi ansvar for kafeen i
den store kantina på Kjevik. Da må alle foreldre være med å bidra med kakebaking og
kafevakter. Partallsår er håndballen sitt ansvar.

Lagene har i tillegg anledning til å arrangere egne dugnader der inntekten går direkte til laget.
Om noen foreldre har forslag til andre dugnader, mottas disse med stor
takknemlighet!
Kontingent/forsikring/lisens
Alle medlemmer må betale en medlemskontingent til Tveit IL. Og alle som har et verv i klubben må
være medlem. Medlemskontingenten blir sendt ut i oktober/november.
I tillegg betaler det enkelte medlem en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i.
Treningsavgiften blir sendt ut sammen med kontingenten. Treningsavgiften blir benyttet til å betale
leie haller/baner, kampavvikling/dommere, avgifter til krets, utstyr, deltakelse i cup, etc. Henvend deg
til lagets foreldrekontakt eller se nettsiden til idrettslaget for å få vite sum på treningsavgift.

Kontingent
Aktive medlemmer

315,-

Ledere/trenere

115,-

Støttemedlemmer

100,-

Familie

690,-

Foreldre som er engasjert som trener, eller i håndballstyret som
formann, innvilges fritak for treningsavgift for 1 barn.

I håndball er den enkelte spiller, fra og med 1. januar det året spilleren fyller 13 år, ansvarlig for å
betale lisens/forsikring. Se regler og fremgangsmåte på håndballforbundets sider.
Treningsutstyr
Selve drakten (gul trøye) får spilleren låne av Tveit IL. Den er klubbens eie og kan byttes inn når
spiller trenger ny størrelse.
Tveit IL har avtale med Macron for levering av treningsdresser, shorts etc.
Dette bestilles på www.macron.no – finner fanen med Klubbshop – Klikker på avdeling Sør – klikker
på klubben Tveit – da vil kolleksjonen komme opp.

Styret i håndballgruppa består av følgende medlemmer:
Ole Byberg
Leder
Bendik Bigset
Klubbkoordinator
Geir Thomas Nordskog
Sekretær
Anne Helene Kahrs
Kasserer
Jørgen Egeberg
Materialforvalter
Jorunn Fure
Utviklingskoordinator
Justyna Strømmen
Arrangementansvarlig
For kontaktinfo, se nettsiden.
Alle lag har egne foreldrekontakter.
Adresselister over lagets medlemmer samt kontaktinformasjon til trener og foreldrekontakter blir
distribuert til alle spillere tidlig i sesongen.
Mer informasjon finnes også på hjemmesiden www.tveitil.no.
Velg håndball under idrett.

Med vennlig hilsen
Håndballstyret Tveit IL

