VELKOMMEN TIL
ØSTSIDEN ILF
(ØSTSIDEN IDRETTSLAG FREDRIKSTAD)

LITT INFO FOR STORE OG SMÅ HÅNDBALLSPILLERE 

T-R-I-V-L-E
VÅRT VERDIGRUNNLAG

«ØSTSIDEN WAY
OF HANDBALL»
• Klubben har egen fast ansatt sportssjef (Lars Olsen).

• Alle trenere kurses i sportsplanen og har denne som sitt
utgangspunkt i alle treninger, avgjørelser osv.
• Målet er å veilede alle spillere og trenere til å mestre sitt
nivå og få et godt og langt liv innen idrett.
• Vi har plass til ALLE 

SPORTSPLANEN
VÅR

HVA KOSTER DET Å SPILLE I ØSTSIDEN HÅNDBALL?
Hva dekker klubben?
Klubben dekker kostnader ved trening, halleie, honorar
til trenere, bruk av ØstFit, drakt, klister(fra 15 år),
medisinutstyr og annet nødvendig utstyr. For spillere
som kommer fra andre klubber og må betale
overgansgebyr dekker klubben også dette. NB! For
spillere som er kommet i lisenspliktig alder betales
denne direkte til Norges Håndballforbund og dekkes av
den enkelte spiller selv.

•

Kostnaden for å spille i Østsiden er 2 delt(treningsavgift og medlemskontigent).

•

Treningsavgiften betales to ganger pr år (Vår/Høst)

•

Seniorer (17 år og eldre) kr. 800,- pr. halvår
Barn/ungdom kr 700,- pr. halvår

•

Medlemskontigent betales en gang pr år. normalt på våren for hele året

•

Seniorer (17 år og eldre) kr. 500,Barn/ungdom kr 300,Familiemedlemsskap kr 1000,- (gjelder for alle i familien, uansett antall)
For spillere som deltar på J9/J10 og ikke deltar i serier gjelder en sats på kr 1000,- pr sesong for både trening og medlemskontigent.
Denne faktureres i sin helhet første del av sesongen (høst).

•

Det gis søskenmoderasjon på treningsavgiften(ikke medlemskontigenten), for begge avdelinger gjelder følgende søskenmoderasjon :
Barn nr. 2 : reduseres med 50 %
Barn nr.3 eller flere : reduseres med 75 %

VÅR FANTASTISKE FREDRIKSTAD CUP 
HTTP://WWW.FREDRIKSTADCUP.NO/
Hvert år i pinsen arrangerer Østsiden ILF Norges største håndballfest,
Fredrikstad Cup. 720 lag og over 10 000 håndballspillere ankommer byen.

Dette er en stoooor del av det å være håndballspiller/trener her i klubben
og har stor prioritet. 14 000 dugnadstimer fordeles på så mye som 25
forskjellige foreninger og klubber i hele byen for å få dette til, vi som
arrangør har dette som vår viktigste dugnadsbevgivenhet
Alle aktive utøvere er med og dekker et visst timeantall under cupen:

6-8 åringene: 5 timer hver (foreldre) / 9 årslag er de yngste som spiller Fr.
cup
9 – senior: 15 timer (foreldre eller utøveren selv når de er gamle nok til
oppgavene)
(6-8 åringene får billetter til den fantastiske konserten lørdag kveld med
over 10 000 mennesker, Kongsten Night)

NETTSTEDER OG KONTAKTINFO
• http://www.ossia.no/ Klubbens hjemmeside med svar på de fleste spørsmål og kontaktpersoner til alle lag
• https://www.facebook.com/ossiahandball/ Klubbens side på Facebook
• Alle lagene har sine Facebook grupper både til spillere og foreldre

• https://www.instagram.com/ossiailf_trivle/ Vår nye Instagramkonto  husk #ostsiden_trivle
• https://minidrett.nif.no/ Her inne finner du medlemskontingent, treningsavgift og innmelding i klubben.
Overgangssøknad om du kommer fra en annen klubb og lisenser om du er over i ditt 13ènde år 
• Håndballformann Jørn Jensen: 412 38 656 jorn@ffa.no
• Sportssjef Lars Olsen: 90 50 02 36 larsolsen77@hotmail.com
• Barneidrettsansvarlig May-Britt: 414 44 088 maygunde@hotmail.com

Velkommen til klubben vår, vi skal gjøre alt for at du skal trives 

