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Adresse Lihallen: 
Kirkeveien 51, Slattum

Lihallen



Innkvartering 
Soverom på Rotnes Skole (Skolebakken 1, 1482 Nittedal). 
Maks. 20 spillere pr. klasserom. Det er en våken nattevakt pr 20 barn, og branninstruks utdeles.

Sanitærforhold 
Toaletter og dusj på skolen 
Åpen 06.30-24.00 

Måltider
Det blir servert middag lørdag, og frokost søndag.

Sted: Elevkantinen Nittedal Ungdomsskole (på cup-området)

Frokost: kl. 08.00-09.00

Middag: kl. 18.00-19.30

 

OVERNATTING OG BESPISNING



FORELDREVETTREGLER

•	 Møt opp på trening og kamper  
- barna ønsker det!

•	 Gi oppmuntring til alle spillerne under 
kampen!

•	 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!



For spillere 
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd.  
Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair Play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater

 • Unngå stygt spill og filming

 • Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og spille kamper med godt humør

 • Å behandle motstanderne med respekt

 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag

 • Å takke motstanderen etter kampen

 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. 
Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. 

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon

 • At dommerne må ta hurtige valg, og dermed umulig kan være feilfrie

 • Betydningen av og ikke overreagere på dommeravgjørelser

 • At det er dommerens avgjørelse som teller, 

  og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk

 • Betydningen av å følge regelverket  

  Det tjener alle parter, og dermed også spillet

FAIR PLAY



Førstehjelp
Det er eget førstehjelpspersonale på Nittedal sentralidrettsanlegg og ved Li idrettsanlegg 
under hele Diplom-Is Cup, og vi bistår dere gjerne ved skader. Personalet har base i første-
hjelpstelt (se kart). 

Ved større skader hvor laget deres har behov for førstehjelp, ta kontakt med hoved- 
sekreteriatet i mellom kunstgressbanene og friidrettsbanen som kan tilkalle personell på 
mobil.

Legevakt

Det er legevakt ved Nittedal Rådhus:

Telefon: 67 07 15 00 / 67 07 11 16 / 67 07 11 17

Adresse: Rådhusveien 3. 1482 Nittedal

Skadelegevakt

Ved behov for røntgen: kontakt den lokale legevakten for henvisning til skadelegevakt. 

Nærmeste skadelegevakt: AHUS (Akershus Universitetssykehus)

Adresse: Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog 

Behov for akutt hjelp?

Ring 113

 

VED SKADER

Hjertestarter
Hjertestarteren til Lihallen/Libadet står i et merket rødt skap 
ved inngangspartiet, rett fram når du går inn hovedinngangen.

VI HAR
HJERTESTARTER



Klasse 2007-11
I disse klassene premieres alle spillere med personlig minnepremie! 
Premieutdeling skjer fortløpende etter lagets siste kamp er gjennomført. 

Klasse 2003-06 
I disse klassene, premieres de to beste lagene, samt kåring av banens mest verdifulle spiller i 
finalen. Finalelagene får lagpremie, og alle spillerne premieres individuelt. Vinner av finalene 
får gavekort fra Diplom Is.

Alle spillere får gratis is fra Diplom-Is etter premieutdeling. 
Dersom dere ikke ønsker at laget eller spillere skal motta is, må det gis beskjed på forhånd.

PREMIERING
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