
 

 

Forslag til årlig møte i:   Hasle-Løren IL håndball 2020 

Fra:   Sittende håndstyre 

Tittel på forslag:   Tydeliggjøring av hva håndballgruppen 

dekker/ikke dekker 

 

Forslag 

Her presenteres styrets forslag til retningslinje for å tydeliggjøre hva håndballgruppen dekker av 

utgifter og hva det enkelte lag/den enkelte spiller selv må dekke.  

 

Retningslinjer – hvilke utgifter dekkes av håndballgruppen 

 

1. Serie 
Hasle-Løren Håndball dekker  

• påmeldingsavgift for deltagelse i seriespill/minirunde for alle lag 

• påmeldingsavgift for deltagelse i Loppetass for håndballskolen  

• Påmeldingsavgift for deltakelse i temaserien og regionscup for lag som ønsker dette 

•  overgangssum for spillere som melder overgang til klubben 

 
Det enkelte lag må i sin helhet dekke: 

• Gebyr for omberammelser av kamper. Hvert enkelt lag kan omberamme fritt i de periodene 
som regionen har satt opp for dette formål. 

• Gebyr for walk-over (WO) i kamper 
• Gebyr for ikke møtt (IM). Dette gjelder for lag som ikke møter til kamp uten å ha gitt beskjed 

i rett tid til motstander, dommere og regionen. 
• Gebyr for trekking av lag fra seriespill 
• Gebyr for bruk av klister i haller hvor dette ikke er lov 

Den enkelte spiller/det enkelte lag må dekke: 
• Gebyr for ikke betalt spillerlisens 
• Gebyr for ikke deltagerberettigende spillere 

 

2. Cuper 
Hasle-Løren Håndball dekker påmeldingsavgift for inntil 2 cuper i sesongen for hvert enkelt lag. 

Den enkelte spiller/det enkelte lag må dekke alle kostnader utover påmeldingsavgift, eksempelvis 
• deltagerkort, reisekostnader og mat for den enkelte spiller  
• utgifter for treneren/laglederen som skal bli med (gjelder også betalte trenere 



 

 

3. Trenere 
Hasle-Løren håndball gir foreldretrenere godtgjørelse med inntil en treningsavgift for eget barn på 
det laget man trener, begrenset til en trener per påmeldt lag i seriespill. Har en trener to barn på 
forskjellige lag og man er trener for begge lagene kan man få godtgjørelse for to treningsavgifter.  
 
Hasle-Løren Håndball forhandler godtgjørelse direkte med betalte trenere på alle årsenheter i 
ungdomshåndballen (13 år og oppover). 
 
Hasle-Løren Håndball dekker i tillegg 

• treningsdress (en per 3. år) for alle trenere som deltar regelmessig på treninger 

• trenerkurs for alle trenere 

4. Dommere 
Hasle-Løren Håndball dekker  

• dommerutgifter for seriespill 

• kjøp av dommerkvoter  
•  overgangssum for dommere som melder overgang til klubben 

• dommerkurs for de som ønsker å dømme for klubben i seriespill 

• dommertrøye/shorts for dommere 

Dommeren selv må dekke gebyrer for ikke å møte til oppsatte kamper.  

5. Utstyr 
Hasle-Løren Håndball dekker  

• hjemmedrakter, inkl. keeperdrakt, til alle lag 

• bortedrakter for lagene 13 år og oppover 

• Medisinskrin og førstehjelpsutstyr til akutt behov (skade som oppstår på trening eller i kamp) 

inkl. isposer og sportstape, for alle lag, 

• klister til de lag som kan benytte dette 

• Fellesutstyr brukt i hallen/under trening forutsatt økonomisk ramme for dette (større innkjøp 
vil avhenge av sponsormidler) 

 

Spilleren/foreldrene må selv dekke: 

• Treningsdress 

• Shorts  
• Ball til den enkelte spiller  
• Treningsutstyr, eksempelvis knebeskyttere, skinner og støtte bandasjer/sportstape utover 

førstehjelp/akutt behov 

 

Begrunnelse 
Det har vært et behov for å gjennomgå og tydeliggjøre hvilke utgifter som håndballgruppen skal 
dekke versus det enkelte lag/den enkelte spiller. Styret gjorde våren 2019 en gjennomgang av 
tidligere styremøtereferater og referater fra årlig møte, for å se hva som hadde blitt vedtatt tidligere. 
På bakgrunn av tidligere vedtak la vi ut følgende presiseringer på nettsiden.  

Treningsavgiften dekker blant annet: 

• Påmeldingsavgift for deltagelse i seriespill, temaserien og regionscup. 

• Deltagelse på cup  



 

 

o påmeldingsavgift for inntil to cuper i året per lag 

o dekning av utgifter for en trener per lag (inntil 3000 kr per år) 

• Betalte trenere på alle årsenheter i ungdomshåndballen (J13 år og oppover) 

• Kjøp av dommerkvoter og dommerutgifter for seriespill 

• Utdanningstiltak for trenere og dommer 

• Innkjøp av utstyr til alle lag. Det inkluderer spillertrøyer, medisinskrin og annet enkelt utstyr. 

• Subsidiering av sosiale arrangementer for lag (50 kr per spiller) 

 

Sittende styre ser behov for ytterligere presiseringer. En retningslinje på foreslått detaljnivå vil etter 

styrets vurdering bidra til nødvendig tydeliggjøring og forutsigbarhet.  

 

Sittende styre ønsker samtidig å innføre enkelte endringer i hva som skal dekkes av håndballgruppen. 

For eksempel har mesteparten av påløpte gebyrer så langt blitt belastet håndballgruppen istedenfor 

det aktuelle laget/den aktuelle spilleren. Dette har i praksis medført at alle lag via treningsavgift og 

dugnad må bistå med å dekke enkelte lag sin manglende oppfølging eller aktiviteter. Styret mener at 

foreslått retningslinje i større grad vil sikre likebehandling mellom lagene i Hasle-Løren.   

Foreslåtte retningslinjer er på linje med andre klubbers praksis. For Hasle-Løren Håndball vil dette 

forslaget medføre økt økonomisk ansvarliggjøring av den enkelte lagenhet.    

 

Oslo, 20.01.2020 

Håndballstyret 

 


