
Retningslinjer – hvilke utgifter dekkes av håndballgruppen  
  

1. Seriespill  
Hasle-Løren Håndball dekker   

• påmeldingsavgift for deltagelse i Loppetass/Minirunde/kortbane/seriespill for alle lag 
• Påmeldingsavgift for deltakelse i temaserien og regionscup for lag som ønsker dette  
• dommerutgifter for seriespill  
• kjøp av dommerkvoter ved behov  
• 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  

 
Påmelding i nasjonale serier må avklares med styret i god tid før påmeldingsfrist, og økonomisk 
fordeling må være avklart før påmelding skjer.    
  

2. Cupdeltagelse 
Hasle-Løren Håndball dekker  

• påmeldingsavgift for inntil 2 cuper i sesongen for hvert enkelt lag. 

• deltakeravgifter for en trener per lag, inntil 3000,- kr per trener per sesong. 
  

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 godkjent av styret  

  
4. Dommere  
Hasle-Løren Håndball dekker   

• 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  

 


