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Retningslinjer 2014/2015 

Sak 4.2 på årsmøte 2014 (styrets innstilling) 

(Merknader meldes til styret@hkeidsberg.no ) 

Klubbmedlemskap og lisens 

1. Alle som skal spille håndball i HK Eidsberg må være medlem i klubben, og skal forholde seg lojalt 
til de planer og retningslinjer som ligger til grunn for klubbens drift. Medlemskap kan være 
individuelt, eller som familie. 

2. Medlemsavgift betales én gang i året, og man er medlem til man melder seg ut, eller 
medlemskapet slettes på grunn av manglende betaling. 

3. Alle som er lisenspliktige skal ha gyldig lisens for å delta på kamper. Se NHFs nettsider for 
lisensregler http://www.handball.no/p1.asp?p=1818  

4. Lisens er et personlig ansvar, men trener/lagleder må påse at det ikke benyttes spillere som 
mangler lisens. 

Treningsavgift 

1. Treningsavgift vedtas veiledende i budsjett (årsmøtet), mens den fastsettes endelig av styret på 
grunnlag av en mer detaljert beregning av kostnader knyttet til lagene – så som 
trenerkostnader, antall spillere, cup-deltakelse, osv.  

2. Treningsavgift betales to ganger i året (frist september/oktober og januar/februar), med unntak 
for Mini og G/J 8 som betaler én gang (januar/februar). Aktive i samme familie/husstand betaler 
100 % av dyreste treningsavgift, og 50 % for øvrige aktive. 

3. Har man deltatt på tre (inntil 11 år)/fem aktiviteter (f.o.m. 11 år) eller mer, skal man betale 
treningsavgift selv om man velger å slutte. Man skal melde fra så snart som mulig dersom man 
slutter. 

4. Treningsavgiften skal betales til angitt kontonummer, med de opplysninger som kreves, innen 
angitt frist. Alle opplysninger vil ligge tilgjengelig på nettsiden, og alle vil i tillegg bli informert 
gjennom sine foreldrekontakter. 

5. Spillere som ikke har betalt treningsavgiften innen angitt frist, skal som hovedregel ikke spille 
kamper før betaling kan dokumenteres (individuelle vurderinger gjøres) 

6. Det er anledning til å søke fritak eller reduksjon i treningsavgift (styret). 
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Dugnad/arrangement 

1. Spillere/foresatte skal etter oppsatt plan gjøre dugnad i forbindelse med hjemme-arrangement. 
Denne teller ikke som obligatorisk oppmøtedugnad, men lagene bør være våkne for hvordan 
belastningen fordeles. 

2. Sesongen 2014/2015 er det lagt opp til to obligatorisk oppmøtedugnader; Smaalenene Cup og 
varetelling. Kravet er i utgangspunktet én deltaker per aktive i samme familie/husstand. 

3. Under Smaalenene Cup får vi minimum 40 vakter à 4 timer, men melder inn ønske om mellom 
80 og 100 vakter. Smaalenene Cup avvikles siste helg i august. 

4. Varetelling krever 100-120 personer på høsten og 25-30 voksne personer i romjula. Dugnaden 
varer normalt 5 timer, og det blir servert mat underveis. 

5. Det blir én obligatorisk salgsdugnad; salg av lodd. Loddene deles ved årsskiftet, og salgsperioden 
varer fram til sesongslutt. Frist for betaling av loddbøkene settes til slutten av salgsperioden. 

6. For hver familie/husstand skal det selges 50 lodd for første aktive, 25 for neste - øvrige fritas. 

7. Alle arrangementsvakter og dugnader organiseres av dugnadsgruppa, via foreldrekontakten. 

Godtgjøring og «rabattordninger» 

Styremedlemmer/varamedlemmer. 

1. Får gratis treningsdress (1 per 2 år). 

2. Fritas for egne barns treningsavgift. 

3. Fritas for obligatorisk oppmøtedugnad. 

4. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 

5. Fri inngang for seg selv og ledsager på årsfest. 

Årsmøtevalgte i sportslig gruppe, dugnadsgruppa, samt materialforvalter. 

1. Får gratis treningsdress (1 per 2 år). 

2. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 

3. Halv treningsavgift for egne barn og som spiller på lag i HK Eidsberg. 

Øvrige årsmøtevalgte: 

1. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 
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Lagene (påmeldt i seriespill) 

Alle lag påmeldt i seriespill, og som ikke har trener med individuell avtale, mottar kr.3000,-
(én trening i uka) eller 6000,- (to treninger i uka) til godtgjøring. Det forutsettes at lag t.o.m. 
J/G9 trener én gang i uken. Normalt skal lagene f.o.m 13 år ha trener med individuell avtale. 

Alle aldersbestemte lag mottar kr.2500,- i lagsmidler. Disse kan benyttes til godtgjøring til 
oppmenn/foreldrekontakter, og ellers slik laget ønsker. 

Beløpene skal tas opp til vurdering hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet. 

Hovedtrenere (1 stk per lag påmeldt i seriespill) 

1. Avtalt andel av de midlene som laget får til godtgjøring – eller iht. kontrakt. 

2. Får gratis treningsdress (inntil 2 per 3 sesonger). 

3. Fritas for treningsavgift, egne barn (alle).  

4. Fritas for oppmøtedugnad (inklusive arrangement) for egne barn. 

5. Fritas for oppmøtedugnad for eget lag som spiller. 

6. Halv treningsavgift som spiller på lag i HK Eidsberg. 

7. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 

Hjelpetrener (som skal være godkjent av sportslig gruppe) 

1. Avtalt andel av de midlene som laget får til godtgjøring. 

2. Får gratis treningsdress (inntil 2 per 3 sesonger). 

3. Fritas for treningsavgift, egne barn. 

4. Halv treningsavgift som spiller på lag i HK Eidsberg. 

Oppmenn. 

1. Fritas for oppmøtedugnad (inklusive arrangement) for egne barn. 

2. Evt. godtgjøring for telefon o.l. - avtales innad i laget og belastes lagsmidlene. 

3. Halv treningsavgift som spiller på lag i HK Eidsberg. 

4. Fritas for oppmøtedugnad for eget lag som spiller. 

5. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 

Foreldrekontakter.. 

1. Evt. godtgjøring for telefon o.l. - avtales innad i laget og belastes lagsmidlene.  

2. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 

MINI og J/G 8 

1. FØRSTE treningsdress gratis. 

2. Mini og J/G 8 mottar kr. 1500,- per 10 barn.  Midlene kan benyttes til godtgjøring, og 
fordeles da internt. 

3. Fri inngang på hjemmekamper (frikort). 


