Økonomiske retningslinjer Vikhammer håndballklubb
Disse retningslinjene er til for å tydeliggjøre både hvilke forventninger klubben har til den
enkelte spiller og hva klubben dekker av utgifter som dukker opp i løpet av en
håndballsesong. I utgangspunktet dekker klubben påmelding til serie, dommerutgifter, halleie
og spilletrøyer. I tillegg kommer klubbspesifikke ugifter som utdanningsfond, håndballforum
og deltageravgift til Norges håndballforbund.
Inntekter
Sponsorer
Driften av klubben er avhengig av sponsorinntekter. En representant i styret vil ha ansvar for
å inngå nye avtaler og følge opp eksisterende avtaler. Alle medlemmer oppfordres til å finne
sponsorer for klubben. Kasserer skal ha oversikt over eksiterende sponsoravtaler og sørge for
fakturering.
Dugnader
Driften av klubben er avhengig av inntekter fra dugnader. Alle medlemmer må bidra på
klubbens dugnader i løpet av sesongen. Alle medlemmer i klubben oppfordres til å delta på
minst to dugnader(1 i tillegg til dopapirdugnad) ila. håndballsesongen 2019/2020. Det er
mulig å kjøpe seg fri for kroner 1200,- pr dugnad. Klubben har også dugnadsforsikring.
Denne gjelder alle som jobber på vegne av klubben.
Følgende er unntatt dugnadsplikt:
-

Styreleder og sportslig leder
Ubetalte foreldretrenere med eget barn i treningsgruppen
Lagledere på de enkelte lagene

Salg av do-papir (og evt andre produkter som tørkepapir og rengjøringsmiddel)
Driften av klubben er avhengig av inntektene salg av dopapir. Hvert medlem må selge
produkter hvor overskuddet går til inntekt for klubben.
Hallvakt
I Malvik faktureres halleie for alle over 19 år. Vi motregner denne halleien ved at de som har
sein trening 1930-22.30 har hallvakt i Malvikhallen. VHK har hallvakt 3 dager/uke. Lagene
setter opp oversikt over hvem som har ansvar.
Klisterrengjøring
Klubben har ansvar for å delta på klisterrengjøring 2 ganger pr år i hver av hallene
(Malvikhallen og Sveberghallen).
Bidrag til arrangement:
I forbindelse med avvikling av kamper, er det behov for å fylle ulike funksjoner. Det er
medlemmene som er ansvarlig for at tildelte oppgaver blir gjennomført, men de kan utføres av
familie eller venner.

- Kiosk, ved klubbens hjemmekamper har vi åpen kiosk. Den som har ansvar for kiosk
til den enkelte kamp tar også med kake (langpanne) for salg.
- Billettsalg, vi tar inngangspenger på kampene til det laget som spiller i øverst både
for damer og herrer. Billettsalget må betjenes.
- Sekretariat, for alle hjemmekamper må vi stille med sekretariat og også helst speaker.
For å gjennomføre disse oppgavene vil den i styret som har ansvar for arrangementene
sette opp lister for å sikre at oppgavene fordeles likt.
Utgifter
Påmeldingsavgifter etc:
Klubben dekker påmeldingavgift for spill i lokal-, regional- og landsdekkende
seriespill samt junior- og senior NM. I tillegg dekker klubben påmeldingavgift til
lagene som ønsker å delta i Regionens åpningscup. Påmelding til cuper og mesterskap
ut over dette dekkes av lagene selv
Treningsavgift:
Treningsavgiften betales i to omganger med betlingsfrist 1. oktober(2/3 av totalsum)
og 1. februar(1/3 av totalsum). Treningsavgiften vedtas av årsmøtet hvert år, såfremt
annet ikke er avtalt. Treningsavgift sesongen 2020/2021 er som følger: J/G 16: 4500,J/G18 og Senior: 5500,Unntatt fra treningsavgift
-

Styreleder og sportslig leder med egne barn i aldersbestemte klasser
Ubetalte foreldretrenere med egne barn i treningsgruppen

Overgang og lisens:
Overgang betales av spillerne selv. Lisens MÅ betales før man spiller kamp. KIDnummer fås ved henvendelse til Norges Håndballforbund Region Midt-Norge.
Spilletrøyer og treningsutstyr:
Klubben dekker spilletrøye, reservedrakt og shorts som skal brukes på. Spilletrøyen
tilhører klubben og skal derfor ikke være merket med spillerens navn. Spilletrøyer går
i arv og vil ikke fornyes for hver sesong.
Annet utstyr som overtrekksdrakter, treningsbag, sokker etc. dekkes av spiller og er
personlig. Håndball dekkes av spilleren selv.
Nødvendig klister, tape, isposer og annet førstehjelpsutstyr dekkes av klubben. Dette
skal medbringes på kamper.
Kjøregodtgjørelse:
Kjøring til kamper dekkes i utgangspunktet av spillerne selv. Det anbefales å opprette
kjørelag både for å redusere antall biler samt holde ned kostnadene. Kjøregodtgjørelse
med kr 1,5 pr km dekkes for maks 4 biler ved kamper hvor reiseavstanden er over 300

km t/r. Ferje og bom dekkes. Godtgjørelsen dekker korteste rute. Det vil bli prioritert å
leie buss med sjåfør.
Overnatting og diett:
I de tilfellene hvor overnatting er nødvendig for kampavvikling, skal spillerne selv
betale en for overnatting. Klubben betaler overnatting for inntil 2 trenere/lagledere per
lag. Diett dekkes ikke av klubben.
Øvrige regler
Bankkonti Ingen lag i VHK har egne konti. Penger som er tjent inn er i klubbens regi
er underlagt skattereglene rundt frivillighet, og er klubbens eiendom
Unntak
1) For 16- og 18 årslagene som kvalifiserer seg til landsdekkende serier, er det naturlig
at de har egne konti for å finansiere dette, da dette er kostnader klubben ikke dekker.
2) Lag som kommer opp fra MIL eller HIL og har med seg midler som er spart opp for
å dekke et bestemt formål, for eksempel treningsleir, cup eller lignende, beholder dette
til aktiviteten er avviklet.
Drøftet og godkjent av styret for VHK 28.08.2020

