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Generelle bestemmelser for spillere og foresatte i Asker 
SK Håndball 

Utarbeidet av styret i Asker SK Håndball. 
Vedtatt på årsmøtet i Asker SK Håndball 3. mars 2016. 
Revideres årlig av styret. Endringer legges frem for godkjennelse av årets møte. 

1. Innledning 

Asker SK Håndball er en undergruppe av idrettslaget Asker Skiklubb, offisielt betegnet Asker 
Skiklubb v/Håndballgruppa. 

Disse bestemmelsene gjelder for alle spillere og deres foresatte uansett årsklasse i Asker SK 
Håndball. Bestemmelsene gjelder for både ordinære spillere og kontraktsspillere, med mindre 
annet er særskilt angitt i bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene gjelder frem til styret måtte bestemme noe annet, eller styret oppdaterer 
og vedtar nye bestemmelser. 

2. Klubbtilhørighet og virksomhetens rammer 

Spilleren må være medlem av klubben. Medlemskapet faller ikke bort ved opphør av spill eller 
trening. Utmeldelse må skje ved skriftlig henvendelse til klubbkontoret, og er ikke gyldig før 
dette er bekreftet mottatt av dem. 
 
Asker Skiklubb er organisert og driftes etter idrettens bestemmelser er gitt i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov. Videre er Asker SK Håndball drift og 
organisering underlagt Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser for 
Norges Håndballforbund og Asker Skiklubbs lover. 
 
Klubben har organisatorisk styringsrett over alle sine medlemmer etter idrettens bestemmelser. 
Medlemmene i Asker SK Håndball er forpliktet til å følge de retningslinjer og pålegg som er satt 
opp av Asker SK Håndball. Asker SK Håndballs styre plikter å gjøre slike bestemmelser best 
mulig kjent og tilgjengelige for medlemmene. 
 

3. Deltakelse 

Spillere skal så langt det er mulig prioritere å delta på aktiviteter som er bestemt i lagenes 
årsplan, herunder også cuper, beachserie, treningsleir mv. 
 
Håndballsesongen er bestemt ved sportslig plan (del II) - http://asker-
skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/, og innbefatter følgende perioder: 
 

• Grunntreningsperiode og cup-sesong*; 1. mai-20. august; perioden 23.6.- ca. 1.8. er 

egentreningsperiode der spillerne forutsettes å trene hardt og hyppig på egenhånd etter en 

plan utarbeidet av treneren. 

• Spesialtreningsperiode; 1. august-15. september 

• Konkurranseperiode; 15. september-20. desember 

• Grunntreningsperiode / oppkjøring; 20. desember-4. januar 

• Konkurranseperiode; 4. januar-30. april 

* For ungdomslagene 13-16(18) år oppfordres det også til cupdeltakelse i romjulen og i påsken 
(f.eks. Danmarks Holstebro-cup eller Rødspætte cup), samt som del av oppkjøringen frem mot 
15. september. 
 

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/nhfs-kamp-og-konkurransereglement/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/nhfs-kamp-og-konkurransereglement/
http://asker-skiklubb.no/asker-skiklubb/1/om-asker-skiklubb/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
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Lagets ledelse bestemmer i samråd med foreldremøtet hvilke cuper laget deltar på. Iht. 
klubbens sportslige strategi (se vår hjemmeside for denne) er det et sterkt ønske at alle lag som 
deltar i nivå 1 i regionserien deltar på Peter Wessel Cup (PW-cup) fra og med 12 år. Samtidig er 
det et sterkt ønske at alle klubbens lag også prioriterer å delta i en fellescup som bestemmes av 
klubben som avslutning på sesongen. Avvik skal avklares med sportslig ledelse. Klubben 
oppfordrer til høy cup-aktivitet, dog med frivillig deltakelse men forpliktende påmelding, frem til 
og med 14 år. Klubben anbefaler 2-3 cuper fra serieslutt til skoleslutt, og 1-2 cuper fra skolestart 
til seriestart. Det oppfordres også til å delta allerede fra ung alder, for å gi foresatte og spillere 
en mulighet til å oppleve gleden av dette, på internasjonale cuper i påsken og nasjonale cuper i 
romjulen. Alternativer kan også være treningsleirer e.l. i stedet for cuper. 
 
Denne periodeplanen gjelder i sin helhet for alle satsningslag (lagene på øverste nivå fra og 
med 15 år), og er veiledende for yngre lag fra og med 13 år. Yngre lag følger samme plan, men 
har normalt en mindre forpliktende start etter sommerferien, med første treninger fra skolestart.  
 
Formålet er å skape en positiv og seriøs treningskultur, der fellesskapet går foran spilleres og 
foresattes egne særinteresser, og der håndballen oppfattes å være et alternativt helhetlig og 
seriøst tilbud for å utvikle en livslang idrettskompetanse og idrettsglede. 
 
Alle lag og kvalifiserte spillere skal prioritere å delta i satsningscuper som de er tatt ut til 
nasjonalt og internasjonale, herunder Skjærgårdslekene, Norden-cup, krets- og 
landslagssamlinger, og lignende. 
 
Foresatte i Asker SK Håndball bør delta aktivt og positivt, herunder stille på dugnader og ta på 
seg roller i laget som gjør at arbeidsoppgaver fordeles på flest mulig og at laget som gruppe gis 
best mulige forutsetninger for å lykkes iht. sportslig plan. Foresatte skal forholde seg lojalt til 
beslutninger fattet av treneren og lagets ledelse for øvrig. Eventuelle uenigheter skal tas med 
foreldrerepresentanten og en endelig avgjørelse skal respekteres. Sportslig rammeplan (del I) 
definerer hvilke organisatoriske prinsipper lagene drives etter http://asker-
skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/. Foresatte bes blant annet å sette seg inn i det som står 
skrevet der under Profesjonalitetsprinsippet 3b ” Vi involverer foreldre slik at disse vet hva som 
forventes”.  
 
Foresatte bes om å prioritere å delta og engasjere seg på foreldremøter. Obligatoriske 
foreldremøter avholdes tidlig høst og tidlig vår. 

4. Klubbens generelle plikter 

4.1. Organisering 

Asker SK Håndball skal engasjere kvalifiserte trenere for lagene. Det henvises til 
trenerkontrakten i forhold til hvilke krav og forventninger som stilles til treneren. 
 
Asker SK Håndball skal tilrettelegge for tilstrekkelig treningstid etter Asker SK Håndballs 
sportslige plan. 
 
Sportslig plan beskriver hvordan lagene skal organiseres, herunder at det velges oppmann og 
foreldrerepresentant for lagene. Oppmannen er lagets øverste leder og rapporterer både til 
foreldremøtet og styret. Dersom foreldremøtet ønsker annen oppmann, er det fritt opp til 
foreldremøtet å demokratisk velge en annen. Styret vil normalt henvise til foreldremøtet dersom 
enkeltpersoner henvender seg til styret med ønske om å skifte oppmann. 
 
Hvert lag til og med 15 år skal velge en foreldrerepresentant. Denne skal være kontaktpunkt for 
foreldre som ønsker å ta opp spesielle saker knyttet til lagets ledelse eller andre forhold. For 
lagene fra og med 14 år skal det også velges spillerrepresentanter, normalt to per lag. Asker SK 
håndball v/sportslig ledelse og lagets ledelse skal drøfte vesentlige saker med lagets valgte 
foreldre-/spillerrepresentanter. Dette gjelder også saker foreldregruppen/spillergruppen på eget 
initiativ ber foreldre-/spillerrepresentantene om å få drøftet. Lagledelsen skal skrive referat fra 

http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
http://asker-skiklubb.no/handball/2/sportslig-plan/
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disse møtene dersom dette kreves av foreldre-/spillerrepresentantene og distribueres til 
relevante parter.  

4.2. Seriepåmelding 

Asker SK Håndball skal melde opp alle lag fra og med laveste til eldste aldersnivå. Alle lag skal 
meldes opp i øverste kvalifiserte aldersbestemte serienivå/divisjon og for seniorer skal det 
meldes opp en rekruttdivisjon dersom det er spillergrunnlag for dette. Målsettingen er å melde 
opp minst ett lag på nivå 1 i hver aldersbestemte klasse, og normalt også et lag i nivå 2 dersom 
det er spillergrunnlag for dette.  
 
Fra og med 15 år skal alderstrinn slås sammen i grupper av to-og-to årsklasser; dvs. 15/16 og 
17/18 år. Asker SK Håndball skal så langt det er mulig etableres en satsningsgruppe på junior 
15/16, med påmelding til både gutte- og jentelag i kvalifisering til landsseriene. Dersom det er 
spillergrunnlag for dette, vil det også etableres satsningsgruppe på junior 17/18. Disse skal 
også spille i Askers divisjonslag. Parallelt med dette skal det etableres breddelag i de samme 
årsklassene med færre treninger i uken og lavere ambisjonsnivå, slik at alle spillere har 
likeverdige muligheter etter eget ambisjonsnivå. 

4.3. Cuper 

Asker SK Håndball dekker påmeldingsavgiften for representasjonscuper. Spillerne dekker selv 
deltakeravgift og deltakerrelaterte kostnader. Selve påmeldingsavgiften for laget dekkes av 
klubben med inntil to cuper per år inntil kr. 1200 per cup. Dersom laget har over 20-22 spillere, 
har klubben dekket inntil 4 cuper tilsvarende. 
 
Asker SK Håndball dekker påmeldingsavgift for antall cuper iht. de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer for dette vedtatt av styret. 
 

4.4. Utstyr 

Asker SK Håndball skal besørge nødvendig fellesutstyr for trening i hall. 
Asker SK Håndball skal besørge individuell utstyrspakke for alle spillere som inkluderer 
spillerdrakt hjemme, samt borte etter behov. 

4.5. Skadeforebygging og restitusjon 

Asker SK Håndball søke å inngå avtale som gir prioritert tilgang til individuell behandling hos 
fysioterapeut og kiropraktor. Individuell behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor betales av 
spillerne selv iht. avtalte satser. Behandling etter plutselig skade dekkes av spillerens egen 
forsikring iht. reglene for slik forsikring etter avtale mellom forsikringsselskapet og NHF. 
 
Asker SK Håndball skal søke å inngå avtale som gir spillere tilgang til treningsstudio mot en 
forhåndsavtalt rabattert pris per måned. 

4.6. Inntektsdeling 

Lagene har egen lagskonto (lagskasse) som disponeres av lagets økonomiansvarlig i samråd 
med lagets ledelse og foreldrerepresentant/spillerrepresentant.  
 
All inntektsgenererende aktivitet som ikke konkurrerer med Asker SK Håndballs egen 
inntektsskapende aktivitet, og som igangsettes av laget på eget initiativ, tilføres lagskassen. For 
satsningslagene gjelder dette først etter at det budsjetterte inntektskravet for satsningsspillere 
(dugnader og sponsorer) er inndekket av satsningslagene. 
 
Alt salg av reklameplass som de enkelte lagene disponerer må meldes til 
marked@askerhandball.no. All fakturering av reklame- og sponsorinntekter må skje via Asker 
Skiklubb og skal skje via okonomi@askerhandball.no.  
  

mailto:marked@askerhandball.no
mailto:okonomi@askerhandball.no
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5. Spillernes generelle plikter 

5.1. Lisens og treningsavgift 

Spilleren må ha betalt medlemskap og treningsavgift for å kunne delta i trenings- og 
kampaktivitet. Spiller må videre ha gyldig lisens fra og med det tidspunkt NHFs lover bestemmer 
dette. Spilleren skal samtidig tegne forsikring iht. NHFs bestemmelser. Spillere på satsningslag 
skal tegne forsikringen Lise+, mens øvrige spillere velger selv om de vil tegne Lise eller Lise+. 
 
Fra og med 1.1. det året spilleren fyller 13 år må spilleren løse spillerlisens for å være 
spillerberettiget for Asker. Ingen spillere fra og med det året man fyller 13 år får delta i trening 
eller kamp uten å ha betalt årlig spillerlisens iht. de frister som er satt av NHF. Dette er 
spillerens og dennes foresattes ansvar. 
 
Spilleren må betale treningsavgift på forfallsdato iht. styrets vedtatte satser for laget. 
 
Dersom spillerens private økonomi er så svak at dette vesentlig begrenser spillerens muligheter 
til å delta i lagets sportslige aktiviteter, kan lagets ledelse etter samråd med sportslig leder gi 
spilleren ekstra dugnader og andre inntektsbringende aktiviteter for å avhjelpe økonomisk. I 
særskilte tilfeller kan lagledelsen fordele kostnaden (ved for eksempel cupdeltakelse) på øvrige 
spillere. En slik kryssubsidiering skal være godt, men diskret forankret i foreldregruppen. 

5.2. Treningsoppmøte 

Hovedregel 
Spilleren skal møte på de treninger, kamper og øvrige arrangementer som treningsplanen for 
treningsgruppen bestemmer. Avvik fra dette bestemmes kun i samråd mellom 
spillerrepresentant, eventuelt spillergruppen samlet, og trener. Dersom flere spillere ønsker fri, 
skal dette formidles til spillerrepresentanten som drøfter dette med treneren. Hver enkelt spiller 
eller foreldre skal ikke selv bestemme seg for å ta fri uten at dette er avklart med trener på 
denne måten, eventuelt direkte med treneren selv dersom det kun gjelder denne ene spilleren. 
 
Treneren vil i treningsplanen legge inn perioder hvor det er fri fra fellestreninger. Spilleren plikter 
å tilrettelegge ferier og annet fravær slik at disse så langt det er praktisk mulig sammenfaller 
med denne planen. Normalt vil felles treningene vare ut juni og starte opp igjen den første uken 
i august. All individuell fri skal avklares med treneren, og kommuniseres muntlig så langt det er 
mulig, og ikke via mail eller sms eller lignende.  
 
Spilleren skal utføre egentrening i samsvar med treningsplanen. Dette gjelder spesielt også i 
perioder hvor det ikke er fellestrening, herunder spesielt i juli og romjulen. 
 
Spillerrepresentanter har anledning til å avtale felles friperioder i samråd med hovedtreneren. 
 
Spilleren skal gjøre seg kjent med terminlistene og normalt ikke under noen omstendighet legge 
kolliderende egne aktiviteter siste 7 dager forut for ordinære kamper i regi av NHF (til og med 3. 
divisjon, Bring- og Sparserien), eller representasjonscuper. 
 
Unntak for unge spillere 
For de aller yngste lagene (under 13 år) vil ovennevnte kunne avtales annerledes og 
praktiseres mer som en veiledning til foreldre og spillere som en del av en utviklingsplan mer 
enn som en norm. 

5.3. Spill 

Spilleren plikter å spille for det laget og de spillerplassene Asker SK Håndball og treneren 
bestemmer. 
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5.4. Kondisjon, restitusjon og skadeforebygging 

Spilleren skal besørge egentrening slik at kroppen får tilstrekkelig variert trening til å bli restituert 
for å tåle all treningen og kampaktivitet. Se «Slik unngår du skader i håndball» på siden 
www.skadefri.no. 
 
Ved skade bør spillerne straks foreta nødvendige utredninger og lojalt følge fysioterapeutens 
eller legens råd. 

5.5. Dugnader og andre aktiviteter 

Spilleren og foresatte oppfordres til å møte på de inntekts- og/eller miljøskapende tiltak som 
Asker SK Håndball ved lagets ledelse eller styret pålegger den spillergruppen som spilleren 
tilhører. 
 
Hvor formålet er å spare Asker SK Håndball eller laget for kostnader eller bringe inntekter inn til 
Asker SK Håndball eller til laget, kan et medlem «betale» seg ut av dugnadsarbeid. Dersom 
ingen ønsker å delta i den dugnaden Asker SK Håndball har besluttet å avholde, er alternativet 
at arbeidet settes bort til noen mot betaling. Da må utgiftene til dette dekkes av medlemmene, 
hovedsakelig gjennom medlemskontingent/ treningsavgift. Asker SK Håndball kan i stedet for å 
sette bort hele arbeidet, beslutte at de som er med på å utføre arbeidet kan slippe å betale sin 
del av de totale kostnadene. For å beregne hva den enkelte medlem må betale, skal det settes 
en realistisk pris på arbeidet basert på totalkostnaden fordelt med utgangspunkt i medlemstallet 
i Asker SK Håndball. Det enkelte medlem står da fritt til å velge om det vil delta i dugnaden eller 
betale for sin andel av kostnadene. Asker SK Håndball har som hovedregel lagt til grunn i sin 
økonomimodell at det utføres dugnader som tilsvarer et beløp tilsvarende aktivitetens lengde 
multiplisert med en timesats som per i dag er på kr. 100 ekskl. mva., maksimalt begrenset til 40 
timer per medlem. 
 
Aktuelle arrangementer vil være for eksempel være, men ikke avgrenset til: 

• Loppetassen, Håndballskole, Asker Minicup og liknende arrangementer 

• Dugnader og Sponsoraktiviteter 

5.6. Holdninger og forhold til rusmidler 

Spilleren plikter å avstå fra doping og andre forbudte midler i henhold til idrettens 
bestemmelser. 
 
Spilleren plikter også å møte uthvilt og best mulig forberedt på kamp og trening. Spilleren er 
kjent med hvilken prestasjonsreduserende og helsemessig risiko det kan innebære å delta på 
trenings- eller kampaktivitet etter å kort tid i forkant ha sovet lite.  
 
Spilleren plikter å møte edruelig uten påvirkning fra alkohol eller andre rusmidler på all aktivitet, 
og er kjent med den alvorlige helsemessige risiko det er kan være å delta i trenings- eller 
kampaktivitet etter ha vært påvirket. Spilleren skal selv, uoppfordret, ikke møte i slike tilfeller. 
Forsøk på å delta i aktivitet, og forsøk på å unngå å bli oppdaget, skal medføre utestengelse i 
en kortere periode bestemt av treneren, og lengre periode ved gjentagende forsøk. Dette 
gjelder helt uavhengig av spillerens posisjon i laget og spillerens viktighet for resten av laget, og 
uansett om laget for øvrig mener utestengelse ikke skal skje fordi det påvirker deres muligheter 
til å oppnå resultater. Ved reise ifbm. cuper, treningssamlinger eller lignende kan overtredelse 
medføre at spilleren sendes hjem for egen regning. Foresatte kan da bli bedt om å hente 
vedkommende. Foresatte vil normalt uansett alltid bli orientert forutsatt at treneren og 
lagledelsen vurderer at foresatte vil håndtere situasjonen forsvarlig ovenfor barnet. 
 
Eventuelle helsemessige og andre konsekvenser av å bryte disse bestemmelsene er spillerens 
og dennes foresatte fulle ansvar. Trener, klubb eller andre tilhørende klubben eller laget kan 
ikke under noen omstendighet ansvarliggjøres, uansett om det var kjent at foresatte ikke kjente 
til forholdet. Klubb, trener eller andre tilhørende klubben eller laget har heller ikke noen 
rapporteringsplikt til foresatte eller andre. 

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Handball2/
http://www.skadefri.no/
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5.7. Holdninger og forhold til Asker SK Håndball, lagets ledelse og medspillere 

Spillere og foresatte skal lojalt følge Asker SK Håndballs retningslinjer og vedtak. Spillere og 
foresatte oppfordres til på eget initiativ eller gjennom spillerrepresentantene og 
foreldrerepresentantene å drøfte med lagets ledelse eller styret forhold denne synes er 
kritikkverdige, og konstruktivt bidra til å dempe og løse konflikter. Spilleren forplikter seg til å 
bidra til godt sosialt og sportslig miljø i forhold til medspillere og mellom lagene i Asker SK 
Håndball og i forhold til Asker SK Håndballs og lagets ledere, gjennom blant annet å lojalt bidra 
til å holde ro og orden i laget. 
 
Spilleren skal på trening, i kamp og ellers i klubbsammenheng opptre som et forbilde for yngre 
spillere og deres foreldre i Asker SK Håndball. 
 
Foresatte skal opptre i og utenfor kamp som en representant som gjør at andre klubber, 
lagledere og spillere fra egen klubb og fra andre klubber og andre interessenter føler seg 
velkomne og respektert i møter med Asker SK Håndball. 

5.8. Orden 

Spilleren skal holde klisterbruk under trening på et minst mulig nivå og det skal ikke under noen 
omstendigheter tilgrises på vegger, stolper, osv. med klister. Når tilgrising skjer skal dette 
fjernes umiddelbart av vedkommende. Spilleren skal uansett til enhver tid forholde seg til de 
retningslinjene som gjelder i den hallen det trenes eller spilles. 
 
Spillere på satsningslag skal stille i Asker SK Håndballs kolleksjon til kamper og andre offisielle 
aktiviteter. Offisiell overtrekk skal brukes under oppvarming, likt for hele laget.  
 
Øvrige spillere skal tilstrebe det samme. Lagets ledelse med oppmann skal legge til rette for at 
alle spillere til enhver tid har rett spillerutstyr og tilbud om overtrekksutstyr. 

6. Klubbens rettigheter 

6.1. Bruk av navn og bilde 

Asker SK Håndball og Asker Skiklubb ønsker å profilere våre idrettsutøvere og vår aktivitet, og 
ønsker rettigheter til å benytte bilder og navn på spillere i tilknytning til artikler i eget 
medlemsblad eller i lokalpressen. Foresatte og spillere som vil reservere seg mot dette bes gi 
tydelige beskjed til dette til både lagets ledelse og styrets ledelse, samt daglig ledelse. 
Foresatte og spiller bes også selv å bidra til å avverge at overtredelse av denne reservasjonen 
skjer ved å aktivt gi beskjed dersom det tas bilder eller lignende fra pressen eller lagets ledelse 
som denne blir gjort kjent med. Asker SK Håndball kan ikke ta ansvar for publikasjoner som 
gjøres av andre enn Asker SK Håndballs styre eller daglige ledelse. 

6.2. Deltakelse i sponsoraktiviteter 

Asker SK Håndball har i rimelig utstrekning rett til å benytte spillere på satsningslag overfor 
Asker SK Håndballs og Asker Skiklubbs sponsorer og andre samarbeidspartnere. Spilleren kan 
ta forbehold om ikke å bli benyttet i reklame eller annen markedsføring dersom slik medvirkning 
strider mot spillerens etiske eller moralske overbevisning, jfr. NIF lov §§ 14-4 til 14-6 om 
Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser. Spilleren har også rett til å ta forbehold mot 
medvirkning i reklame for konkurrenter til egen eller arbeidsgivers virksomhet. 


