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0 Innledning 

Denne strategiplanen skal være et styrende dokument for den aktiviteten Ski IL Håndball 
tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere og foreldre. Strategiplanen skal være førende for 
hvordan driften av klubben skal utøves av styret og klubbens utvalg. Strategiplanen evalueres 
og revideres hvert tredje år og besluttes av årsmøtet. Hyppigere revisjon kan forekomme ved 
behov. 
 

1 Visjon  

Norges beste barne- og ungdomsklubb, der vi beholder flest mulig, lengst mulig! 
 

2 Motto 

Moro med ball – Mot nye mål! 
 

3 Overordnede målsetninger 

• Klubben skal være en møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på 
tvers av alder, kjønn og skolekrets i trygge omgivelser. 

• Klubben skal gi sportslig tilbud fra håndballskole til seniornivå.  
• Klubben skal være en positiv faktor i nærmiljøet. 
• Ski IL Håndball skal være en attraktiv klubb som kombinerer bredde aktivitet og topp 

prestasjoner regionalt og nasjonalt 
 

• Gi håndballglede gjennom langsiktig utvikling av individuelle og samspills ferdigheter 
• Gi minnerike oppleveleser ved å delta på sportslige og sosiale aktiviteter i lag og 

klubbregi 
• Ta samfunnsansvar med å bidra til fysisk aktivitet, sunne holdninger og en ren idrett 

(uten rusmidler og doping). Vise MOT til å stå for egne valg 
 

• Ski IL Håndball skal bidra med spillere slik at Follo HK Herre og Damer sikres et 
optimalt rekrutteringsgrunnlag. 
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4 Grunnleggende verdier 

Ski IL Håndball bygger sin aktivitet på følgende verdier 
• Respekt 
• Innsats 
• Samhold 
• Smil 

 
Og med det mener vi  
RISS:  Klubben skal sette varige og positive spor.  
Respekt:  Vi viser respekt for hverandre i klubben, for motspillere og dommere.  
Innsats: Vi gir alt! Både på trening, i kamp, i dugnadsarbeid og administrasjon. 
Samhold: Vi jobber som et lag! Sammen er vi sterke! I trygg forvissning om at laget presterer 

mye bedre enn summen av enkeltprestasjonene. 
Smil:  Vi sprer glede og smil på alle arenaer! 
 
Klubbens verdier danner grunnlag for og skal gjenspeiles i valgene vi gjør og hvordan vi 
opptrer i Ski IL Håndball.   
 
Styret legger til rette for at verdiene implementeres i klubben, bla. i form av Foreldrevett-, 
Spillervett- og Trenervett-regler.   
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5 Sportslig utvikling 

5.1 SPILLERE 

Spillerutvikling 
Målsetningen for alle alderstrinn er å utvikle individuelle og samspillsmessige ferdigheter i 
tråd med Klubbens Rammeplan for sportslig aktivitet. Lagsmiljøene er spillernes primære 
utviklingsarena. Klubben skal årlig tilby aldersinndelt spillerutvikling.  
 
Klubben anser det som utviklende, motiverende og inspirerende at spillere får muligheten til å 
hospitere hos eldre lagmiljøer. Det vil også gi sosiale gevinster.  
 
Klubben skal ha hospitering fra G/J 11. Begrepet hospitering omfatter følgende tiltak: 

• Treningssamlinger med eldre lagsmiljø fra 11 år 
• Deltakelse på treninger for enkeltspillere fra 12 år 

Utvelgelsen av spillere skjer i samarbeid mellom trenerne i de aktuelle lagsmiljøene. 
Hospitering skal komme i tillegg til treninger i eget lagsmiljø. 
 
I tillegg til ovennevnte spillerutviklingstiltak kommer NHF og Region Øst sine tilbud, og 
eventuelle spillerutviklingstiltak i regi av Follo HK Damer og Follo HK Herrer.  
 
Det skal arrangeres en samling i året for spillerne og foreldre rundt temaene ernæring og 
restitusjon.  
 
Rammer og retningslinjer for spillerutvikling utarbeides av sportslig utvalg. 
 
Sammenslåing av lag   
Sportslig utvalg vil foran hver sesong vurdere eventuell sammenslåing av lagsmiljøer. Ved en 
slik vurdering skal det legges vekt på trenings- og spilltilbud, utnyttelse av halltid og klubbens 
sportslige ambisjoner. 
 
Deltakelse i cuper 
Klubben arrangerer årlig en egen cup, Håndballcupen Ski, som er obligatorisk for alle 
lagsmiljøer. 
  
Klubben deltar årlig på en felles vårcup. Cupen er obligatorisk for alle lagsmiljøene. Cupen 
har hovedfokus på det sosiale. 
 
I kvalifiseringscuper (PW Cup og Norden cup) gis det anledning til å stille med det beste 
laget. Trenerne avgjør hvor mange spillere som skal delta i cupen,  
 
Deltakelse i turneringer i utlandet skal skje ihht. NHFs/Region Østs til enhver tid gjeldende 
regler. 
 
Deltakelse i øvrige cuper er regulert i rammer og retningslinjer for cupdeltagelse utarbeidet av 
sportslig utvalg. 
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Rekruttering 
Klubben skal utarbeide en rekrutteringsplan gjeldende fra sesongen 2011-2012. 
 
 
Håndballskolen 
Ambisjonsnivå:  
 

• Minimum 40 spillere, hvorav halvparten gutter, og tilstrekkelig 
antall trenere i forhold til spillergruppen. 

Sosiale mål:  
 

• Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(aktiviteter utenom trening og kamper) 

 
Sportslige 
resultatmål:  
 

• Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i 
håndballferdigheter gjennom allsidig trening 

 
Treningsmål: 
 

• Håndballaktiviteten skal ha fokus på lek med ball og utvikling av 
det sosiale miljøet.  

• 1. trening pr. uke 
 

 
J/G 8-11 år 
Ambisjonsnivå:  
 

Stille minimum 2 lag i alle aldersklasser 

Sosiale mål:  
 

• Minimum 3 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(aktiviteter utenom trening og kamper) 

 
Sportslige 
resultatmål:  
 

• Minimum 2 lag i nivå 1 
• Vinne flere kamper enn vi taper 
• For 11-årstrinnet kan en vurdere deltakelse i cuper i en eldre 

årsklasse. 
Treningsmål: 
 
 

• Håndballaktiviteten skal ha fokus på lek med ball, utvikling av 
ferdigheter og det sosiale miljøet 

• 2. treninger pr. uke 
Kampavvikling: 
 

• Alle spillere bør gjennom sesongen få prøve alle spilleplasser, men 
spillere som ikke ønsker det skal ikke settes i mål 

• Alle spillere bør i utgangspunktet få like mye spilletid i kamper 
• Fra 11 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp. Trenerne 

skal vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde for 
spilleren  

• I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom det mangler spillere 
Hospitering • Det skal i løpet av sesongen gjennomføres en treningssamling for 

spillere på 11- og 12-årstrinnet. Samlingen arrangeres i regi av 
Sportslig utvalg i samarbeid med trenerne fra begge lagsmiljøene 
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J/G 12-13 år 
Ambisjonsnivå:  
 

• Stille minimum 2 lag i alle aldersklasser 
 

Sosiale mål:  
 

• Minimum 3 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(aktiviteter utenom trening og kamper) 

 
Sportslige 
resultatmål:  
 

• Et lag skal meldes på i nivå 1 
• Bli blant de 3 beste i nivå 1 og kvalifisere seg til PW Cup 
• Vinne flere kamper enn vi taper på nivå 2 
• Kan vurdere deltakelse i cuper i en eldre årsklasse.  

Treningsmål: 
 

• Håndballaktiviteten skal ha fokus på utvikling av individuelle 
ferdigheter og det sosiale miljøet.  

• 12 år: 3 treninger i uken. En trening skal være ressurstrening 
• 13 år: 3 ganger i hall (ressurstrening skal inkluderes i en av 

halløktene) 
• Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spillerplasser 

(kantspiller, bakspiller, strekspiller og målvakt) 
• Trenerne skal dokumenteres treningsoppmøte 

Kampavvikling: • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, treningsinnsats, sportslige 
ferdigheter og holdninger 

• Alle spillere som er tatt ut til kamp skal få spilletid 
• I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom det mangler spillere 

Hospitering: • Det skal i løpet av sesongen gjennomføres to treningssamlinger; En 
med lagsmiljøet over og en med lagsmiljøet under. Samlingene 
arrangeres i regi av sportslig utvalg i samarbeid med trenerne fra 
begge lagsmiljøene. 

• Inntil 5 spillere kan hospitere på en trening i uken på lagsmiljøet 
over 
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J/G 14-16 år 
Ambisjonsnivå:  
 

• Stille minimum 1 lag i alle gutteklassene og stille minimum 2 lag i 
alle jenteklasser  
 

Sosiale mål:  
 

• Minimum 3 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(Aktiviteter som skjer utenom trening og kamper) 

Sportslige 
resultatmål:  
 

• Et lag skal meldes på i nivå 1.  
 
 
• 14 år: Kvalifisere til A-sluttspill, PW Cup og Østlandsserien 
• 15 år: Kvalifisere til A-sluttspill og PW Cup 
• 16 år: Kvalifisere til A-sluttspill, PW Cup og nasjonal serie 
 
• 14 til 16 år: Ha spillere tilknyttet regionale og nasjonale 

spillerutviklingstiltak 

Treningsmål: 
 

• Håndballaktiviteten skal ha fokus på utvikling av ferdigheter, 
utfordring, vennskap og sportslige resultater 
 

• 14-16 år: 3 ganger i hall + Ressurstrening 
 

• Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spillerplasser 
(kantspiller, bakspiller, strekspiller og målvakt) 

• Det skal gjennomføres tester etter nærmere retningslinjer fra 
sportslig utvalg 

• Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte 
 

Kampavvikling: 
 
 

• Laguttak og spilletid påvirkes av treningsoppmøte, treningsinnsats, 
sportslige ferdigheter og holdninger 

• Yngre spillere kan benyttes i Østlandsserien, PWC, og nasjonal serie. 
Spill i eldre årsklasser utover dette avgjøres av sportslig utvalg i 
samarbeid med de aktuelle trenerne  

Hospitering • Det skal i løpet av sesongen gjennomføres to treningssamlinger; En 
med lagsmiljøet over og en med lagsmiljøet under. Samlingene 
arrangeres i regi av sportslig utvalg i samarbeid med trenerne fra 
begge lagsmiljøene 

• Inntil 5 spillere kan hospitere en trening i uken på treninger på 
lagsmiljøet over 
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J/G 17-18 år 
Ambisjonsnivå:  
 

• Stille 1 jentelag og 1 guttelag  
 

Sosiale mål:  
 

• Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(Aktiviteter som skjer utenom trening og kamper) 

 
Sportslige 
resultatmål:  
 

• Delta i seriespill 
• Ambisjonsnivået tilpasses spillergruppens ønsker 

 
Trening og 
kampavvikling: 
 

• Trene 2-3 ganger i uken eller etter ambisjonsnivå 
 

Follo Follo er fortsatt satsingsklubben. 

 
Senior 
Ambisjonsnivå:  
 

• Stille selvfinansierende lag i herre og dameklassen 
 

Sosiale mål:  
 

• Ha det moro med å spille håndball 

Sportslige 
resultatmål:  

• Delta i seriespill 
• Ambisjonsnivået tilpasses spillergruppens ønsker   

Trening og 
kampavvikling: 
 

• Handballaktiviteten skal ha fokus på det sosiale 
• Trening 1. pr uke eller etter ambisjonsnivå 
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5.2 TRENERE 

Gode trenere er avgjørende for at klubben kan utvikle seg i henhold til sine målsetninger. 
Rekruttering av trenere er et arbeid som pågår kontinuerlig.  
.  
Organisasjonsmål: 
 
 

• Klubben skal drive systematisk opplæring, oppfølging og 
utvikling av trenerne 

• Klubben skal videreutvikle og tilgjengeliggjøre et arkiv med 
eksempler på øvelser og treninger for trenerne 

• Minimum 2 trenere i hvert lagmiljø 
• Klubben skal ha en klar struktur og klare retningslinjer på 

hvordan trener teamene skal organiseres 
• Alle klubbens trenere skal være på plass til sesongstart 1.mai 
• Klubben skal ha obligatoriske aktiviteter for trenerne nedfelt i 

en handlings- og sesongplan 
Sosiale mål:  
 

• Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale 
relasjoner mellom trenerne 

• Alle trenere skal opptre i henhold til klubbens verdier, 
retningslinjer og planer 

Kompetansemål: 
 

• Klubben skal ha godt skolerte trenere, med håndball faglig 
kompetanse/erfaring 

 
Håndballskolen:   Barneidrettskurs 
Trenere lag   8 - 10 år: Fullført trener 1 
Trenere lag 11 - 12 år: Påbegynt trener 2 
Trenere lag 13 - 14 år: Fullført trener 2 
Trenere lag 15 - 16 år: Minimum påbegynt trener 3/ fullført   
                                                trener 3 
 
• Trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling 
• Klubben skal minimum arrangere 2 interne kurs i løpet av en 

sesong for klubbens trenere 
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5.3 DOMMERE 

Dommerutvikling skal være en naturlig del av klubbens arbeid. Det skal være en 
dommerkontakt i klubben. Dommerkontakten er medlem i sportslig utvalg og skal være  
varamedlem i klubbens styre.   
 
Organisasjonsmål: 
 
 

• Klubben skal drive systematisk rekruttering, opplæring, 
oppfølging og utvikling av dommere og barnekampledere 

• Klubben skal imøtekomme regionens forventninger til 
dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak fra forbunds- og 
regionsting, slik som for eksempel krav til dommerkvote 

• Alle klubbens kvotedommere skal være på plass til 1.april 
• Klubben skal ha obligatoriske aktiviteter for dommere nedfelt i 

sportslig utvalgs handlings- og sesongplan 
Sosiale mål:  
 

• Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale 
relasjoner mellom dommerne 

• Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, 
retningslinjer og planer 

Kompetansemål: 
 

• Klubben skal ha godt skolerte kvotedommere, med 
dommerfaglig kompetanse/erfaring. 

• Minst ett par kvotedommere skal bli tatt ut til utviklingsgruppe i 
regi av region øst hvert år 

• Alle spillere fra og med J/G-14 skal få tilbud om obligatorisk 
barnekamplederkurs i regi av Klubben 

• Barnekampledere tilbys videreutvikling, trinn 1 kurs for 
dommere, etter anbefaling fra dommerkontakten  

• Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling 
 

5.4 SPORTSLIG UTVALG  

Klubben skal ha et sportslig utvalg med en sportslig leder som er medlem i klubbens styre. 
Sportslig utvalg har ansvar for å håndtere alle saker av sportslig karakter, inkludert trenere. 
Sportslig leder orienterer styret om aktuelle saker og bringer saker av prinsipiell karakter inn 
for styret.  
Organisasjonsmål: 
 
 

• Klubben skal ha et sportslig utvalg med 4-6 medlemmer 
• Klubben skal ha en handlings- og sesongplan for alle sportslige 

aktiviteter  
Sosiale mål:  
 

• Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale 
relasjoner mellom trenere og sportslig utvalg 

• Alle utvalgsmedlemmer skal opptre i henhold til klubbens 
verdier, retningslinjer og planer 

Kompetansemål: 
 

• Klubben skal ha en rammeplan som styrer håndball aktiviteten i 
hvert aktivitetsnivå 

• Klubben skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for 
trenerne 

• Klubben skal arbeide aktivt med skadeforebyggende trening 
(ressurstrening) 
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6 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 

6.1 Ansatte og frivillige 

Ski IL Håndball har en administrasjon med ansatte som håndterer den daglig driften. Det store 
volumet av innsats derimot kommer fra frivilligheten som er helt nødvendig for at klubben 
skal fungere.  
 
Styret vurderer til enhver tid arbeidsfordeling mellom ansatte og frivilligheten. 
Ski IL Håndball skal ha en klar beskrivelse av klubbens dugnader som kommuniseres til 
lagsmiljøene ved oppstart av ny sesong. 
 

6.2 Organisasjon 

• Ski IL Håndball skal ha et velfungerende styre, utvalg, støtteapparat og en administrasjon  
• Ski IL Håndball skal ha en sesongplan med alle obligatoriske aktiviteter og viktige frister 
• Klubben skal ha klare retningslinjer og enkle rutiner (for å sikre en god og effektiv drift) 
• Klubben skal til en hver tid ha oppdaterte funksjonsbeskrivelser av stillinger, funksjoner 

og utvalg  
 

6.3 Spillerrådet 

Ski IL Håndball skal ha et eget spillerråd. Spillerrådet er en arena hvor temaer som spillerne 
selv er opptatt av tas opp. På den måten bidrar ungdommen selv til å videreutvikle klubben, 
både i forhold til miljø og sportslig tilbud. Spillerrådet består av to tillitsvalgte fra hvert av 
lagene i årsklassene 10-16 år, og blant disse velges en leder og nestleder. Spillerrådet støttes 
og følges opp av sportslig utvalg. 

6.4 Kompetanse 

Håndball og klubbdrift er kompetansekrevende. Med riktig kompetanse tar jobben kortere tid 
og gjøres bedre. Ski IL Håndball skal derfor jobbe målrettet for å knytte til seg nødvendig 
kompetanse som finnes internt /eksternt og bruke denne til beste for klubben. 
 

6.5 Kommunikasjon 

• Med ca 485 medlemmer (pr 31/12-2011) har klubben mange ulike interessenter. 
Målgrupper for intern  kommunikasjon er definert å være spillere, trenere, foreldre, 
ansatte, foreldrekontakter, trenere, dommere, utvalg og styret.  

• Ski IL Håndball skal kommunisere systematisk og målrettet mot både eksterne og interne 
interessenter.  

• Klubben skal ha en offensiv, åpen, ærlig og enkel kommunikasjon 
• Det tilstrebes at mest mulig intern kommunikasjon og informasjon skal gå via klubbens 

webside. 
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6.6 Anlegg 

Håndball er en aktivitet som krever betydelig med anlegg. Ski IL Håndball er en del av Ski IL 
Alliansen.   
 
• Ski IL Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å sikre tilstrekkelig antall 

tilgjengelige timer i hall, gymsal og alternative treningsarenaer, for å ivareta klubbens 
sportslige ambisjoner.  

• Ski IL Håndball skal jobbe systematisk og målrettet sammen med Ski IL Alliansen, for at 
fasilitetene i Skihallen, Ski Alliansehall og Idrettsparken for øvrig utvikles og forbedres. 

 

6.7 Arrangement 

Arrangementer utgjør en vesentlig del av ryggraden i klubbens økonomi. Vi skal derfor jobbe 
systematisk og målrettet for å få tildelt og å utvikle egne attraktive arrangementer. 
 
Ski IL Håndball arrangerer sine hjemmekamper i Skihallen og Ski Alliansehall. Kampene 
gjennomføres i hovedsak ved hjelp av dugnadsinnsats.   
• Ski IL Håndball skal være et godt vertskap på de arrangementene vi har ansvaret for, dvs 

sørge for god speakertjeneste, sekretariat og øvrige funksjoner som følger med ved 
kampavvikling. 

• Ski IL Håndball skal ha et godt metodeverk, gode sjekklister og instrukser for de ulike 
oppgavene som skal til for å gjennomføre et givende, sikkert og lønnsomt arrangement  

 
 

6.8 Marked / sponsor / PR 

Sponsorene er også en viktig del av klubbens økonomiske ryggrad.  
• Ski IL Håndball skal gi sponsorene merverdi. 
• Ski IL Håndball skal sørge for at at næringslivet i regionen vet om klubbens omfang og 

profesjonalitet. Dette slik at klubben oppfattes som positiv og attraktiv for ulike sponsorer 
og øvrig støtte fra næringslivet 

• Ski IL Håndball skal årlig gjennomføre et arrangement for klubbens sponsorer. 
• Ski IL Håndball skal sørge for at klubben synes i media. Spesielt gjelder dette ØB. Dette 

kan enkelt påvirkes ved at klubbens medlemmer selv skriver og sender inn til ØB. All 
omtale av Ski IL’s innsats i kamper og øvrige aktiviteter må anses som positiv reklame for 
klubben og dens sponsorer. 

 

Side 12 av 15 sider 



Strategiplan for Ski IL Håndball, 2012-2015  

6.9 Håndballcupen Ski 

Håndballcupen Ski er Ski IL Håndball sitt største og viktigste enkeltarrangement. 
Håndballcupen Ski ble arrangert første gang i 2008 og har blitt en attraktiv cup som både 
sportslig og sosialt sett samler lagene før sesongstart. Antall deltakende lag har økt fra 160 i 
2008 til 246 i 2011, der også lag fra Sverige og Finland har vært representert. 
 
Cupen arrangeres normalt siste helg i august og benytter ”alle” tilgjengelige håndballhaller i 
nærområdet. Cupen er det arrangementet som krever størst foreldreinnsats i løpet av året, og 
foreldrene må normalt påregne to dugnadsvakter i løpet av helgen pr barn.  Denne 
dugnadsinnsatsen har stor verdi og klubben får hvert år meget positive tilbakemeldinger fra 
tilreisende lag om et flott og godt gjennomført arrangement. 
 
Håndballcupen Ski er den viktigste inntektskilden til klubben. Cupen har en egen 
arrangementskomitè som ledes av en cupleder. 
 
Cup’en har sin egen visjon og strategi som er tuftet på klubbens sådanne. 
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7 Økonomi 

Ski IL Håndball sine inntekter skal dekke bl.a. påmeldingsavgifter til serie- og turnerings- 
spill, dommerutgifter, trenerutgifter, halleie, etc.. Klubben har p.t. en sunn økonomi.  
 
• Ski IL Håndball skal ha en sunn økonomi som er selvfinansierende med inntekter for en 

sesong  
• Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det 

skal ikke budsjetteres med underskudd 
• Klubben skal i tillegg ha en fri egenkapital som skal være minst 10 % av årlige inntekter 
• Klubben skal ha flere ”inntektsben” å stå på 
• Retningslinjer og rutiner skal være i tråd med krav fra offentlige myndigheter 
 

7.1 Om kontingenten 

Årsmøtet i 2011 vedtok bla. følgende kontingent: 

 
 

Klasse Årsbeløp 
Håndballskolen 750                  
8 ‐ 11 år 1.300              
12 ‐ 14 år  2.100              
15 ‐ år 2.600              
Seniorlag Selvfin. 

a. For søsken nr 1 gis 25 % rabatt   
b. For søsken nr 2 eller ved flere søsken gis 50 % rabatt pr ekstra søsken  

 
Fra kontingenten trekkes for 2011 kr. 30,- til Alliansen. Kontingenten faktureres to ganger pr 
år. Det legges da på kr. 100,- som tilfaller lagskassen. 
 

7.2 Om lagskassen 

Lagskassen disponeres av laget. Den dekker typisk fellesutgifter ved cuper og sosiale 
arrangement. Lagskassa skal blant annet dekke deler av kostnadene som oppstår når laget 
deltar i nasjonale serier (16 år). Det er derfor krav til hvor mye lagskassa skal inneholde når 
spillerne er hhv 14 og 16 år gamle. Inntektene fra Natthåndballen (klubbens sesongavslutning) 
tilfaller lagskassa til 13 års miljøene og skal bidra til å dekke kostnader de eldre lagsmiljøene 
får. Utover dette må lagene selv skaffe inntekter i form av dugnader og/eller sponsorinntekter 
i løpet av sesongen. 
 
Juridisk eier av lagskassen er Ski IL Håndball. Dvs. at alle inntekter skal kanaliseres via 
regnskapet i klubben. Eventuelt overskudd fremgår i klubbens regnskap som kortsiktig gjeld. 
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7.3 Spiller- og trener-forsikring 

Til og med det året medlemmet fyller 12 er medlemmet forsikret gjennom klubben.  
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med 
det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHF’s serier plikter 
også å løse lisens. 
 
 

7.4 Sportsfondet 

Overskudd i regnskapsårene 2008-2009 gjorde det mulig for klubben å etablere et sportsfond. 
Sportsfondet er øremerkede midler som skal gå til «tiltak som kommer mange utøver til nytte 
eller som har en langsiktig virkning». Alle lag og spillere underlagt Ski IL Håndball 
oppfordres til å søke midler fra fondet.  
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