HÅNDBALL

INFORMASJON TIL MEDLEMMER

Sesongen 2020/2021

SPJELKAVIK HÅNDBALL
Spjelkavik håndball har de siste årene vært en håndballklubb i vekst, og har denne sesongen tilbud for jenter og
gutter, i alle aldersklasser fra 2.klasse og oppover.
For senior stiller vi lag i Herre 2.divisjon og dame 4.divisjon.
MEDLEMSAVGIFT SIL
Alle som skal spille håndball for Spjelkavik idrettslag må betale medlemsavgift til SIL-hovedlaget. Kr 500 pr
medlem/ kr 800 pr familie. Man betaler en avgift uavhengig av om man deltar i flere av idrettslagets aktiviteter
(fotball, alpin, hopp) Denne avgiften vil bli fakturert i løpet av høsten 2020.
AKTIVAVGIFT/ TRENINGSAVGIFT
Treningsavgiften til håndballgruppa er ulik for de forskjellige aldersgruppene. Faktureres slik:
Mini: 750kr Forfall 28. februar
Aktivavgiften for de eldre gruppene deles i to med forfall 15. oktober og 28.februar
G/J10: 1500kr (750kr oktober +750kr februar)
G/J11/12: 2000kr (1000kr oktober +1000kr februar)
G/J 13/14: 2500kr (1250kr oktober +1250kr februar)
G/J 15/16: 3000kr (1500kr oktober +1500kr februar)
G/J 18 +SR: 3500kr(1750kr oktober +1750kr februar)

LISENS
Spillere må løse lisens (forsikring) til NHF fra januar det året de fyller 13. Lisensen må være innbetalt før man
kan spille kamp. Informasjon om lisens finner dere på

https://www.handball.no/nyheter/2019/08/lisensinformasjon-sesongen-2019-20/
Spillere født i 2008 betaler halv lisens fra januar 2021, de får informasjon om lisens før nyttår.
MIN IDRETT
All fakturering i Spjelkavik Håndball foregår gjennom NIF’s system for medlemsadministrasjon, og alle tilskudd
til idrettslaget fra NIF beregnes ut fra dette systemet. ALLE må derfor gå inn på https://mi.nif.no/ og
registrere seg eller sitt barn.
DUGNAD
Foreldre forventes å bidra med gjennomføring av hjemmekamper 2-3 ganger pr sesong. Dette innebærer
kioskvakt, sekretariat, levering av kake el.l.
Foreldre oppfordres til å bidra i støtteapparat rundt laget, og til å engasjere seg i verv i klubben.
Før jul arrangeres loddsalg, og alle spillere får utdelt loddbok pålydende kr 600 som skal selges (Max 2 pr fam).
SERIESPILL
Vi spiller våre hjemmekamper i de nærliggende idrettshallene, de aller fleste i Borgundhallen.
Pga den usikre situasjonen rundt COVID-19 vil publikumskapasiteten være redusert denne sesongen. Vi håper
likevel på god publikumsoppslutning på alle våre hjemmekamper.
Informasjon om regler og begrensninger vil komme i forkant av våre arrangement.
Oversikt over våre kamper finner dere på https://www.handball.no/system/klubbdagbok/?clubId=60971
For å følge med på ditt lags kamper, anbefaler vi å laste ned appen MIN HÅNDBALL .

CUP
Klubben dekker påmeldingsavgiften for lagene til fellescupen på våren. Deltagerkort til cupene må spilleren
dekke selv.
Klubben dekker påmelding til alle miniturneringer for minihåndballagene.
FELLESCUP/ KLUBBTUR
De siste årene har SIL håndball reist på fellescup i april. Dette er et tilbud for lag fom 10 år. Dette satser vi på å
gjennomføre også denne sesongen. Hvilken cup vi velger, blir avgjort av klubbledelsen, og informasjon kommer
så snart vi vet noe mer om tid og sted.
POLITIATTEST
Trenere må fremvise gyldig politiattest jfr NIF’s regelverk.
SPONSORER
Sponsorutvalget i Spjelkavik il er ansvarlig for alt arbeid relatert til sponsing. Dersom du har spørsmål om
sponsing, eller kjenner til en potensiell sponsor ta kontakt med carljohan@carljohan-as.no

NYTTIGE LINKER
Link til treningstider: http://www.spjelkavikhandball.no/handball/treningstider-spjelkavik-handball-202021
Link til oversikt kontaktpersoner: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exGzPoT7winBzoqxFczLgeKt1gGz9q5yCjzZGE0DV0/edit#gid=0

AKTIVITETSKALENDER
August: Oppstart trening + div oppstartsmøter
September: Oppstart mini
foreldremøter, lisens spillere født 2007 og før.
Oktober: Serieåpning, forfall aktivavgift
November: Seriespill, utlevering av loddbøker
Desember: Seriespill, innlevering loddbøker, lisens spillere født i 2007, førjulsarrangement.
Januar: Seriespill
Februar: Seriespill, håndballskole, forfall aktivavgift
Mars: Seriespill, Årsmøte
April: Sluttspill 14/16/18 Felles cup. Arrangement for lagledere, trenere mfl.
Mai: Påmelding ny sesong innen 1.mai, Teknikkmerker, foreldremøte- planlegging neste sesong.
Juni: Lagvis sommeravslutning

