
    
 

Retningslinjer utenlandstur/avslutningstur 15-åringer – MALVIK IL 

HÅNDBALL 

Håndballavdelingen ønsker å legge til rette for, og støtte en avsluttende aktivitet for lag som er inne i 

sin siste sesong i Malvik IL. Avdelingen bidrar derfor med økonomisk støtte og hjelp til planlegging 

både økonomisk og sportslig. Det er avdelingen sitt ansvar å informere om denne ordningen gjennom 

foreldremøte slik at laget kan begynne planlegging så tidlig som mulig. Noen krav og forutsetninger 

for turen er beskrevet i teksten her. 

 

Avdelingens krav og forutsetninger 

Lagene som ønsker å dra på tur må følge noen krav fra avdelingen: 

• Laget drar som representant for Malvik IL og Malvik IL Håndball, og er forpliktet til å følge 

regler og retningslinjer for barn og idrett. Dette gjelder retningslinjer internt, særforbund og 

NIF 

• Det skal være håndballrelatert aktivitet gjennom trening eller konkurranse. Eks. treningsleir 

og cup. Det skal også være fokus på det sosiale, men ingen «14 dagers ferie» 

• Laget skal levere en søknad til sportslig utvalg med frist 01.06 året før avreise. Søknaden skal 

inneholde relevant info om destinasjon, arrangør, reisefølge, ansvarsfordeling, 

kostnadsoversikt og økonomisk plan 

• Malvik IL Håndball setter som et minimum at to ansvarlige voksne, derav minimum en fra 

trenerapparatet, skal delta på tur. De ansvarlige voksne skal følge laget til enhver tid. 

• Ansvarlige voksne skal levere gyldig politiattest til klubben i god tidfør avreise 

• Alle lag oppfordres til å vurdere å dekke opphold og fly for ansvarlige trenere/lagledere 

• Dugnadsarbeid! ALLE spillere som ønsker å være med skal få lov til det. Det er 

foreldregruppen sitt ansvar å sørge for at ingen blir hjemme fra turen pga. økonomi. Alle 

eller ingen 

• Dersom det er både guttelag og jentelag som planlegger tur, skal gruppene snakke sammen 

før det bestemmes et individuelt opplegg 

• Ved utenlandstur må alle lag søke NHF om håndballaktivitet i utlandet i god tid før avreise 

 

Økonomisk støtte - Avdelingen vil bidra på følgende måte: 

• Anbefalinger til destinasjoner og arrangører 

• Utlegg for depositum, dugnader etc. Dette forutsetter godkjent søknad med økonomiplan 

• Godkjenning av fakturaer 

• Økonomisk støtte pr. spiller. Sum pr. dato (se forutsetninger under) 

• Økonomisk støtte til to ansvarlige trenere/lagledere. Det gis ikke støtte til trener på kontakt. 

Sum pr. dato er lik støtte til spiller 

 

 



    
 

Forutsetningene for at spiller kan motta støtten er følgende: 

• Spiller skal ha trent og spilt kamper for laget hele foregående sesong. 

• Spiller skal ha betalt treningsavgift og lisens for foregående sesong. 

• Spiller skal ikke ha noe utestående for foregående sesong. (Eks treningsavgift, 

dugnad etc.) 

 

Generelt forbehold: 

Klubbens forpliktelser i forbindelse med støtte kan reduseres eller frafalle i sin helhet, dersom 

klubbens eller hovedlaget MIL sin økonomi krever det.  


