Medlemskontingent og
treningsavgift
Kontingenten og treningsavgiften skal bidra til å dekke utgiftene
klubben har ved:
• Påmelding av lag i seriespill
• Dommere (dømming av kamper på alle nivå og dommerkurs)
• Trenere (trenerkurs)
• Turneringer (påmeldingsavgift)
• Spillerforsikring for spillere som er yngre enn 13 år. For spillere som er
13 år eller eldre er det en egen lisens/forsikring fra
Håndballforbundet som spilleren må dekke selv.
• Klubben dekker drakter til miniene, i høyere årsklasser må
spillere/foreldre selv bekoste drakt.
• Ihht til SUP-en (Sportslig UtvilingsPlan), som referer til gradvis
progresjon, fra mini og bredde til elite, fungerer også allokering av
budsjettet slik. For at SIF skal være en attraktiv klubb for trenere og
spillere, er vi avhengig av et støtteapparat som blir delvis finansiert av
klubben.
Andre felles kostnader for drift av klubb er:
• Regnskap- og revisjonskostnader
• Lønnskostnader til administrativ leder og sportslig leder
• Drift av hjemmeside
• Drift av kiosk
• Forsikringer
• Learn Handball-appen
• Felles treningsutstyr
• Pokaler og premier
• Markedsføringsprodukter som for eksempel plakater

• Felles sosiale sammenkomster som jule- og sommeravslutninger,
treningshelger o.l.

Priseksempler seks andre idretter: (se denne linken)
ALPINT: Totalt cirka 84.000 kroner. Utstyr: Cirka 20.000 kroner. Klær: Cirka 5.000 kroner.
Samlinger: Cirka 35.000 kroner. Treningsavgift: Cirka 22.000 kroner. Sesongkort: Cirka 2.000
kroner.
SKISKYTING: Totalt cirka 58.000 kroner. Utstyr (ski, smurning etc.): 20.000 kroner. Gevær:
25.000 kroner. Klær: 5.000 kroner. Treningsavgift: 3.500 kroner (Fossum IL, dekker også skudd til
trening og konkurranse). Samlinger: 4.500 kroner.
Langrenn ligger på omtrent det samme prisnivå som skiskyting, minus utgiftene til gevær.
KUNSTLØP: Totalt cirka 50.000 kroner i året. Utstyr: Cirka 4.500 kroner. Drakter: Cirka 4.000
kroner. Treningsavgift: 25.000 kroner. Musikk/koreografi: 3.000 kroner. Sommerleir: Cirka
10.000 kroner. Dans-/ballettimer: Cirka 4.000 kroner.
ISHOCKEY: Totalt cirka 25.500 kroner. Utstyr: Cirka 7.000 kroner. Treningsavgift: 5.850 kroner.
Lisens: 600 kroner. Samlinger: Cirka 12.000 kroner.
BANDY: Totalt cirka 18.000 kroner. Utstyr: Cirka 8.700 kroner. Klubbmedlemskap: 450 kroner.
Treningsavgift: 3.500 kroner. Samlinger: Cirka 2.500 kroner.
SKØYTER: Totalt cirka 16.000 kroner. Utstyr: Cirka 2.500 kroner. Klær: Cirka 3.400 kroner.
Klubbmedlemskap: 400 kroner. Samlinger: Cirka 9.000 kroner. Konkurranser: Cirka 900 kroner.

