
 
 

Vedtekter for Langhus IL Håndball, godkjent per 30. mars 2016 
 

1 av 5 

Vedtekter for Langhus IL Håndball. 
Godkjent per 30. mars 2016 

LANGHUS IL HÅNDBALL, Postboks 37 – 1403 LANGHUS  

E-post: handball@langhusil.no 
Hjemmeside: langhushandball.no  

 
Ny 

§ 1 KLUBBEN 
 

a) Langhus IL Håndball er et særidrettslag basert på frivillighet og ble stiftet 9.12.2010 etter å 

ha vært en del av Langhus IL. Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Langhus 

allianseidrettslag. 

 

b) Langhus IL Håndball er underlagt bestemmelser i Region Øst i Norges Håndballforbund og 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
 
Endret og ny er §2 a-e 
FORMÅL MED LANGHUS IL HÅNDBALL: 

§ 1a:  
Legge forholdene til rette for at de som ønsker det kan spille og trene håndball i Langhus IL, 
Håndball. Klubben skal sørge for at lagene, dersom det er grunnlag for det, meldes på i regionserie 
i klassene 9 -18 år, etter nivå og dyktighet. 
Påmelding skal skje i samråd med hvert lagapparat/trenere og foreldre.  
(Påmelding innad i klubben 20/3 hvert år) 
 

§2 FORMÅL MED LANGHUS IL HÅNDBALL 
 

a) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF).  
 

b) Langhus IL Håndball skal legge forholdene til rette for at de som ønsker det kan spille og 

trene håndball på Langhus. 

 

c) Gi et aktivitetstilbud i lokalmiljøet sportslig og sosialt, attraktiv for alle og hvor alle utøvere 
skal gis lik mulighet til å utvikle seg 

 

d) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati og lojalitet. All idrettslig aktivitet skal bygge 

på klubbens verdier - Glede - Utvikling – Trygghet - Samhold.  

 

e) Langhus IL Håndball står for en positiv og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er 

likeverdige. Voksne er rollemodeller med stor betydning for barn og ungdoms holdninger og 

oppførsel. 
 
Ny 

§3 BESTEMMELSER FOR LANGUS IL HÅNDBALL 

 
Lov for Langhus IL Håndball er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin lov. 

(Eget dokument) 
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§ 1b: 
For årsklassen 7 år forplikter klubben seg til å bidra til en HÅNDBALLSKOLE i aktuell sesong. 
 

§ 1c: 
Det gis anledning til å delta i turneringer og eventuelt seriespill som meldes på av klubben.  
Deltagelse skal alltid avtales på forhånd med det sittende styret eller SU 
Lag som trekkes etter påmelding i aktivitetserien, Temaserien, regionserien eller 
andre turneringer, må som hovedregel dekke eventuelle kostnader selv. 

 
§ 2a: 
Langhus IL, Håndball forplikter seg til å søke om treningstimer.  
Treningen foregår hovedsakelig i haller i Ski Kommune, samt for de yngre lag på skoler 
i nærdistriktet på Langhus. 
Klubben fordeler tildelt treningstid. 
 

§ 2b: 
Klubben melder på lagene til Region Øst og Norges Håndballforbund.  
Lagene er internt forpliktet til å melde fra til klubben, hvor mange spillere hvert av lagene har, 
hvilken klasse og kategori laget ønsker å bli påmeldt i. Påmelding til seriespill utover regionsserie 
må søkes klubben. 
Siste frist innad i klubben 20/3 hvert år. 

Håndballgruppa dekker kostnadene ved å melde på lag til regionserien og disse turneringer, stiller 
hall og arrangement–personell til rådighet ved hjemmekamper, både i kvalifisering og deltagelse i 
disse turneringer. 
Hvis laget trekkes etter påmelding må bøter som hovedregel betales av lagene selv, dette gjelder 
også reise og eventuelle overnattingsutgifter. 

 
Endret §4 d 
§2c: 
For å bli godtatt som lag må hvert lag ha minst 10 spillere, både som hovedregel for påmelding i 
regionserie og treningstid i hall eller på skoler. Spesialavtaler for enkeltlag kan innvilges, dersom 
styret og SU godkjenner dette. Hvert lag må ha en lagleder og en foreldrekontakt. Hvert av lagene 
må i tillegg komme med navn på en person som kvotedommer over 16 år og en person til tillitsverv 
i klubben. Disse pålegg må være innfridd før laget er kvalifisert, til treningstimer og påmelding til 
serien. Eventuelt kan lagene ilegges et gebyr på kr. 10.000,- for å dekke dommerutgifter. 
DETTE MÅ VARSLES STYRET, SENEST 10. APRIL HVERT ÅR. 
 

§4 d) Hvert lag må stille med dommerrepresentant (kvotedommer over 15/16 år) som varsles SU 

senest 1.april hvert år. Lag uten dommerrepresentant ilegges et gebyr på kr. 10.000,- for å dekke 

dommerutgifter. 
 

§ 2d: 
Deltagelse i FellesCuper: 
Lagspåmelding dekkes av håndballgruppa. 
Ellers dekkes påmeldingsavgift etter retningslinjer og satser vedtatt av styret hvert år. 
Alle lag, foruten seniorlagene plikter å delta i vår egen JULECUP. 
Deltagelse i turneringer i utlandet skal godkjennes av Norges Håndballforbund. 
 
Endret §4 f 
RENERE/HJELPETRENERE og LAGAPPARAT: 
§ 3a: 
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Langhus Håndballgruppe forplikter seg til å skaffe lagene en trener etter satsning og dyktighet/nivå 
laget besitter. 
Klubben dekker kostnadene til trener i henhold til satser vedtatt av styret. 
Det kan søkes styret om ytterligere dekning av kostnader til trener i særskilte tilfeller. 
 

§4 f) Klubben forplikter seg til å skaffe lagene en trener etter satsning og dyktighet/nivå laget 

besitter. Klubben dekker kostnadene til trener i henhold til satser vedtatt av styret. Trener honorar 

som overstiger klubbens satser skal godkjennes av styret og dekkes av de ulike lagsmiljø. 

 
Endret §4 a 
§ 3b: 
Trener forplikter seg til: 
Å følge kontrakt inngått med klubben. 
 

§4 a) Trener/ass. trener/støtteapparat aksepterer å være underlagt NIFs og NIFs organisasjonsledds 

regler og vedtak herunder NIFs straffe- og dopingbestemmelser. Samt de føringer som ligger i 

trenerkontrakt med klubben. 

 

§ 3c: 
Overganger: 
Spillere som melder overgang fra annen klubb, må i utgangspunktet betale overgangsgebyr selv. 
Her kan gebyret dekkes av håndballgruppa i særskilte tilfeller, da ved søknad til styret. 
 
Endret §4 e 
§ 4a: 
Treningsavgift: 
Treningsavgiften fastsettes av generalforsamlingen på årsmøtet hvert år. 
Treningsavgiften skal være betalt innen frist satt av styret. 
 

§4 e) Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet hvert år. 
 

§ 4b: 
Alle spillere må være medlem av Langhus AIL og Langhus IL, Håndball. Medlemskapet er 
gyldig etter betalt kontingent. Medlemskontingenten blir fastsatt av generalforsamlingen på 
årsmøtet hvert år 
For å være berettiget til å spille seriekamper må hver enkelt spiller betale lisens til Norges 
Håndballforbund. 
 
Endret §4 b 
§ 4c: 
Alle lag plikter å delta på dugnader fastsatt av klubben. 
 

§4 b Alle lagsmiljøer plikter å delta på dugnader fastsatt av klubben og representeres med lag på 

klubbens julecup og fellescup så fremt det er deltagerklasse. 

 
LAGLEDERE og FORELDREKONTAKTER: 

§ 4d: 
Alle lag skal ha en lagleder og en foreldrekontakt. 
Dette må meldes til styret i håndballgruppa innen den 20. mars, hvert år. 
(Navn – adresse – poststed – e postadresse og fødsels dato/år må oppgis.) 
Lagleders ansvar: 
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Sørge for å levere ajourførte spillelister til styret innen 15/8, hvert år og evt. melde fra om spillere 
som begynner/slutter i løpet av sesongen. 
(Navn, adresse, poststed, fødselsdato og telefon nr.) 
Avholde spiller/ foreldremøte, valg av lagleder og foreldrekontakt, innen den 20.mars hvert år. 
 
Endret  
DOMMERE. 

§ 5: 
Håndballgruppa plikter å stille med nok dommere etter Region Øst regler om antall påmeldte lag i 
serien og pålagt dommerkvote. Se § 2c annet ledd. 
FRIST FOR PÅMELDING AV DOMMERE TIL KRETSEN, senest 31. mars hvert år. 
Utdanning av dommere og trenere skal skje via relevant kursing fra egne spillere og trenere. 
Håndballgruppa dekker kostnadene. 
Ansvarlig for at dette skal finne sted er utdanningsansvarlig innen gruppa. 
 
§ 5 DOMMERE. 

Langhus IL Håndball plikter å stille med nok dommere etter Region Øst regler om antall påmeldte 

lag i serien og pålagt dommerkvote.  
 
ÆRESMEDLEM 
§ 6a: 
Medlemmer kan fremme forslag til æresmedlemskap til styret. Styret kan også på eget initiativ 
fremme kandidater til æresmedlemskap. 
Æresmedlemskapet kan tildeles enkeltpersoner som har utmerket seg med lang og betydningsfull 
innsatts for håndballen i Langhus IL. 
Beslutning om tildeling må fattes av et enstemmig styre. Utdeling av æresmedlemskap foretas ved 
årets fellesarrangement. 

 
Endret §7 
STØTTEMEDLEMSKAP 

§ 6b: 
Som medlem av Langhus AIL og Langhus IL, Håndball regnes støttemedlem som har 
betalt kontingent, fastsettes av generalforsamlingen på årsmøtet hvert år.  
 
§ 7 STØTTEMEDLEMSKAP 
Som medlem av Langhus AIL og Langhus IL Håndball regnes støttemedlem som har betalt 

kontingent, fastsettes av årsmøtet hvert år. 
 
STYRET 

§ 7: 
STYRET SKAL MINIMUM BESTÅ AV: 

 VERV: VELGES FOR FORTRINNSVIS 2 ÅR: 

1 : Styreleder Velges særskilt på årsmøtet 
2 : Nestleder Velges sammen med andre medlemmer på årsmøtet. 
3 : Styremedlem Velges sammen med andre medlemmer på årsmøtet. 
4 : Varamedlem Velges sammen med andre medlemmer på årsmøtet. 

 
STYRELEDER: 

§ 8: 
Innkaller til styremøter i klubben.  
Plikter å møte på møter arrangert av AIL, eller å utnevne en stedfortreder innen styret i klubben. 
Det samme gjelder for sonemøter og regionsmøter etter innkalling fra håndballregion. 
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Delta på kretsting, da helst sammen med en annen valgt medlem i styret. 
Dette også etter innkallelse fra Regionen 

 
SKJEMAER og BØTER: 

§ 9: 
Ved godtgjørelse for dekning av utgifter til trenere, skal kun skjemaer fra klubben benyttes. 
Lagene må selv kontakte kretsen ved omberammelse og selv betale gebyr. 
Eventuelle andre bøter fra forbund og region, må lagene og dommere betale selv. 
 
Ny 
§ 8 KAPITALPLASSERING 
 

Årsmøtet vedtar klubbens økonomiske strategi. Deler av klubbens regnskapsmessig overskudd kan 

benyttes til plasseres i verdipapirer(fond) med krav til noe høyere langsiktig avkastning enn 

plassering i rente. Det skal tilstrebes en moderat til liten risiko for medlemmenes kapital. 

Av regnskapsmessig overskudd skal minimum 40 % plasseres i verdipapirer(fond), forutsatt et 

overskudd større enn kr. 10.000,-. Endringer i plassering som påvirker vår risiko skal godkjennes av 

årsmøte. 


