Støtteordninger i CSK håndball
Støtte til enkeltspillere


Stipend fra region eller andre eksterne aktører øremerket enkeltspiller, tilfaller enkeltspiller i
sin helhet.

Følgende dekkes ikke av klubben:




o
o
o
o
o
o

Deltakelse i Nasjonal 16- og Nasjonal 18-serien: Dekkes av laget ved selvkost
Nasjonalt sluttspill, aldersbestemte klasser. Dekkes som selvkost av laget som deltar
Deltakelse i regionalt sluttspill. Dekkes som selvkost av laget som deltar
Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seriespill, cuper og NM 20 dekkes ikke
Straffegebyr for omberamming av kamper
Straffegebyr for lag som trekkes etter frist til seriespill, nasjonale serier og cuper.
Straffegebyr for ikke møtt til kamp
Bøter ifm. klisterbruk
Bøter ifm. ikke betalt lisens
Andre lignende bøter som ilegges lag/enkeltspillere
Støtte til lagsutstyr






Førstehjelpsbag / -koffert fås til lån, innhold suppleres av klubben
Kjegler
Vester
Keepertrøyer
Støtte til forbruksutstyr (mengde vurderes av materialforvalter)




Isposer
Teip
Klubben dekker lagspåmelding til følgende cuper



Felles reisecup (8 – 16 år)
Klubben dekker halleie i forbindelse med kick off (samlingshelger i Meråker eller CSK
hallen for lagene 12 til 20 år ved sesongoppstart
Trenerkurs





Deltakelse på regionens ordinære trenerkurs dekkes i sin helhet
Deltakelse på topphåndballsseminar / trenerutdanning kan gis støtte etter søknad til styret
Andre kurs for trenere dekkes av egne lagskasser ved behov
Støtte til trener og oppmann







Lisens til trenere og oppmenn for nasjonale serier dekkes for inntil 3 stk. pr. lag
Klubbgenser dekkes til en oppmann pr. lag over 12 år
Trenerantrekk. Dette utleveres etter politiattest og medlemskap til klubben er betalt.
 Overtrekks dress (klubbgenser + bukse)
 T-skjorte
Det kreves at trenere og oppmenn bruker CSK-antrekket når de representerer laget og
klubben, f.eks.:
 På lagets kamper
 På lagets reiser til og fra kamper og turneringer
Støtte til dommere
Barnekampledere






Ved fullført barnekamplederkurs får de ferske dommerne hente ut dommerdrakt på NorContact.
Dommerdrakten skal leveres tilbake til klubben dersom dommeren velger å slutte som
dommer etter første sesong.
De som fortsetter å dømme får drakten til odel og eie.
For aktive barnekampledere som selv ikke spiller, refunderes lisens.
Dommertrinn 1





Dommere får et gavekort på kr 1 250,- hos Nor-Contact ved fullført dommertrinn 1-kurs, og
økes etter ett år til kr 1 750,-. Dette kan brukes på nødvendig dommerutstyr og/eller annet
sportsutstyr.
For aktive dommere som selv ikke spiller, refunderes lisens.
Dommertrinn 2




Etter gjennomført dommertrinn 2 økes gavekortets verdi til kr 2 000,- første år og kr 2 500,fra andre år og kr 3 000 for tredje år og utover, samt for våre ”satsningsdommere”.
For aktive dommere som selv ikke spiller, refunderes lisens.
Dommere høyt oppe i dommersystemet
Hvis noen av klubbens dommere kommer høyt opp i dommersystemet, kan de søke CSK
håndballs styre om stipend. Størrelsen på stipendet vil variere og henger sammen med
håndballavdelingens økonomi på tidspunktet det søkes. Ingen har krav på stipend
Trengeravgift
CSK håndball dekker ikke treningsavgift for dommere som også spiler håndball.
Treningsavgiften må betales i sin helhet. Vi oppnår da en lik behandling av dommere enten
de spiller for CSK, for en annen klubb eller ikke spiller selv.
Kurs/seminar
Ved deltakelse på kurs/seminar som krever betaling, må dette avtales med avdelingens
styre i hvert enkelt tilfelle. Påmelding til kurs skal alltid gå gjennom avdelingens dommer
kontakt (se www.csk.no/) evt. ved sportslig leder.

