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Cupdeltagelse for lag i ETF Håndball 
 

 

Klubben ønsker at lag skal være med på cuper, det er bra for det sosiale og gir god sportslig 

utvikling. 

 

Økonomisk støtte fra klubben 

Klubben dekker påmeldingsavgift for 2 cuper pr påmeldte lag* hver sesong. Deltagerne på 

cupen betaler selv deltagerkort og andre fellesutgifter som transport, bevertning, sosiale 

aktiviteter  
*Det betyr at dersom det er en spillegruppe som er stor nok til å ha flere lag påmeldt dekkes to årlige pr 

påmeldte lag.  

 

Fellescup 

Den ene av cupene som dekkes bestemmes av klubben. Her melder vi på alle lag fra ETF 

Håndball. Fellescupen legges normalt til etter sesongen på våren (april/mai). 

Klubben forsøker å legge til rette for at dette blir et sosialt arrangement ut over cupdeltagelsen 

for spillere og foresatte. 

 

Involvering av foreldre 

Cupdeltagelse ut over fellescup (hvor og når) bestemmes av laget selv, men skal diskuteres og 

avklares med foreldregruppen først. Det er viktig at lagledelsen (trenere/lagleder) sikrer at det 

ikke blir for mye for de foresatte, både i forhold til tidsbruk og økonomi. Husk at 

overnatting/reise for foreldre også kommer i tillegg. Alle skal med!*  
*Dersom det er enkelte medlemmer som har utfordringer med å kunne bli med laget grunnet økonomi ønsker 

klubben å se på løsninger for å bidra. Lagleder/trener må da kontakte styret i forkant for å avklare. 

 

Cuper i utlandet 

 Ønsker laget å delta i cuper i utlandet skal dette avklares med styret/sportslig leder i forkant, 

det er ikke anledning å delta på utenlandscup før J/G13. 

 

Lagdugnader for å reise på cup 

Klubben oppfordrer lag til å gjennomføre dugnader innad i laget for å redusere kostnadene for 

den enkelte til å reise på cup. Husk at alle dugnadsinntekter, gaver og foreldreinnbetalinger 

skal inn på lagets konto, gjerne via Spond. 
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Cupdeltagelse – praktisk gjennomføring av påmelding og betaling 

 

 

• Lagleder/trener melder på laget til cup, og legger faktura for påmeldingsavgift til 

betaling fra lagets konto i nettbank 
o Dersom klubben skal betale overfører kasserer midler fra klubbens konto til 

lagkontoen før betalingen blir godkjent 
o Dersom deltagerne skal betale må det være dekning for beløpet på lagkontoen 
 

 

• Påmelding til fellescup blir gjort av klubben etter å ha avklart med alle lag ang antall 

lag som skal meldes på. Påmeldingsavgiften blir betalt direkte av klubben. 
 

 

• Betaling fra spillere/foreldre for deltagerkort skal hentes inn via Spond til lagkonto. 
o Dette skal gjøres ved at lagleder/trener oppretter et arrangement for cupen med 

påmeldingsavgift og påmeldingsfrist i god tid før cupens betalingsfrist.  
▪ Dette fører til at de som skal være med på cup må betale for å melde 

seg på, og vi slipper betalingsoppfølging i ettertid.  
▪ Innbetalingen skal inkludere transaksjonskostnader 

o Den som disponerer lagkontoen legger faktura for deltagerkort til betaling i 

nettbank, og klubbens kasserer godkjenner.  
▪ Ettersom vi har gjort påmeldingen med betaling i Spond skal det da 

være dekning på kontoen.  
 

• Øvrige kostnader som skal spleises på kan dekkes via innbetalinger til lagkonto med 

fakturaer eller som refusjoner mot kvittering. Se egen instruks for bruk av lagkonto 
 

 


