HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no
TURNERINGSREGLEMENT FOR HK. HERULF
*

Reglementet erstatter alle tidligere skriv vedrørende turneringer og
trer i kraft fra og med 01.01.08
ALDERSGRUPPEN 9 – 12 ÅR
Lag i aldersgruppen 9-12 år gis kun anledning til å reise på
turnering lokalt.Med dette menes turneringer i region øst, sør,
sør-vest og innlandet.
Ved innarbeiding av midler til gjelder fordelingsnøkkelen 70/30,
altså 70% til lag og 30% til klubb.
ALDERSGRUPPEN 13 – 15 ÅR
For lag i aldersgruppen 13 – 15 år gis det anledning til å reise på
turnering i hele Norge, samt i de andre nordiske land.
Ved innarbeiding av midler til turnering gjelder samme
fordelingsnøkkel som for aldersgruppen 9-12 år.
I henhold til NIF`s regler har man ikke lov å delta på turneringer
i utlandet før man har fylt 13 år.
ALDERSGRUPPEN 16 – 20 ÅR
Lag i aldersgruppen 16-20 år gis anledning til å delta på
turneringer i Europa.
I og med at man da snakker om høye kostnader forbundet med
deltagelse, gis laget anledning til å jobbe inn de midler som
behøves uten at det skal fordeles noe mellom lag og klubb.

ANDRE MOMENTER
Det presiseres at det er mulig å starte en evnt. innsamling til
turnering for aldersgruppen 16-20 år fra man er 14 år.
Midlene som samles inn skal som vanlig settes inn på lagets
konto og øremerkes med hva det gjelder.
Hvis det viser seg at aktiviteten frafaller, så skal de innsamlede
midler fordeles med vanlig fordelingsnøkkel mellom lag og klubb
(70/30)
For at overnevnte punkter skal være gjeldene må lagene
forholde seg til følgende:
* Alle penger som samles inn skal gå via klubbens hovedkonto.
Beløpene skal merkes med hvilket lag de tilhører og hva
innbetalingen gjelder.
* Hvert lag skal gå i dialog med klubbens styre før man starter
arbeidet mot en turnering i utlandet. Dette for at klubben
skal bli informert om hva laget har planer om og for at egen
innsamling av midler ikke krysser klubbens linjer i forhold til
sponsorer etc.
* Det skal være med minimum 1 voksen pr. 5 barn/ungdom på
alle turneringer som klubbene deltar i.
* Det forutsettes at alle lag som samler inn midler til turnering
deltar på de felles dugnader som klubben arrangerer i løpet
av sesongen.
* Det kreves også totalt alkoholforbud for alle som deltar på
turnering i regi av klubben.
Klubben dekker en påmeldingsavgift pr. lag pr. sesong. Summen
begrenser seg oppad til 1500,- NOK.

Alle klubber som ønsker å delta på turneringer i utlandet
må søke om tillatelse fra NHF før påmeldingsgebyr
betales.
Søknadsfrist er min. en måned før turneringen finner
sted.
Det er lagets ansvar å sørge for at tidsfristen avholdes i
forhold til innsending av søknadsskjema.
Det påpekes at søknadsskjema skal underskrives av
klubbens leder før det sendes inn. Skjemaet må gjerne
fylles ut av laget på forhånd.
Søknadsskjema finner man på sidene til Region Øst
under skjemaer.

