Nordre Fjell Håndball
Postboks 57
5363 Ågotnes
Telefon: 93460049

Org. No:
Klubb No.:
Bank: Sparebanken Vest:
Nettside:
E-post:

885016642
LA12460037023
3628 5216537
www.nordrefjell.no
handball@nordrefjell.no

Håndball

AVTALE
om
trenerengasjement
mellom
Nordre Fjell Håndball (nedenfor kalt klubben)
og
xxx (nedenfor kalt trener)

Nordre Fjell Håndball og
Klubbens navn

xxx
Trenerens navn

xxx
Adresse

xxx
Postnummer/-sted

_______________________________________
E-post

_____________________________________
Telefon

________________________________

______________________________

Personnummer

Kontonummer

xxx
Kontraktens verdi

_________________________________
Utbetales (2 ganger pr. år/annet)
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har i dag inngått følgende avtale:
1.

Trenerengasjement av frivillig/ideell karakter

Trenerengasjement i henhold til denne avtalen er å anse som ulønnet, frivillig/ideell virksomhet hvor treneren enten er
tillitsvalgt eller har akseptert en oppnevning av klubbens styre. Denne avtalen er ikke underlagt norsk
arbeidsmiljølovgivning.

2.

Avtalens varighet

Denne avtalen gjelder fra 01 / 08 / 2018 til 31 / 07 / 2019
Dersom partene blir enige om å forlenge engasjementet, inngås en ny avtale.

3.

Trenerens oppgaver og ansvarsområde.
a) Treneren skal i avtaleperioden trene klubbens xxx i Nordre

Fjell Håndball

b) Treningen gjelder alle spiller på nevnte lag.
c) Treningsøkten kan vare inntil 90 minutter.
d) Trenere skal følge følgende lag på dets serie- og cupkamper.

4.

Trenerens forpliktelser og rettigheter.

Treneren er generelt underlagt klubbens håndballstyre. I sitt daglige virke er treneren underlagt trenerkoordinator
oppnevnt av håndballstyret.
Til grunn for trening og kamper skal legges klubbens målsetninger og retningslinjer for håndballvirksomheten på det
aktuelle alderstrinnet (se sportsplan).
Disse målsetninger og retningslinjer er å anse som en del av denne avtalen.
Treneren er forpliktet til å følge disse målsetninger og retningslinjer i sin gjennomføring av trening og kamper.
Treneren forplikter å levere liste med spillerne to ganger i året, når dette blir etter spurt. Klubben har oppnevnt en
person som skal forevises politiattest ved forespørsel (hvert 3. år).
Det forventes at trener stiller på motivasjonskurs i regi av klubben. Klubben forventer at trener tar 4 trener moduler
hvert år. Det er krav til trener 1 for å trene spillere fra 13 år.
Sammen med trenerkoordinator skal treneren planlegge treninger, treningskamper, deltakelse i cuper/turnering o.l.
innenfor de økonomiske rammer laget/lagene er blitt tildelt. Alle inntekter laget/lagene skaffer i løpet av sesongen,
tilhører laget og kan disponeres av laget.
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Uttak av lag og innbytte av spillere under kamp, avgjøres av treneren på grunnlag av klubbens målsetning og
retningslinjer for alderstrinnet (se sportsplan). Inntak av nye spillere og andre endringer i spillertroppen gjennom
sesongen, klareres med trenerkoordinatoren og eventuelt styret i forkant.
Avgjørelse i disiplinærsaker som oppstår innen laget/lagene i forbindelse med trening/kamp, avgjøres av treneren.
Alvorligere disiplinærsaker eller gjentatte disiplinære forgåelser gjennom sesongen, drøftes med trenerkoordinator og
ev håndballstyret før eventuell reaksjon iverksettes.
Ved trening av aldersbestemte lag skal treneren og trenerkoordinatoren avholder møte med spillernes foreldre før
sesongstart og ved sesongslutt.
Treneren har ikke anledning til å ta på seg treneroppdrag for andre lag uten skriftlig tillatelse fra håndballstyret.
Ved trening av lag i aldersbestemte klasser er treneren ved ulykke dekket av klubbforsikringen.
Dersom laget ikke stiller til kamp, må det selv dekke eventuelle bøter fra NHF Region Vest.
5.

Klubbens forpliktelser og rettigheter.

Håndballstyret skal før trenervirksomheten starter, overlevere treneren en skriftlig oppstilling over de målsetninger og
retningslinjer som gjelder for klubbens håndballaktivitet på det aktuelle aldersnivået.
Dersom ikke annet er avtalt skriftlig, er klubben ansvarlig for bl.a.
-

å oppnevne en trenerkoordinator som kan bistå treneren.
å sørge for at laget blir påmeldt til seriespill og eventuelt cuper og turneringer.
at alle aktuelle spillerne er registrert og spilleberettiget for klubben i henhold til NHF´s regler (lisens).
at treneren har klær til bruk ved trening og kamper.
informere, og legge til rette for trenerkurs.
at lagene har nødvendig utstyr.
at lagene har tilfredsstillende baner/anlegg for trening..
å engasjere dommer til lagets hjemmekamper og betale denne etter kampen.

6.

Kostnadsdekning

Klubben dekker spillerlisens for trenere som selv spiller aktivt i klubben. Mot innlevering av originalkvitteringer kan
klubben dekke utlegg treneren har hatt når disse knytter seg direkte til hans/hennes gjennomføring av trening og
kamper for laget/lagene. Avtales på forhånd.
Kjøring til bortekamper og kurs dekkes i henhold til de satser og krav som fremgår av Statens Reiseregulativ.
7.

Andre forhold som ønskes regulert.
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8.

Virkningen av avtalebrudd.

Ved mangelfull oppfølging eller uklarhet om tolkning av denne avtale mellom trener eller klubb, skal den part som har
behov be om møte med avtaleparten så snart som mulig med tanke på å rydde opp i forholdet. Resultatet av møtet skal
nedtegnes skriftlig med en kopi til hver av partene.
Dersom forholdet ikke bedrer seg eller gjentatte og/eller ved alvorlige brudd på denne avtale eller
målsetningene/retningslinjene, kan den annen part skriftlig si opp avtaleforholdet med to ukers varsel.
9.

Avtalens opphør.

Denne avtale opphører ved utløp uten at noen av partene trenger varsle opphøret. Alle eiendeler som tilhører den
annen part, skal levers tilbake senest ved avtaleutløp.
Ved oppsigelse eller omforent opphør i avtaleperioden, skal eiendeler leveres tilbake og utestående økonomiske
fordringer gjøres opp senest den dagen avtalen opphører.
10.

Tvister.

Tvister mellom partene skal forsøkes løst ved forhandlinger.
Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved Hordaland Idrettskrets.

______________________ ______/_____2018
Sted og dato

____________________________________

______________________________________

Underskrift leder

Underskrift trener

