Velkommen til

Gulset IF Håndball
Hei, og hjertelig velkommen som nytt medlem i klubben vår! Dette lille hefte gir dere noen praktiske
opplysninger om hva det vil si å være medlem hos oss. Side 2 inneholder et skjema som må fylles ut og
returneres til ledelsen på laget ditt (lagleder eller trener).

Kontingent / kostnader
Det er to type kontingenter medlemmer i klubben må forholde seg til:
•

Generell kontingent til Gulset IF
Hvis barnet ikke allerede er medlem (gjennom en annen undergruppe – fotball, ski eller turn) eller
inkludert i et eksisterende familiemedlemskap, så vil dere motta en faktura kort tid etter at barnet
er registrert som nytt medlem. I skrivende stund er denne kontingenten kr 200,- pr år.

•

Treningsavgift til Gulset IF Håndball
Alle barn skal få mulighet til å prøve ut håndball før de bestemmer seg for om de ønsker å fortsette.
Derfor krever Håndballgruppa ingen treningsavgift det første semesteret. Hvis barnet melder seg inn
i løpet av høsten, vil således ikke treningsavgift bli avkrevet før etter nyttår. Hvis dere ønsker å
fortsette å trene håndball, vil en treningsavgift ble avkrevet hvert semester (vår og høst). Denne
avgiften er for tiden (pr semester):
•

6-9 år kr 650,-

•

10 år kr 750,-

•

11-16 år kr 950,-

•

18 år og senior kr 1350

Utstyr
Man trenger ikke mye utstyr for å spille håndball, og et par gode joggesko og en shorts/treningsbukse er
tilstrekkelig. Når det laget blir klar for å spille kamp trenger man i tillegg en rød shorts. T-skjorte (drakt
med nummer) får man av lagledelsen.

Trening
Barn fra 6 til 8 år trener vanligvis kun én gang i uken. Vanligvis i 60 til 90 minutter. Treningssted er
gymsalen på Stigeråsen skole. Ukedag og klokkeslett vil variere fra år til år, men er vanligvis fast innenfor
en og samme sesong.

Kontakt
Kontakten mellom foreldre og lagledelse går normalt sett gjennom lagleder på laget. Dere vil i løpet av
kort tid etter registrering motta en e-post fra lagleder med mer detaljert informasjon om treningstider
og annen praktisk informasjon.
Gulset IF Håndball er på Facebook: (facebook.com/gulsethandball) følg oss gjerne der. Vi har også en
hjemmeside (gulsetif.no/handball) hvor dere finner klubbhåndbok og annen praktisk informasjon.
Spørsmål vedrørende laget kan tas med lagleder på laget.
Generelle spørsmål om medlemskapet kan rettes til styret: gulset.if.handball@hotmail.com

Velkommen som nytt medlem i Gulset IF Håndball!
Gulset IF Håndball
Registrering av nytt medlem
Alle felter må fylles ut! Bruk blokkbokstaver!
Fornavn og
mellomnavn:
Etternavn:
Fødselsdato:
Kjønn:
Adresse:
Postnummer:

Sted:

Navn på
foresatt:
E-post til
foresatt:
Tlf til foresatt:

Samtykkeerklæring for bruk av bilder
Gulset IF følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer når det gjelder bruk av bilder på nett og i sosiale
medier. I den sammenheng ber vi dere fylle ut og signere skjema under. Les også igjennom
«Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som er vedlagt dette hefte.

Sett kryss i det alternativet som passer

Er det greit at det tas bilder/film av deg/ditt barn i regi av klubben?

Ja

Nei

Er det greit at bildene av deg/ditt barn publiseres nettsider/Facebook-grupper?

Ja

Nei

Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som ligger vedlagt.

Ja

Nei

Sted / dato:

_______________________________________________

Signatur foresatt:

_______________________________________________
(Hvis medlemmet er over 18 kan hun/han selv signere)

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og
film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har
Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte
av barn i idrettslag.
Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige
grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige
konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre
om lov før bildet tas.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan
identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke
hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og
straffeansvar ifølge åndsverkloven.

Idrettsforbundets retningslinjer:
1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres
foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er
kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes
ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær
varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for
eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og
film kjent i idrettslaget.

