
 

   Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 
          Informasjon om aktivitetsavgift, medlemsavgift og lisensforsikring  

sesongen 2019-2020 

 

Aktivitetsavgift OIF Håndball sesongen 2019-2020 

Aktivitetsavgiften er med og dekker deler av bl.a hall-leie, påmeldingsavgifter til serie- og 

turneringer, spillerdrakter, medisinsk utstyr, kampavgifter hall og dommerutgifter.  

Driftsutgiftene som ikke dekkes inn av ovennevnte aktivitetsavgift, skaffes fortrinnsvis av OIF 

Håndball v/Styret gjennom sponsorinntekter, gode samarbeidspartnere og inntektsbringende tiltak.  
 

Vedtatte satser aktivitetsavgift OIF Håndball sesongen 2019-2020; 

Lag Totalt kr. 

Mini 1.000,- 

J/G 10 og 11 år 1.200,- 

J/G 12 år tom 16 år 1.600,- 

Msr 3.div 2.700,- 

Ksr 2.div/3.div/(J18) (betaler i tillegg egenandel for styrketrening) 4.100,- 

Veteran (K/M)                                                 for OIF-medlemmer;         200,-  

for ikke-medlemmer;         600,- 
 

Det vil bli gitt søskenmoderasjon på 40% for yngre søsken.  
 

Fakturering:  

Klassene Mini, J/G10 og 11 år, J/G12 t.o.m 16 år, Msr 3.div. og veteran, betaler hele avgiften med 

forfallsfrist 20.november 2019. 

Ksr 2.div/Ksr 3.div/(J18) deler innbetalingen i to like beløp med forfallsfrister hhv 20.november 

2019 og 15.februar 2020.  
 

Merk!  

Minispillere blir avkrevd full aktivitetsavgift etter deltakelse på 3 stk treninger/kamper. 

 

Alle spillere i alle årsklasser som slutter i løpet av sesongen, blir uansett avkrevd full aktivitets-

avgift. Unntak er langtidsskade, flytting eller andre tungtveiende årsaker (søknad til styret). 
 

NB! Husk å benytte KID-nummer som er anført på tilsendte fakturaer! 

 

Andre avgifter:  

I tillegg til aktivitetsavgift skal også medlemsavgift til OIF være betalt før spilletillatelse blir gitt, 

gjelder alle spillere fom 12 år.  

Det samme gjelder for lisensinnbetaling for spillere som er fra 13 år og eldre.  
 

Spillere som er medlemmer i OIF får automatisk tilsendt faktura på medlemsavgift. 

Spillere som ikke er medlemmer i OIF vil bli innmeldt og får tilsendt faktura for medlemsavgift. 

 

Lisensfaktura (forsikring) sendes ut til den enkelte spiller fra Norges Håndballforbund. Lisens skal 

betales for spillere som er fra 13 år og eldre. 

Hvis lisens ikke betales innen frist, blir spiller ilagt bot av NHF. Boten må dekkes i sin helhet av den 

enkelte spiller, samt at opprinnelig tilsendt lisens må betales før vedkommende får delta i kamp. 
 

Ta kontakt med din lagleder hvis du har spørsmål knyttet til ovennevnte avgifter. 

 

Med hilsen  

Styret i OIF Håndball 


