Retningslinjer for trenerkontrakter og lønn i Jar Håndball
2018/19
Det er utviklet og skal benyttes en av våre fire standard kontrakter når lag eller klubb
inngår samarbeid med en trener.
De fire standard kontraktene er:
•
•
•
•

SFO trener – dvs. ansatt som trener på håndballskole i SFO tiden
Assistent trener – dvs. ansatt som hjelpetrener/assistenttrener
Junior trener – dvs. ansatt som trener og under 18 år
Senior trener – dvs. ansatt som hovedtrener samt over 18 år

Kontrakten skrives ut i to eksemplarer og signeres av trener samt oppmann for laget.
Kopi av kontrakt skal sendes sportslig ansvarlig samt økonomiansvarlig i klubben.
Klubben dekker kr. 20.000,-/lag/håndball-år i trenerlønninger for lag med betalte
trenere. Dette er inkludert lønn for cuper/treningsleir etc.
Klubben legger ut for alle trenerutgiftene, slik at dette gjøres skattemessig korrekt.
Klubben får tilbakebetalt fra lagene det overskytende beløpet (over 20.000,-) når
håndballåret er omme (juni hvert år) basert på oppsett fra økonomiansvarlig i
klubben.
Det utbetales lønn til trenere tre ganger per år (september, desember og juni) basert
på attesterte timelister fra treneren. Timelistene må attesteres av oppmann på laget
før lønn kan utbetales.
Feriepenger utbetales i sin helhet ved kontraktslutt (normalt ved utløp av håndballåret i juni).
Jar Håndballs lønnsindeks:
SFO trener
Junior trener
Assistent trener
Senior trener

Pr. gang
125,Treningstime
150,150,200,-

Loppetassen/Minirunde
500,-/dag
Hjemmekamp
150,150,300,-

Bortekamp
200,- (max. 500,- pr dag)
200,- (max. 500,- pr dag)
400,- (max. 1000,- pr dag)

Når det gjelder betaling for deltagelse på cuper og treningsleir, skal dette avtales
direkte mellom lag og trener. Beskjed om avtalt beløp gis til økonomiansvarlig i
klubben, slik at godtgjørelse kan utbetales.

Klubben anbefaler lagene å benytte følgende matrise i forbindelse med godtgjørelse
for trenere på cuper og treningsleir:
Deltagelser på
treningsleir i
Danmark (3 netter
overnatting)

Deltagelse på cuper med
forholdvis lang reisevei
+ 2 overnattinger (f.eks.
Bø cup/ Slottsfjell
cup/Helton cup)

Deltagelse på cuper
med kort reisevei uten
overnatting (f.eks.
Bonaqua cup/Haslum
cup, Loppetassen,
Minirunder)

Senior trener

kr. 2500 + overnatting
og reise

kr. 2000 + overnatting og
reise

kr. 750 /dag

Junior trener +
Assistant trener

kr. 2000 + overnatting
og reise

kr. 1500 + overnatting og
reise

kr. 500 /dag

SFO trener

kr. 500 /dag
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