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Elitelisensreglement 2018/2019
Kapittel 0. Introduksjon
1.1

Endringer fra reglementet 2017/2018.

Hovedendringer
 Søknadsperioden er 1. – 30.april 2018.
 Innføring av krav om trenerutdanning i 1. divisjon
 Poengtrekk kan benyttes som sanksjon i 1. divisjon
 Nye retningslinjer for nedbetaling/innfrielse av ansvarlig lån
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1.2

Hovedrevisjon

Elitelisensreglementet vil gjennomgå en totalrevisjon i løpet av perioden fram til
sesongen 2019/2020.
Tidligere er vedtatt følgende områder som gjeldende for lisens frem mot sesongen
2019/2020:


Klubben må ha positiv Egenkapital pr 31.12.2018 for å kunne få fornyet sin lisens for
sesongen 2019/2020. Vedtatt i Forbundsstyret 18.09.2015.



I perioden tom lisenstildeling for sesongen 2018/2019 vil klubber som har positivt
driftsresultat og en EK-grad som er bedre enn -50 % av klubbens omsetning IKKE få
poengtrekk. Vedtatt i Forbundsstyret 18.09.2015. Jfr pkt 3.8



Fra og med lisenssøknad for sesongen 2019/2020 (regnskap pr 31.12.2018) er det et
ufravikelig krav om positiv egenkapital for å få lisens. Klubber uten lisens kan ikke
delta i Eliteserien. Vedtatt i Forbundsstyret 18.09.2015.



Fra og med lisenssøknad for sesongen 2019/2020 (regnskap pr 31.12.2018) kan ingen
klubber rykke opp fra 1. divisjon dersom de har negativ Egenkapital. Vedtatt i
Forbundsstyret 18.09.2015.



Hovedtrener for klubbene i Eliteserien skal være autorisert Trener 4 senest fra
og med sesongen 2017/2018, men trenere som har startet på topputdanningen kan
arbeide som trenere i Eliteserien mens de fullfører utdanningen. Dette er en
overgangsordning frem til sesongen 2020/2021.



Hovedtrener for klubbene i 1. divisjon skal være autorisert Trener 3 senest fra
og med sesongen 2018/2019, men trenere som har startet på topputdanningen kan
arbeide som trenere i 1. divisjon mens de fullfører utdanningen. Dette er en
overgangsordning frem til sesongen 2021/2022.



Personer med spillererfaring fra høyt internasjonalt nivå (individuell vurdering) kan
arbeide som trenere i Eliteserien og 1. divisjon så lenge de deltar på
topputdanningen. Dette er en varig ordning.

Frem mot sesongen 2019/2020 vil det bli arbeidet videre med utvikling av
lisensreglementet innenfor:
 Økonomi
 Organisasjon
 Sport
 Anlegg
 Konsekvensmatrise
Utviklingsprosessen vil skje i samarbeid med Norsk Topphåndball, og
Forbundsstyret som besluttende myndighet. Arbeidet skal være ferdig i januar 2018.
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Elitelisensreglement for sesongen 2018/2019.
Kapittel 1: Generelle bestemmelser
§1

Formål
(1) Elitelisensreglementet har som formål å definere en felles og forutsigbar
standard for samtlige klubber som deltar i NHFs høyeste serier.
Elitelisensreglementet skal bidra til en profesjonell profil på Eliteserien og 1.
divisjon. Elitelisensreglementet definerer standarder for følgende områder:
- Økonomi
- Organisasjon
- Arena
- Sport
- Arrangement

§2

Hjemmel
(1) Elitelisensreglementet er utarbeidet i samarbeid med Norsk Topphåndball.
ElTitoep
sepriheålin
sednbsa
reglementet er hjemlet gjennom NHFs M
lovos§jo
24n, o
senebsrtebded
heandlet på
HåndSbaam
llth
inogledt 2015.
ernieliseisnksroeglementet legges fram for, og godkjenneIsnanvs, aFtosrbundsstyret ved
(2) ElitesE
hver eunnddreinrh
g.olFdoernådkeunne gjøres gjeldende neste sesong, må
elitelisensreglementet være kunngjort innen 01.oktober året før. 1

§3

Omfang og varighet
(1) Klubber som skal spille i Eliteserien eller 1.divisjon må søke om og få tildelt
elitelisens for å være deltakerberettiget.
(2) NHFs Elitelisensnemnd(ELN) tildeler hvert år Elitelisens for en angitt periode,
jfr. § 24 i NHFs lov. Tildelt lisens kan inndras i løpet av sesongen under
spesielle forhold, se nedenstående.

§4

Forholdet til norsk lov og offentlige bestemmelser
(1) Klubbene plikter å innrette sin drift i overensstemmelse med sivilrettslige lover,
regler og forskrifter så vel som overordnede idrettsmyndigheters lover og
bestemmelser. Dersom det på noe felt er motstrid mellom idrettens egne
bestemmelser og sivilrettslige lover, regler og forskrifter, er det de sivilrettslige lover,
regler og forskrifter som skal gjøres gjeldende, gitt at disse er ufravikelige.
(2) Brudd på norsk lov og/eller offentlige bestemmelser regnes som brudd på
lisensbestemmelsene og vil kunne medføre sanksjoner i henhold til dette
reglementets bestemmelser.

1

Dette er imidlertid ikke til hinder for at kravene fastsatt i dette reglementet kan lempes på etter denne dato.
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(3) NHF har bestemt at for Elitelisenstildelingen for sesongen 2018/2019 vil følgende
sivilrettslige forhold bli underlagt særskilt kontroll og oppfølging:
 Bruk av kontrakter.
 Yrkesskadeforsikring for samtlige personer i klubben som omfattes av denne
obligatoriske ordningen.
 Tjenestepensjon
 Egen skattetrekkskonto.

§5

Prioriteringer
(1) Innenfor Elitelisensreglementets tre områder (ref. kap. 1.1) kan Forbundsstyret angi
spesielle prioriteringer. I perioden fram til reglement for sesongen 2019/2020 er
følgende områder prioritert:
o Økonomi
o Anlegg

§6

Formkrav
(1) Elitelisenssøknaden skal sendes på fastsatte skjema med de vedlegg og formular som
er påkrevd. Søknaden skal undertegnes av klubbens valgte styreleder. (Ref. kap.
6. Søknad om elitelisens)

§7

Søknadspreiode
(1) For Elitelisens sesongen 2018/2019 er søknadsperioden satt til 01.april – 30.april
2018. Elitelisensnemda vil behandle og tildele lisens en gang hver uke i
søknadsperioden.
(2) For sent innlevert søknad eller mangelfull dokumentasjon vil kunne utløse reaksjoner
etter NHFs Elitelisensnemnds beslutning.

§8

Gjeld til organisasjonen
(1) For å være søknadsberettiget til Elitelisens stilles det krav om at gjeld til
følgende organisasjoner skal være gjort opp (nedbetalt i sin helhet eller i form
av en forpliktende og overholdt nedbetalingsavtale):
o Norges Håndballforbund
o NHFs regioner
o Norsk Topphåndball
o Andre klubber i norsk håndball

§9

Behandling
(1) NHFs administrasjon (GS) er av Forbundsstyret (FS) gitt behandlings- og
innstillingsmyndighet. GS er saksforbereder og innstiller til
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Elitelisensnemnda, som behandler og tildeler lisens, samt vedtar iverksettelse
av eventuelle sanksjoner gjennom lisensperioden.
§ 10 Behandlingsgrunnlag
(1) ELN skal i sin behandling og tildeling utelukkende legge til grunn den
dokumentasjon og de forhold som er kjent på behandlingstidspunktet.
Forhold som oppdages/oppstår etter behandlingstidspunktet skal ikke
vektlegges, med mindre forholdet skyldes oppretting av lovstridig handling.
§ 11

Behandlingsprosedyre

(1) Klubben oversender sin søknad med tilhørende dokumentasjon til NHF innen
søknadsperiodens utløp 30.april 2018. NHF v/Generalsekretariatet (GS) er av
Forbundsstyret gitt innstillingsmyndigheten og forvaltningsmyndigheten etter
vedtak.
Følgende prosedyre vil bli lagt til grunn for saksbehandlingen:
-

Innen 01. mars 2018 vil GS sende en påminnelse til klubbene. Påminnelsen vil bl.a.
inneholde en opplisting av dokumentasjonskravene (Kapittel 6). Dette vil samtidig
også bli publisert på www.handball.no

-

I perioden 01.april – 30.april 2018 skal klubben sikre at all nødvendig dokumentasjon
er kommet fram til NHF. Det er klubbens ansvar å sende nødvendig og påkrevet
dokumentasjon i tide slik at søknadsperioden overholdes. Ingen klubb vil få sin
lisenssøknad behandlet før tilstrekkelig dokumentasjon foreligger.

-

Faglig vurdering av søknaden. Dersom det ut fra denne vurderingen viser seg behov
for ytterligere informasjon/dokumentasjon, vil GS etterspørre dette.

-

Dersom søknaden viser vesentlig avvik i forhold til de krav som er satt til
Elitelisensen vil GS be om et møte med klubben. Klubbene på sin side oppfordres
til tidligst mulig å søke kontakt med GS ved eventuelle uklarheter eller evt.
rådgivning.

-

Når komplett søknad er mottatt vil GS, fortløpende, og på individuelt grunnlag,
utarbeide og oversende sin innstilling til NHFs Elitelisensnemnd.

-

NHFs Elitelisensnemnd vil i søknadsperioden gjennomføre ukentlige
tildelingsrunder. Etter søknadsperioden vil det, ved behov, gjennomføres inntil 4
ytterligere tildelingsrunder. (Primo mai, Medio mai, Ultimo mai og primo juni.)

-

Klubbens lisensstatus med eventuelt tilhørende konsekvenser anses å være offentlige
opplysninger. Årsaken til klubbens lisensstatus med tilhørende konsekvenser anses å
være av konfidensiell karakter. (Dog vil NHF gi opplysninger om klubbens
nøkkeltall definert til; Totale inntekter, totale utgifter, årsresultat og egenkapital.)
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§ 12

Klageadgang

NHFs Elitelisensnemnds vedtak om tildeling av Elitelisens for sesongen 2018/2019 kan
innklages som følger:
1. Begjæring om fornyet behandling framsettes innen 14 dager etter at NHFs
Elitelisensnemnds vedtak har kommet klubben til kjennskap. Begjæringen skal
grunngis og dokumenteres.
2. Anke på NHFs Elitelisensnemnds fornyede behandling skal inngis i henhold til
NHFs bestemmelser om anker § 3.

Kapittel 2: Elitelisenskategorier med tilhørende sanksjoner
Det understrekes at det er NHFs Elitelisensnemnd som tildeler Elitelisens og vedtar
iverksettelse av eventuelle sanksjoner, ref pkt. 1.8.

§ 13

Elitelisenskategorier

(1) Elitelisensen deles inn i 3 hovedkategorier Jfr vedlagte tabellariske fremstilling:
-

-

-

Elitelisens uten anmerkninger.
o Denne kategorien innebærer at klubben ikke er underlagt spesielle
restriksjoner.
Elitelisens med status under overvåking.
o Klubber som kommer inn under denne kategorien kan ikke inngå nye
forpliktende avtaler som innebærer økte kostnader, uten først å ha skriftlig
dokumentert finansieringen.
Elitelisens med status under skjerpet overvåking med eller uten poengtrekk.
o Klubber som kommer inn under denne kategorien har ikke anledning til å
påta seg nye økonomiske forpliktelser uten at dette er godkjent av NHF.
Herunder:
1. å tegne profesjonelle kontrakter med (nye eller fornyede) spillere og
trenere.
2. fornye andre avtaler som innebærer nye større forpliktelser

(2) Særskilt for 1.divisjon
1. divisjon omfattes i sin helhet av Elitelisensordningen fra og med sesongen
2017/2018, med følgende unntak:
- Arenakrav vil ikke bli gjort gjeldende fullt ut før sesongen 2019/2020.
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§ 14

Endringer i Elitelisenskategorien

(1) Selv om en klubb får Elitelisens, kan elitelisenskategorien endres, sanksjoner gjøres
gjeldende, og i spesielle tilfeller kan lisensen trekkes tilbake i løpet av sesongen.
(2) Endringer, eventuelt tilbaketrekking av tildelt lisens, skal først finne sted etter
drøftingsmøte med angjeldende klubb.

Kapittel 3 Økonomi
§ 15

Regnskapsføring

(1) Håndballgruppas / Håndballklubbens regnskap skal følge kalenderåret.
(2) Regnskapet skal føres etter kontoplan utarbeidet av overordnet idrettsmyndighet, der
periodisering av inntekter/utgifter er i henhold til denne. Retningslinjer for
periodisering er utarbeidet i samarbeid med Norsk Topphåndball og er bekjentgjort
for klubbene. (Det minnes om at periodiseringsperiodene er satt til: 0101 – 3105 og
0106 – 3112.).
(3) Det er utarbeidet standard maler og bestemmelser med hensyn til føring, gruppering
og rapportering av regnskapstall. Dette for i større grad å kunne sammenligne tall,
følge trender og gjennomføre analyser. Fra og med regnskapsåret 2012 er det
obligatorisk å følge disse bestemmelsene.
(4) Klubbene skal rapportere regnskapstall som følger:
Fleridrettsklubber:
- Regnskap for klubben samlet sett. (Hovedlagsregnskapet.)
- Regnskap for håndballgruppa.
- Regnskap for elitedriften (håndball), herunder også evt. rekrutteringslag.
Håndballklubber/Allianseidrettslag-håndball:
- Regnskap for klubben/Allianseidrettslaget-håndball samlet sett.
- Regnskap for elitedriften (håndball), herunder også evt. rekrutteringslag.
(5) For søknad om Elitelisens 2018/2019 er det regnskapsåret 2017 som legges til
grunn.

§ 16

Revisjon

(1) Klubben skal ha engasjert statsautorisert revisor/registrert revisor.
(2) Klubben skal ha valgt kontrollkomitè bestående av minst to medlemmer.
(3) Klubben skal følge NIFs Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser.
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§ 17

Årsmøtegodkjenning

(1) Årsregnskapet skal legges fram for, og godkjennes av, klubbens årsmøte som
avholdes hvert år. Dette for å sikre at all dokumentasjon er offentlig og akseptert av
klubbens medlemmer.
(2) Et årsmøtegodkjent regnskap er et offentlig dokument. Norges Håndballforbund vil
ved forespørsel oppgi klubbens/gruppas egenkapital, samlede inntekter, samlede
utgifter og årsresultat.

§ 18

Perioden 01.01 – til ny lisensbehandling

(1) En lisenskategori som er tildelt, har varighet frem til denne endres av ELN. Det
presiseres at dersom klubbens årsregnskap og egenkapitalsituasjon tilsier at klubben
vil stå i fare for å få lisens med status under skjerpet overvåking, pålegges klubben å
unnlate å påta seg nye kostnader i denne perioden uten godkjennelse fra NHF. Som
nye kostnader regnes også fornyelse av profesjonelle kontrakter.
(2) Dersom klubben forsettlig eller uaktsomt likevel pådrar seg nye kostnader uten
godkjennelse fra NHF i perioden fra 1.januar til ny lisensbehandling, skal dette
tillegges vekt i GS innstilling til NHFs Elitelisensnemnds behandling av
Elitelisenssøknaden.
(3) Dersom klubben har forbedret sitt årsresultat, slik at dette skulle tilsi en kategori uten
betingelser, kan klubben ta kontakt med GS for å se på eventuell handlefrihet frem
mot formell lisenstildeling.

§ 19

Forholdet til aksjeselskap

(1) Er klubbens aktiviteter helt eller delvis finansiert gjennom et aksjeselskap, eller vice
versa, skal klubbens og aksjeselskapets konsoliderte regnskap legges til grunn for
NHFs vurdering av den økonomiske situasjon. Det forutsettes at aksjeselskapene
tilpasser sin regnskapsavslutning til de krav som Elitelisensreglementet har fastsatt
for klubbregnskapet. I de tilfeller der aksjeselskapet allikevel velger å
gjennomføre en senere dato for framlegging av årsregnskap, vil klubben motta
gebyr, poengtrekk eller ikke gis Elitelisens. Ref. kap. 2.3.
(2) Dersom det konsoliderte årsregnskapet for klubb og aksjeselskap viser at dets
økonomi ikke er sterk nok til å håndtere ansvaret for håndballgruppas /
håndballklubbens eventuelle underskudd (eller vise versa), faller lisensen til
håndballgruppa bort.
(3) I de tilfeller der et konsolidert regnskap skal legges til grunn, skal både klubb og
aksjeselskap sende inn en egenerklæring der det tilkjennegis at den økonomiske
situasjonen og de økonomiske forpliktelser som følger er kjent og akseptert.
(4) I søknadens regnskapssammendrag skal det fylles ut konsoliderte tall for klubb og
AS.
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§ 20

Forhold ved fleridrettslag

(1) Er klubben et fleridrettslag, skal det vedlegges regnskap for fleridrettslaget der det
klart fremgår hvordan håndballgruppas økonomi er inkludert, eller en bekreftelse fra
fleridrettslaget på at håndballgruppas økonomi er kjent for hovedlaget og blir
inkludert i hovedlagets regnskap og ansvar. Dersom det ved senere årsoppgjør for
hovedlaget viser seg at dette ikke har økonomi til å ivareta håndballgruppas
økonomiske ansvar, faller lisensen for håndballgruppa bort. Med fleridrettslag i
denne sammenheng forstås idrettslag som driver flere grupper/idretter, der gruppene
ikke er rettssubjekter.
(2) Alllianseidrettslag der håndballen er eget rettssubjekt omfattes altså ikke av
fleridrettslagsbegrepet.

§ 21

§ 22

Ansvarlige lån
Definisjon ansvarlig lån:
 Ansvarlig lånekapital er lån som har prioritet etter all annen gjeld.
 Ansvarlige lån godkjennes som en del av klubbens Egenkapital når følgende vilkår
er til stede;
 Långiver har bekreftet at kravet er uprioritert.
 Klubben har ikke forpliktet seg til motytelser
 Ansvarlig lån kan nedbetales eller innfris når klubben har positiv egenkapital
som dekker all annen gjeld inkludert renter på ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet
står tilbake for alle andre fordringshavere. Størrelsen på det ansvarlige lånet skal
bekreftes med årsoppgave fra långiver.
 Ansvarlig lån skal balanseføres som egen post under gjeld
 Renter på ansvarlig lån kan ikke tillegges lånet, men føres som ordinær gjeld
 Kopi av signert lånedokument skal forelegges ELN umiddelbart etter signering

Elitelisenskategori og økonomi

(1) Klubbens økonomiske situasjon vil bli underlagt en separat vurdering, der klubbens
økonomiske situasjon alene vil kunne danne grunnlag for hvilken kategori klubben
tildeles.

(2) I sesongene frem til 2019/2020 vil klubber med egenkapital bedre enn -50 % av
omsetning og positivt årsresultat ikke få poengtrekk.
(3) I sin innstilling til NHFs Elitelisensnemnd vil GS benytte den oppstilling som følger
dette reglementet som vedlegg 2.
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§ 23

Budsjett og handlingsplaner

(1) Fra og med søknad om elitelisens for sesongen 2017/2018 skal klubben
levere budsjett for 2 år. (For søknaden 2018/2019 skal det følgelig leveres
budsjett for 2018 og 2019.)
(2) Klubbene skal videre som en del av sine budsjetter utarbeide og vedlegge en
handlingsplan som viser hvorledes budsjettmålet skal oppnås.

§ 24

Rapportering:

(3) Fra og med søknad om elitelisens for sesongen 2017/2018 skal
økonomirapportering finne sted som følger:
 Klubber med status «uten anmerkninger» eller status under overvåking
skal sende inn regnskapstall kvartalsvis innen utløpet av påfølgende
måned.
Resultatavvik (positive og negative) ift budsjett og handlingsplan
kommenteres.
 Klubber med status under skjerpet overvåking skal sende inn
regnskapstall hver måned, innen utløpet av påfølgende måned.
Resultatavvik (poistive og negative) ift budsjett og handlingsplan
kommenteres.

Kapittel 4 Organisatoriske krav
§ 25

Årsmøte

(1) Klubben skal, innen 31.03, hvert år avholde årsmøte. En eventuell utsettelse skal
bekreftes godkjent av idrettskretsen. NHF skal informeres uten opphold ved eventuell
utsettelse av klubbens årsmøte.
(2) Protokoll fra årsmøtet skal foreligge i undertegnet tilstand ved innsendelse av
Elitelisenssøknaden. Kopi av årsmøteprotokoll skal sendes NHF

§ 26

Adresser

(1) Klubben skal ha 2 offisielle adresser:
 Postadresse (postboks).
 E-post.
(2) Klubbens skal innen søknadsfristen, i Sportsadmin, melde inn klubbens offisielle
adresser til overordnet idrettsmyndighet (region og Håndballforbundet sentralt).
Endringer skal meldes fortløpende og umiddelbart.

§ 27

Klubbstyre

(1) Klubben forpliktes av det årsmøtevalgte styret. Innen søknadsfristen skal klubben, i
Sportsadmin, oversende oversikt over klubbens styre og ansatte.
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§ 28

Fullmakter

(1) Klubben skal innen søknadsfristen hvert år, oversende en oppstilling som viser de
fullmakter som er gitt personer i klubben (styremedlemmer, ansatte og evt. andre
som av styret er gitt fullmakt på vegne av klubben.)

§ 29

Administrasjon

(1) Kravet til adminstrative ressurser er tilsvarende 2 hele årsverk, hvorav minst ett
årsverk skal være dedikert til markedsarbeid.
(2) Definisjonen på et årsverk er en person som må bidra med minimum 1950 timer i
løpet av et år. Klubbens adminstrasjon skal være tilgjengelig på dagtid.

§ 30

Kontrakter

(1) Klubben skal tegne kontrakter med samtlige personer som tilhører en eller flere av de
funksjonsgrupper som er listet opp nedenfor. Oversikt over alle kontrakter skal
sendes NHF innen 01.10. hvert år.
(2) Amatørkontrakt eller profesjonell kontrakt.




Amatørkontrakten skal minimum innholde:
o Avtaleperiode.
o Avtalte plikter og rettigheter.
o Avtalte betingelser knyttet til deltakelse på landslagsaktivitet.
o Avtalte betingelser knyttet til overgang til andre klubber. (Det kan ikke
avtales klausuler som strider mot NHFs bestemmelser.)
o Beskrivelse for hvordan tvister skal behandles.

Profesjonell kontrakt skal minimum:
o Tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til ansettelsesavtale.
o Beskrive opplysning om yrkesskadeforsikring og andre forsikringer som
er tegnet for spilleren (arbeidstakeren).
o Beskrive opplysning om tjenestepensjonsordningen.
o Beskrive avtalte betingelser knyttet til deltakelse på landslagsaktivitet.
o Beskrive avtalte betingelser knyttet til overgang til andre klubber. (Det
kan ikke avtales klausuler som strider mot NHFs bestemmelser.)
o Beskrive håndtering av tvister.

(3) Trenere skal ha kontrakt minimum på lik linje med spillerne.
(4) Alle ansatte skal ha ansettelsesavtaler som minimum tilfredsstiller de krav til
ansettelsesavtale som er gitt i Arbeidsmiljøloven. Vi anbefaler at NHFs
Standardkontrakter benyttes.
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§ 31

Rekrutteringsarbeid

Alle klubber i Eliteserien skal aktivt arbeide med rekrutterings- og spillerutviklingsarbeid i
sitt nærområde. Dette skal enten skje ved at klubben selv stiller rekruttlag i seniorklassen og
lag i de eldste aldersbestemte klassene, eller ved at klubben har inngått forpliktende
samarbeid (partnerklubbsamarbeid) med en eller flere omkringliggende klubber.

Kapittel 5 Arena
§ 32

Arenakrav

(1) Arrangementene er Elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig
element i selve arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser
at arenaen er av så stor betydning at dette er skilt ut som et eget kravsområde.
(2) Spillearenaen skal være hensiktsmessig med tanke på;
 selve spillet
 publikumsfasiliteter
 pressefasiliteter
(3) De angitte kravene (publisert som vedlegg til dette reglementet) har som formål å
definere minimum standard for de anlegg som skal kunne benyttes til å arrangere
kamper i Eliteserien og E-cup.
(4) Klubber som ikke har godkjent hjemmearena i sesongen 2018/2019, kan få sine
hjemmekamper i Eliteserien berammet til en annen arena som er godkjent for
eliteseriespill.
(5) Dersom klubben ikke ser seg i stand til å oppfylle kravene innenfor oppgitt frist, kan
klubben søke om utsettelse. Kravet for at slik utsettelsessøknad skal kunne innvilges
er en forpliktende utbedringsplan.
(6) Dersom det ikke kan legges fram en forpliktende utbedringsplan som innebærer at
arenaen fyller de fastsatte kravene innen 30.04.2018 (01.09.2018 for nyopprykkede
klubber), skal klubben flytte sine arrangementer tilknyttet eliteaktiviteten til
nærmeste arena som fyller de angitte kravene.

Kapittel 6 Søknad om elitelisens
§ 33

Krav til søknaden

(1) Alle aktuelle klubber skal, innen søknadsfristens utløp, sende NHF søknad om
elitelisens i samsvar med elitelisensreglementet. Søknaden sendes via e-post til
nhf@handball.no og merkes med «Elitelisenssøknad 2018/2019 for (klubbens navn)»
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(2) For at lisenssøknaden skal bli behandlet må følgende dokumentasjon sendes samlet
som ett vedlegg pr e-post til NHF innen søknadsfristens utløp;







Offisielle adresser, post og e-post.
Klubbens styre og administrasjon
Fullmaktskjema
Hallskjema, kun dersom det er endringer i arena fra tidligere innsendinger
Bekreftelse av vedlegg
Bekreftelse vedrørende ansvarlig lån

(3) Vedlegg som skal følge søknaden om elitelisens
 Vedlegg 1
Revidert årsregnskap godkjent av årsmøtet for siste
regnskapsår. (Regnskap for AS i henhold til § 19.)


Vedlegg 2

Endelig periodisert budsjett godkjent av årsmøtet



Vedlegg 3

Styrets, revisors og kontrollkomiteens beretninger



Vedlegg 4
Kopi av A07 – Oppsummering av opplysninger: Mottatte Ameldinger for perioden 2016-01 til 2016-12.



Vedlegg 5

Er klubben et fleridrettslag, gjelder krav fastsatt i eliteserielisensreglementet, ref. § 20.



Vedlegg 6

Er klubbens aktiviteter helt eller delvis finansiert gjennom et
aksjeselskap, gjelder krav fastsatt i elitelisensreglementet ref.
§ 19.



Vedlegg 7

Bekreftelse om ansvarlig lån.



Vedlegg 8

Signert protokoll fra årsmøtet

Søknadsperiode for sesongen 2018/2019 er 01.april – 30.april 2018

Elitelisensreglement 2018 – 2019

Side 15

Vedlegg 1
TABELLARISK FRAMSTLLING AV ELITELISENS-KATEGORIER OG SANKSJONER
BASERT PÅ KLUBBENS ØKONOMISKE SITUASJON UTTRYKT SOM FORHOLDET
MELLOM EGENKAPITAL(EK) OG OMSETNING OG
DRIFTSREULTAT(DR) OG OMSETNING. Tabellen legges til grunn for administrasjonens
innstilling til ELN.

Kategori

EKK-intervall

Subgrupper

Lisens uten anmerkninger

Neg ek INNTIL. =>
- 3,00%

Ingen

Lisens med status under overvåking

Lisens med status under skjerpet
overvåking

Elitelisensreglement 2018 – 2019

-3,00 => -10,00

- 10,00 => -50,00

Sanksjoner

DR > 10%

10% <DR> 0%

0% <DR> -20%

- 20% < DR

Ingen sanksjoner

Ingen sanksjoner

Ingen sanksjoner

Ingen sanksjoner

Innsending av
kvartalsregnskap.
Alle økninger må
forhåndsfinansieres.
Innsending av
Innsending av
kvartalsregnskap.
kvartalsregnskap.
Alle økninger må
Alle økninger må
forhåndsfinansieres. forhåndsfinansieres.

-3,00 => -6,00

Innsending av
kvartalsregnskap.

Innsending av
kvartalsregnskap.

Innsending av
kvartalsregnskap.

-6,00 => 10,00

Innsending av
kvartalsregnskap.

Innsending av
kvartalsregnskap.

-10,00 => 20,00

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen
utgiftsøkninger
Innsending av
Innsending av
godkjennes.
kvartalsregnskap.
kvartalsregnskap.
Klubben gis ikke
Alle økninger må
Alle økninger må
anledning til å tegne
forhåndsfinansieres. forhåndsfinansieres. profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at
dette på forhånd er
godkjent av NHF.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen
utgiftsøkninger
godkjennes.
Klubben gis ikke
anledning til å tegne
profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at
dette på forhånd er
godkjent av NHF.
1 poeng trekk.
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Sanksjoner

Kategori

Lisens med status under skjerpet
overvåking

Elitelisensreglement 2018 – 2019

EKK-intervall

Subgrupper

DR > 10%

10% <DR> 0%

-20,00 => 30,00

Innsending av
kvartalsregnskap. Alle
økninger må
forhåndsfinansieres.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.

-30,00 => 40,00

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.

0% <DR> -20%

- 20% < DR

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.
2 poeng trekk.
Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.
3 poeng trekk.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.
2 poeng trekk.
Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.
3 poeng trekk.
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-40,00 => 50,00

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.
4 poeng trekk.

Innsending av
kvartalsregnskap.
Ingen utgiftsøkninger
godkjennes. Klubben
gis ikke anledning til å
tegne profesjonelle
kontrakter med
spillere, uten at dette
på forhånd er godkjent
av NHF.
4 poeng trekk.

Sanksjoner

Kategori

Avlsag på Elitelisenssøknaden
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EKK-intervall

Subgrupper

DR > 10%

10% <DR> 0%

-50,00 =>

-50,00 => 75,00

Flyttes ned i 1.divisjon.

-75,00 =>

Flyttes ned i 2.divisjon.

0% <DR> -20%

- 20% < DR
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Vedlegg 2:

Gjeldende arenakrav for Eliteserien og 1.divisjon

Kravene er inndelt i fire kategorier: A: Ufravikelige, B: Kan justeres, C og D: Veiledende.

Tekniske krav

Krav

Arenaer (ferdigstilt før 01.08.2014)
Eliteserien

1. divisjon

Fritt gulvareal
ved ferdig rigget
arena (inkl. plass
for reklame)

Arenaer (ferdigstilt etter
01.08.2014)
Eliteserien
Minimum 48 x 26 m

A

Spilleflate inkl
sikkerhetssoner

44 x 23 m, minimum 7
meter fri takhøyde

A

44 x 23 m, minimum 7
meter fri takhøyde

45 x 24 m, minimum 9 meter fri
takhøyde

A

Oppmerkning
gulv

Ifølge NHFs spilleregler.

A

Ifølge NHFs spilleregler

Ifølge NHFs spilleregler.

A

Gulvkonstruksjon

I henhold til
Kulturdepartementets
krav

Til TV-kamper skal det
benyttes gulv med
oppmerking kun for
håndball

Til TV-kamper skal det benyttes
gulv med oppmerking kun for
håndball.
I henhold til
Kulturdepartementets
krav

Kombielastisk

B

Hallbelysningen skal
prosjekteres i henhold til de til
enhver tid gjeldende utgaver av
relevante standarder (NS-EN
12193, produserende TVselskap, idrettsforbundenes
spesifikke krav eller
GAISF / EBU2).

A

Belysning
Lys, standarder

Øvrige arealer skal prosjekteres i
henhold til NS-EN 12464.

2

General Association of International Sports Federations / European Broadcasting Union
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Krav

Arenaer (ferdigstil t før 01.08.2014)
Eliteserien

Lys, generelt

Minimum 1.200 lux jevn
belysning over hele
spilleflaten

A

Arenaer (ferdigstilt etter
01.08.2014)

1. divisjon

Eliteserien

Minimum 1.000 lux jevn
belysning over hele
spilleflaten

Minimum 1.400 lux vertikalt jevn
belysning som en middelverdi
over hele spilleflaten med en
jevnhet på 0,7 ihht NS 12193.

A

Elitekamper, direkte TVsending:

– Krav til belysning må avstemmes mot prod. TVselskap, idrettsforbundenes spesifikke krav,
NS-EN 12193 eller
GAISF/EBU.

– Kameraplassering med
høyder i forhold til spilleplan må alltid oppgis for å
kunne beregne vertikal
belysningsstyrker mot
faste og mobile kameraposisjoner.

– Vertikale belysningsstyrker mot banens
sidelinjer skal også
dokumenteres.
Lysarmaturer i
hallen

Lysrørarmaturer må velges for å
unngå blending. Disse har store
lysende flater og lyskilder med
lav luminans og er best egnet
m.h.t. blendingsbegrensning.
Blending skal dokumenteres
ihht NS-EN 12464-1/ UGR
(”Unified Glare Rating ”), hvor
grenseverdien skal være i
henhold til punkt 6.2.24, UGRL
22.

A

Lyskilder

Det skal i hovedsak benyttes
armaturer med T5 lysrør. Det
skal legges vekt på energisparende lyskilder med lang
levetid. Eksempelvis longlife
lysrør.

A

Damplamper og LED-lamper
bør generelt ikke benyttes
grunnet potensielle
blendingsproblemer.
Lysarmaturers
robusthet og
levetid

Armaturer skal ha armaturhus
av metall og være testet og godkjent som "ballsikker" utførelse.
Forkoblingsutstyret må være av
industritype med forlenget
levetid.
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A

Arenaer (ferdigstil t før 01.08.2014)
Krav
Eliteserien

1. divisjon

Arenaer (ferdigstilt etter
01.08.2014)
Eliteserien

Spesialkrav til lys
ved fjernsynsopptak

Dersom det kreves ekstra høyt
lysnivå grunnet krav ved fjernsynsopptak, kan det være
nødvendig å benytte armaturer
med damplamper i tillegg til
lysrørarmaturer. I slike anlegg
skal lysanleggene prosjekteres
med blendings-dokumentasjon i
henhold til NS-EN 12193 - GR.

A

Lysfaglig
planlegging

For å sikre en korrekt og tilfredsstillende prosjektering av
spesielle belysningsanlegg for
fjernsyn, må man innhente
bistand fra rådgivere med
erfaring fra denne typen
belysningsinstallasjoner.

A

Tennehastighet
for lys ved
elitekamper

Lyset skal komme raskt på igjen
etter at det har vært slått av
(etter pause osv). Dette kravet
gir føringer for valg av lyskilder
og eventuelt bruk av
avbruddsfri strømforsyning eller
medløpende aggregater.

A

Lys i
tilskuerområder

Tilskuerområder skal ha minst
Eh = 75 lux.

A

Nødlys, ledesystemer,
sikkerhetsbelysning

Nødlys skal prosjekteres etter
NS-EN 1838.

A

Visuelle ledesystemer skal
prosjekteres etter NS 3926.
Sikkerhetsbelysning for utøvere
skal være minimum 5% av
hovedlyset i 30 sekunder.

Lydanlegg
Lydkrav hallflate

Direkte lydtrykk 100 dB, +/-3 dB, i A
80% av hallflaten
Frekvensgang 60-10 KHz (- 3 dB)
og 50-15 KHz
(-10 dB)
Lyden til hallflaten skal kunne
velges bort ved arrangementer

Lydkrav tribuneareal
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Direkte lydtrykk 103 dB, +/-5 dB.
Frekvensgang 60 -10 KHz (-3 dB)
og 50-15 KHz (-1 0 dB)
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A

Arenaer (ferdigstil t før 01.08.2014)
Krav
Eliteserien

1. divisjon

Arenaer (ferdigstilt etter
01.08.2014)
Eliteserien

Speakertjenesten

Skal dekke tribune, hallflate og
garderober/kafeteria. Med
volumkontroll for hver av de 4
sonene (tribune x 2, hallflate og
garderober/kafeteria)

A

Plassering av
forsterkere

Elektronisk lydprosessor, for
fast innstilling av EQ,
maxvolum, etc. monteres
sammen med forsterkere i eget
rack i teknisk rom.

A

Lydkrav i
garderober og
kafeteria

Frekvensområde minimum 70 18 KHz for innfelte høyttalere i
garderober og kafeteria.

A

Høyttalere i hall
og tribuneareal

Høyttalerne skal tåle treff fra
ballspill.

A

Høyttalere passivt delt, toveis
med 12 eller 15”basselement
med horn. Hornforetrekkes for
å øke taletydelig het.
Anleggstype

Det foretrekkeslavohmig
løsning i hall og100 V -løsning i
garderober og k afeteria.

A

Styring av lydanlegget

Lydanlegget styres fra mobilt
rack på hjul. Ved eget speakerrom kan mobilt rack vurderes
sløyfet.

A

Mobilt rack utstyr

Toppmontert mikser med
minimum 6 mikrofoninnganger
og 4 stereo linjeinnganger.

A

1 stk trådløs håndholdt
mikrofon som dekker tribuner
og hallflate.
1 stk kablet mikrofon med
av/på-bryter.
1 stk bordstativ og 1 stk
gulvstativ for mikrofonene.
1 stk rackmonterbar CD-spiller
Det forutsettes at all signalgang
med lengde større enn 3 m er
balansert
Ekstra utstyr for
elitehall
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Det skal være et separat
betjeningspanel ute i hallen for
tilkobling og styring av en
mikrofon og en lydkilde
uavhengig av m obilt rack/mikser
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A

Krav

Eliteserien

1. divisjon

Opplæring

Kampur

Arenaer (ferdigstilt etter
01.08.2014)

Arenaer (ferdigstil t før 01.08.2014)

Tavle med:

A

▬ Klokke
▬ 2 utvisningsklokker
per lag

Opplæring og idriftsettelse
utføres av leverandør eller
kvalifisert personell utpekt av
leverandør.

A

Tavle med:

Digital tavle med:

A

▬ Klokke

▬

Klokke

▬ Antall mål for begge lag

▬

2 utvisningsklokker per lag

▬

Antall mål for begge lag

Skal være synlig fra
sekretariatet og begge
innbytterbenkene

▬ Antall mål for begge
lag

Eliteserien

Skal være synlig fra
sekretariatet og begge
innbytterbenkene

Skal være synlig fra sekretariatet
og begge innbytterbenkene
Skal være synlig fra alle
tribuneseksjoner
Digital tavle skal ikke være
trådløs, men tilkoblet
ledningsnett

Skal være synlig fra alle
tribuneseksjoner
Digital tavle skal ikke
være trådløs, men
tilkoblet ledningsnett
Garderober
spillende lag

I henhold til
Kulturdepartementets
krav

I henhold til
Kulturdepartementets
krav

Følgende rom og fasiliteter skal
stilles til rådighet for hvert lag:

B

Sitteplasser og
klesoppheng/skap for minimum
20 personer
Tilgang til massasjebenk i eller i
umiddelbar nærhet av
omkledningsrommet
2 toaletter med direkte adkomst
fra omkledningsrommet eller i
umiddelbar nærhet av
omkledningsrommet
1 garderobe reservert
trenere/lagledelse

Garderober for
dommere

Det skal finnes egne,
separate omkledningsrom for dommerne.
Garderobene skal
minimum inneholde 2
dusjer, 2 omkledningsplasser og WC.

Inngang til arena
for dommere og
spillere
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A

Det skal finnes egne,
separate omkledningsrom
for dommerne.
Garderobene skal
minimum inneholde 2
dusjer, 2 omkledningsplasser og WC.

Det skal finnes egne, separate
omkledningsrom for dommerne.
Garderobene skal minimum
inneholde 2 dusjer, 2
omkledningsplasser og WC.

A

Det skal være en egen, separat
inngang til arenaen for
dommere/spillere. Her skal
verken publikum eller presse ha
adgang.

A
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Krav

Arenaer (ferdigstil t før 01.08.2014)
Eliteserien

1. divisjon

Inngang til
spilleflate for
dommere og
spillere
Utforming av
sekretariat

Kampreglementet se
https://www.handball.no
/regioner/nhfsentralt/praktiskinfo/lover-ogregler/spillereglerhandball1/

B

Utforming av
innbytterbenk

Innbytterbenkene skal:

A

Fangnett bak mål

Kampreglementet

Eliteserien
Arenaen må ha direkte,
beskyttet tilgang fra garderober
til spilleflaten.

A

Kampreglementet se
https://www.handball.no/region
er/nhf-sentralt/praktiskinfo/lover-og-regler/spillereglerhandball1/

A

Innbytterbenkene skal:

A

▬ Bestå av adskilte

▬ Bestå av adskilte stoler med

stoler med rygg
▬ Være festet sammen

rygg
▬ Være festet sammen

▬ Ha plass til 14
personer

▬ Ha plass til 14 personer

Bak hvert av målene, helt
i ytterkant av
sikkerhetssonen, skal det
henges opp et nett som
har følgende egenskaper:

A

Bak hvert av målene, helt i
ytterkant av sikkerhetssonen,
skal det henges opp et nett som
har følgende egenskaper:

Mørk farge (sort)

Mørk farge (sort)

Maskevidde skal være 10 x 10
cm

Maskevidde skal være 10
x 10 cm

Ballfangernettet skal festes i
forkant av reklameplakater/installasjoner

Ballfangernettet skal
festes til gulv i forkant av
reklameplakater/installasjoner
Reklameplakater/installasjoner skal være
utformet på en slik måte
at spillere ikke risikerer å
bli skadet ved en
eventuell kollisjon

A

- Reklameplakater/installasjoner skal være
utformet på en slik måte
at spillere ikke risikerer å
bli skadet ved en
eventuell kollisjon

Reklamen skal ikke
under noen omstendigheter være plassert i
sikkerhetssonene

Reklamen skal ikke
under noen omstendigheter være plassert i
sikkerhetssonene

Reklame som limes
direkte på spilleflaten
eller i sikkerhetssonene
skal ha de samme egenskapene som resten av
spilleflaten når det
gjelder friksjon

Reklame som limes
direkte på spilleflaten
eller i sikkerhetssonene
skal ha de samme egenskapene som resten av
spilleflaten når det gjelder
friksjon

Elitelisensreglement 2018 – 2019

A

Minimum 11 meter bredt og 4
meter høyt

Minimum 11 meter bredt
og 4 meter høyt

Utforming av
reklame

Arenaer (ferdigstilt etter
01.08.2014)

Reklameplakater/-installasjoner
skal være utformet på en slik
måte at spillere ikke risikerer å
bli skadet ved en eventuell
kollisjon
Reklamen skal ikke under noen
omstendigheter være plassert i
sikkerhetssonene
Reklame som limes direkte på
spilleflaten eller i sikkerhetssonene skal ha de samme
egenskapene som resten av
spilleflaten når det gjelder
friksjon
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A

Arrangørfasiliteter

Krav

Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Eliteserien

1. divisjon

Sekretariatskontor/kontrollrom

Rom med plass til
minimum 1 bord og 8
stoler.

C

Bredbånd

Fiberoptisk kabel 250
Mbps

B

Plass for
plottere

På pressetribunen skal
det være avsatt plass til
to plottere som sørger for
online-oppdatering av
kampens gang. Plassene
må ha bord og stoler til 2
personer og fri utsikt til
hele spilleflaten.

Rom for
Dopingkontroll

Sitteplass
stemningsspeaker

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014
Eliteserien
Rom på minimum 15 m2 med
plass til minimum 1 bord og 8
stoler.

C

Minimum 10 Mbps

Fiberoptisk kabel 250 Mbps

A

C

På pressetribunen skal det
være avsatt plass til to
plottere som sørger for
online-oppdatering av
kampens gang. Plassene
må ha bord og stoler til 2
personer og fri utsikt til
hele spilleflaten.

På pressetribunen skal det være
avsatt plass til to plottere som
sørger for online-oppdatering
av kampens gang. Plassene må
ha bord og stoler til 2 personer
og fri utsikt til hele spilleflaten.

C

Arenaen skal ha et eget
rom som er avsatt til og
klargjort for bruk ved
dopingkontroll.
Utforming i henhold til
krav fra Antidoping
Norge.

A

Arenaen skal ha et eget
rom som er avsatt til og
klargjort for bruk ved
dopingkontroll.
Utforming i henhold til
krav fra Antidoping
Norge.

Arenaen skal ha et eget rom
som er avsatt til og klargjort for
bruk ved dopingkontroll.
Utforming i henhold til krav fra
Antidoping Norge.

A

Skal ikke sitte samme
sted som TV-kommentator.

A

Skal ikke sitte samme sted som
TV-kommentator og ikke sammen med sekretariatet.

A
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Publikumsfasiliteter

Krav

Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Eliteserien

Antall
tilskuerplasser

Minimum 1 500 plasser

Andel
sitteplasser

Minimum 1 000
nummererte plasser, og
ikke under 50 % av total
tilskuerkapasitet.
Sitteplass er definert som
enkeltsete med rygg som
oppfyller følgende krav:

A

Kan dispenseres i
kommuner med lite
befolkningskrav

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014

1. divisjon

Eliteserien

Minimum 500 plasser

Minimum 2 000 plasser

A

Kan dispenseres i kommuner
med lite befolkningsgrunnlag

C

Minimum 1 500 nummererte
plasser, og ikke under 50% av
total tilskuerkapasitet.
Sitteplasser skal være i form av
”tip-up seats” og skal
tilfredsstille CEN-NORM 13200
– 1:2010.
Setedybde: min. 40 cm
Setebredde: min. 45 cm målt fra
midt sete a til midt sete b
Seterygg: min. 30 cm
Gangpassasje med nedslått sete:
40 cm
Gangpassasje med oppslått sete:
min 60 cm
Alle sitteplasser skal være
nummererte

A

▬ fastmonterte
▬ adskilte
▬ ergonomisk utformet
▬ nummererte
▬ lagd av materiale
som er uknuselig og
flammesikkert
ryggstøtte som er
minimum 30 cm høyt
målt fra setet

Tribune på
begge langsider

Arenaen skal ha tribuner
på begge langsider av
matchbanen

B

Arenaen skal ha tribuner på
begge langsider av matchbanen.

A

Antall
publikumsinnganger til
arenaen

Minimum to med
mulighet for å skille
borte- og hjemmelagets
supportere

A

Minimum to med mulighet for å
skille borte- og hjemmelagets
supportere

A

Antall
innganger til
tribune

Minimum to med
mulighet for å skille
borte og hjemmelagets
supportere

A

Minimum to med mulighet for å
skille borte- og hjemmelagets
supportere

A
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Krav

Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Eliteserien

Seksjon for
bortesupportere

Arenaen skal ha en
separat seksjon for
bortelagets supportere
med plasser tilsvarende
minimum 5 % av
arenaens totale kapasitet.

1. divisjon

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014
Eliteserien
Arenaen skal ha en separat
seksjon for bortelagets
supportere med plasser
tilsvarende minimum 5 % av
arenaens totale kapasitet.

A

A

Det skal være mulig å sette opp
en fysisk adskillelse mellom
bortesupporternes seksjon og de
øvrige deler av tribunen.

Det skal være mulighet
for å sette opp fysisk
adskillelse mellom
bortesupporternes
seksjon og de øvrige
deler av tribunen.

Antall
nødutganger

I følge offentlige krav

A

Antall toaletter

Hver
tribune/tribuneseksjon
skal ha tilstrekkelig med
permanente toalettfasiliteter. Minimum 5
herre- og 5 dametoaletter, samt 8 urinaler
per 1 000 tilskuere.

C

I følge offentlige krav

I følge offentlige krav

A

Hver tribune/tribuneseksjon
skal ha tilstrekkelig med
permanente toalettfasiliteter.
Minimum er 5 herretoaletter,
samt 10 urinaler per 2 000
tilskuere.

B

Minimum 10 dametoaletter per
2 000 tilskuere.
1 HCWC pr.15 HC-plasser

Storskjerm

Arenaen skal være
utstyrt med storskjerm
som oppfyller følgende
krav:

B

–

– LED-kvalitet eller
tilsvarende
– Synlig fra alle
tribuneseksjoner
– Minimum 20 m2. Kan
monteres som kube
og benyttes som
kombinert klokke/storskjerm.
– LED-skjerm skal
kunne kobles opp
mot OB-busser for
leveranse av TVbilder.

Tilgang til
spilleflaten

Publikum skal ikke ha
tilgang til spilleflaten

Kafeteria/restaurant
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Arenaen skal være utstyrt med
storskjerm som oppfyller
følgende krav:

–
–

–

B

B

LED-kvalitet eller
tilsvarende
Synlig fra alle
tribuneseksjoner
Minimum 20 m2. Kan
monteres som kube og
benyttes som kombinert
klokke/storskjerm.
LED-skjerm skal kunne
kobles opp mot OB-buss
for leveranse av TV-bilder.

Publikum skal ikke ha tilgang til
spilleflaten.

B

Det skal finnes en kafeteria som
er tilgjengelig i arenaen.

C
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Krav

Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Eliteserien

Eliteserien
Arenaen skal ha minimum ett
utsalgssted for forfriskninger på
hver tribune/tribuneseksjon.

A

Utforming
mobile
tribuner/midlertidige
tribuner

Bruk av
utrekkstribuner/teleskoptribune
r forutsetter at disse er
permanent festet til en fast
konstruksjon (for eksempel
vegg).

A

Inngangskontroll

Det skal etableres et system for
inngangskontroll.

A

Det skal reserveres egne
plasser tilpasset
funksjonshemmede.
Antallet plasser
bestemmes ut fra lokale
forhold, men det skal
være minimum 5 slike
plasser i arenaen. For
hver HC-plass skal det
være én plass for ledsager.

Det skal reserveres egne plasser
tilpasset funksjonshemmede.
Antallet plasser bestemmes ut
fra lokale forhold, men det skal
være minimum 5 slike plasser i
arenaen. For hver HC-plass skal
det være én plass for ledsager.

A

Det er ikke tillatt med
HC-plassene på samme
nivå som spilleflaten.

Det er ikke tillatt med HCplasser på samme nivå som
spilleflaten.

Kiosk/utsalgssted(er)

Plasser for HC

Kiosk/utsalgssted skal
forefinnes i arenaen

1. divisjon

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014

Det skal reserveres egne
plasser tilpasset
funksjonshemmede.
Antallet plasser
bestemmes ut fra lokale
forhold, men det skal
være minimum 5 slike
plasser i arenaen. For
hver HC-plass skal det
være én plass for ledsager.
Det er ikke tillatt med
HC-plasser på samme
nivå som spilleflaten.
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B

A

Fra HC-plassene skal det være
enkel adkomst til serveringsfasiliteter og toalettfasiliteter.
Dette skal ligge i umiddelbar
nærhet til tilskuerplassene.
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VIP-fasiliteter

Arenaer ferdigstilt før 0 1.08.2014

Krav

Eliteserien

1. divisjon

Inngang
Restaurant/kafeteria

Det skal finnes muligheter for bevertning av
VIP i eget lukket lokale.

B

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014
Eliteserien
Arenaen skal ha en egen
inngang til VIP.

B

Det skal finnes muligheter for
bevertning av VIP i eget lukket
lokale.

B

VIP-området skal kunne beverte
50 mennesker sittende/stående
ved bord. Restauranten/kafeteriaens areal skal være på
minimum 100 m2.

Toaletter

VIP-tribune i
arena

Inne i arenaen skal det
være avsatt et eget
område til minimum 50
personer. Plassene skal
være sitteplasser (ihht
definisjonen ”sitteplass”
under punktet
”publikumsfasiliteter”).

B

Det skal være toaletter
tilgjengelig i umiddelbar nærhet
av VIP-området.

C

Inne i arenaen skal det være
avsatt et eget område til
minimum 50 personer. Plassene
skal være sitteplasser (ihht
definisjonen ”sitteplass” under
punktet ”publikumsfasiliteter”)
og være plassert i umiddelbar
nærhet av de øvrige VIPfasilitetene.

B

Presse-fasiliteter

Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Krav
Eliteserien

1. divisjon

Presserom/møterom

Et rom på minimum 20
m2 skal være tilgjengelig .

C

Bredbånd

Fiberoptisk kabel 250
Mbps

B
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Minimum 10 Mbps
opp/ned

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014
Eliteserien
Et rom på minimum 20 m2 skal
være tilgjengelig.

C

Fiberoptisk kabel 250 Mbps

A
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Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Krav
Eliteserien
Pressetribune

Kommentatorplasser

1. divisjon

Pressetribunen skal ha
tilstrekkelig antall plasser
reservert skrivende
presse på eget avsatt
område.

B

2 stk stoler med rygg

B

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014
Eliteserien
Pressetribunen skal ha tilstrekkelig antall plasser
reservert skrivende presse på
eget avsatt område.

B

Hver plass skal ha bordflate
med plass til bærbar PC og
notisblokk, stol med rygg, 2
uttak for strøm og tilgang til
bredbåndsoppkobling.
Plass til to kommentatorer

Bord i riktig høyde

Fritt utsyn til hele banen

2 stk. strømuttak, 220 V
16 A

Kan gjerne sitte sammen med
hovedkamera

Klart utsyn til hele banen

Avgrenset fra publikum

Plass til 2 monitorer

God adkomst til spilleflaten

B

2 stk barkrakker med tilhørende
bord i riktig høyde med plass til
to monitorer og kommentatorutstyr.
2 stk. strømuttak, 220 V 16 A
Klart utsyn til hele banen
Plass til 2 monitorer

Kameraplassering

Hovedkameraplatting:
sentrert på hovedbanen

B

45/40 grader ned til
sidelinje målt fra gulv på
plattform

45/40 grader ned til siktlinje
målt fra gulv på platting

Fritt utsyn til hele banen

God/sikker adkomst

God/sikker adkomst

Minimum 6 m bred og 1,5 m
dyp

I området mellom
spillerflaten og
garderobene skal det
settes av plass til mixed
zone/flash zone.

B

I området mellom spillerflaten
og garderobene skal det settes
av plass til mixed zone/flash
zone. Området skal ikke være
lokalisert inne på spilleflaten
eller i sikkerhetssonene.
Området skal ha enkel adkomst
fra pressetribunen og presserommet.
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B

Fritt utsyn til hele banen

Minimum 6 m bred og
1,5 m dyp

Flash/mixed
zone

Hovedkameraplatting: sentrert
på hovedbanen
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B

Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Krav
Eliteserien
Parkering for
OB-buss(er)

Minimum 250 m2 vatret
parkering for
produksjonsbil, følgebil
og uplink.

1. divisjon

D

2 stk 63A 400 V for satelittbil.
Satelittbil må ha fri sikt mot sør.
Adkomst arena må tåle 20 m
lang og 4 m høy semitrailer
(ferdig rigget 25 m lang og 4 m
høy).

Satelittbil må ha fri sikt
mot sør.
Adkomst arena må tåle
20 m lang og 4 m høy
semitrailer (ferdig rigget
25 m lang og 4 m høy).
2 stk 63 A 3-fase ved OBparkering.

Eliteserien
Minimum 250 m2 vatret
parkering for produksjonsbil,
følgebil og uplink.

D

2 stk 63A 400 V for
satelittbil

Strøm til OBbusser

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014

2 stk 63 A 3-fase ved OBparkering.

B

1 stk 3 A 3-fase ved
satelittopplink.

1 stk 32 A 3-fase ved
sattelittopplink.

1 stk 32 A 3fase pg 1 stk
16 A 1-fase til studio.

1 stk 32A 3 fase og 1 stk 16A 1fase til studio.

B

Andre krav
Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Krav
Eliteserien

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014

1. divisjon

Eliteserien

Arenaen skal ha en
hjertestarter tilgjengelig.

Arenaen skal ha en hjertestarter
tilgjengelig.

A

Hjertestarter

Arenaen skal ha en
hjertestarter tilgjengelig.

A

Godkjente
arenaer

Alle godkjente arenaer
skal ha sertifikat med
”Godkjent arena for
topphåndball”.
Eventuelle
anmerkninger/mangler
skal fremkomme.

A

Alle godkjente arenaer skal ha
sertifikat med ”godkjent arena
for topphåndball”. Eventuelle
anmerkninger/mangler skal
fremkomme.

A

Parkeringskapasitet

Det skal innen en radius
av 0,5 km fra hallen være
en parkeringskapasitet
tilsvarende 20% av
hallens tilskuerkapasitet.

C

Det skal innen en radius av 0,5
km fra hallen være en
parkeringskapasitet tilsvarende
20% av hallens tilskuerkapasitet.

C
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Arenaer ferdigstilt før 01.08.2014
Krav
Eliteserien

1. divisjon

Arenaer ferdigstilt etter
01.08.2014
Eliteserien

Planlegging/Prosjektering
av arenaer

NHF skal inviteres som
deltaker i planleggings/prosjekteringsfasen i alle
nye arenaer.

A

NHF skal inviteres som
deltaker i planleggings/prosjekteringsfasen i nye
arenaer.

A

TV-Krav nye
arenaer

TV-selskap må inviteres i
prosjekteringsfasen.

A

TV-selskap må inviteres i
prosjekteringsfasen.

A
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Vedlegg 3:

Maler for vedlegg til Elitelisenssøknaden

Søknadsvedlegg 5

Forhold ved fleridrettslag

Klubbens navn:

Bekreftelse fra fleridrettslagets styre
Klubben/Fleridrettslaget bekrefter herved at håndballgruppas økonomi er kjent for
hovedlaget og blir inkludert i hovedlagets regnskap og ansvar.

Sted og dato:

Underskrift styrets leder
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Søknadsvedlegg 6

Forhold ved aksjeselskap

Klubbens navn:
Aksjeselskapets navn:

Bekreftelse fra klubb og aksjeselskap
Et konsolidert regnskap legges til grunn og klubb og aksjeselskap sender herved en
egenerklæring der det tilkjennegis at den økonomiske situasjonen og de økonomiske
forpliktelser er gjensidig kjent og akseptert.

Sted og dato:

Underskrift styreleder i klubben
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Underskrift Daglig leder Aksjeselskap
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Søknadsvedlegg 7

Ansvarlig lån

Klubbens navn:

Bekreftelse fra klubb og långiver
Vi bekrefter å ha innvilget klubben et ansvarlig lån under gitte forutsetninger.



Ansvarlige lån godkjennes som en del av klubbens Egenkapital når følgende
vilkår er til stede;
 Ansvarlig lånekapital er lån som har prioritet etter all annen gjeld.
 Ansvarlige lån godkjennes som en del av klubbens Egenkapital når følgende vilkår
er til stede;
 Långiver har bekreftet at kravet er uprioritert.
 Klubben har ikke forpliktet seg til motytelser
 Ansvarlig lån kan nedbetales eller innfris når klubben har positiv egenkapital
som dekker all annen gjeld inkludert renter på ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet
står tilbake for alle andre fordringshavere. Størrelsen på det ansvarlige lånet skal
bekreftes med årsoppgave fra långiver.
 Ansvarlig lån skal balanseføres som egen post under gjeld
 Renter på ansvarlig lån kan ikke tillegges lånet, men føres som ordinær gjeld

Långiver:
Sum:
Kopi av lånedokumentet skal vedlegges.

Sted og dato:

Underskrift styreleder i klubben
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Underskrift långiver
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