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Hvilke muligheter har man i forhold til å sikre et best mulig  
aktivitetstilbud til sine medlemmer? I dette heftet beskriver vi 
mulighetene på et overordnet nivå i dette heftet.  
Det påpekes at den enkelte region kan ha sine egne regler og 
annet som kan begrense/utvide mulighetene dere som klubb har. 
Dette heftet må derfor sees på som et grunnlagsdokument.  
Alle oppfordres til å opprette dialog med den region man tilhører 
for å avklare hvilke regler som gjelder for deres klubb/lag.

SAMARBEIDSFORMER NY KLUBB / SAMMENSLÅING AV KLUBBER

SAMMENSATTE LAG

DE FORSKJELLIGE REGLEMENTENE  
ER VEDTATT PÅ BAKGRUNN AV EN POSITIV 

HENSIKT - BRUK DE DERETTER

“ “
Fordeler

• Bredere spilltilbud
• Ikke så stort steg som 

sammenslåing
• Kurs og utdanning i fellesskap
• Bruk av trenerressurser

Ulemper
• Fortsatt to organisasjoner
• Trenger flere personer til å fylle 

verv
• Kanskje ikke mulig å bygge felles 

kultur som i én felles klubb?
• Flere restriksjoner med tanke på 

påmelding av lag
• En av klubbene må ta det økono-

miske/formelle ansvaret

Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre oppretthold-
else av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne 
et lag.

Regionene kan vedta egne retningslinjer og bestemmelser for sammensatte lag 
som deltar i de respektive regioners konkurransetilbud i yngre aldersbestemte 
klasser.

Klubber med parter/prestasjonsavtale kan ikke delta med sammensatte lag i de 
klassene samarbeidet gjelder

IKKE tillat med sammensatte lag i NHFs serier:
Bringserien 16 år, Lerøyserien 18 år, Lotto 20 år, NM jr, NM sr

Kontakt din region for mer informasjon om regionens reglement og 
hvordan man søker.

PARTNER/PRESTASJONS-AVTALE

Definisjon
Prestasjonshåndballklubb:  Den håndballklubb som har det høyest  
    rangerte laget i et klubbsamarbeid.  
Partnerhåndballklubb:   Den håndballklubben som i et partnerklubbsa
    marbeid leverer spillere til høyere rangerte lag
    i prestasjonsklubben

Partnerklubbsamarbeid benyttes i de tilfeller der:
Samarbeidende klubber ønsker å gi en spiller fra et lavere nivå mulighet til å 
prøve seg på et høyere nivå, uten at spilleren mister retten til å delta på lavere 
nivå for den klubben vedkommende har sin spillertilhørighet. Og den høyest rang-
erte klubben på seniorsiden deltar i 2.divisjon eller høyere og/eller landsomfat-
tende kamptilbud i yngre aldersbestemte klasser.

Gjelder for alle klasser fom G/J 16 og seniorlag – bare for ett kjønn eller for 
begge kjønn (avtalefestes)

Prestasjonsklubben har det høyest rangerte laget

Gir spillere f.o.m. 16 år anledning til å spille for alle prestasjonsklubbens lag som 
er høyere rangert enn partnerklubbens lag i samme klasse (16, 17, 18, 20 og 
senior)

Hensikten med muligheten for denne typen samarbeid er at spillere kunne bli 
værende i sin egen klubb, men samtidig kunne få tilbud om å prøve seg på 
høyere lag enn de klubben deres har.

Spillere FRA partnerklubben kan KUN delta på prestasjonsklubbens HØYERE rang-
erte lag i samme klasse

Prestasjonsklubben kan IKKE ha sitt 1. lag i samme divisjon som partnerklubbens 
1. lag.
Kontakt din region for mer informasjon om reglement og hvordan man 
søker.

Fordeler
• Ett styre – færre roller å styre
• ”Stordriftsfordeler” ved å samle 

alt i en organisasjon
• Muligheter for å gi et bredere 

tilbud
• Større miljø for trener, spillere, 

dommere osv

Ulemper
• Beholde aktivitet i hele det gamle 

nedslagsområdet - bør opprettholde 
yngre lag to steder i kommunen/
området?

• Modenhet for sammenslåing/ny 
klubb?

• Fremtidsplaner?

Hvilken løsning som velges avhenger av:
Organisasjonsformene på eksisterende klubber;
Fleridrettslag? Allianseidrettslag? Særidrettslag?

Ny klubb
Ny stiftelsesdato – eks 31.10.2016
”Mister” historien fra de gamle klubbene

Sammenslåing av klubber
Beholder stiftelsesdatoen til den eldste klubben

OBS! Prosessen må gjøres formelt riktig og kan ta tid! Det er videre viktig å  
gjennomføre en god prosess med klubbens medlemmer.

Kontakt din region for mer informasjon om NIFs reglement og hvordan 
man bør gå frem.


