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Retningslinjer for sponsoravtaler, gaver og dugnad  
for Risør Håndballklubb        

Klubben 
Sponsorinntekter er en viktig inntektskilde for klubben. Vi er veldig takknemlige for våre 
støttespillere og sponsorer som bidrar til at vi kan drive klubben slik vi ønsker. Det er 
klubbens sponsorutvalg i tett samarbeid med klubbens styre som har ansvaret for å følge 
opp klubbens sponsoravtaler. Dette gjelder å inngå nye eller fornye sponsoravtaler samt å 
følge opp allerede eksisterende avtaler.   

Lag 
Risør HK åpner opp for at lag kan søke egne sponsorer for sitt lag, men dette må da klareres 
med styret i forkant. Det vil si at styret må forespørres før laget henvender seg til aktuelle 
sponsorer. Dette fordi det er ønskelig å klarere at ikke andre nettopp har snakket med 
denne sponsoren eller har planer om å gjøre det, eller at aktuell sponsor er konkurrerende 
til klubbsponsor. Klubben ønsker å fremstå ryddig i møte med aktuelle sponsorer.  
 

Følgende retningslinjer gjelder for lag som ønsker egne sponsorer   
1. Kun lag fra 13 års klassen og oppover har anledning til å søke egne sponsorer.  
2. Spillere under 18 år skal ikke involveres i sponsorarbeid på noen måte. Spillere skal 

ikke selv henvende seg til sponsorer, med unntak av spillere på damelaget om det 
foreligger en hensiktsmessig plan på dette som er godkjent av styret.   

3. Inntekt fra sponsing skal gå til tiltak som styrker det rent sportslige. 
4. Inntekt fra sponsing/dugnad skal stå på egen konto tilknyttet Risør HK. 

Kasserer/leder sender ut faktura og sponsor betaler inn til kontoen.  
Lag har ikke anledning til å ha privat konto utenfor klubben.  

5. Direktesponsing: Laget beholder 75% av sponsorinntektene og 25% går til klubben. 
Deler av inntekten går til klubben grunnet administrering, samt at klubben ønsker 
mest mulig økonomisk likhet mellom lagene.  

6. Dugnad: Et lag kan motta penger, klær eller andre verdier som betaling for utført 
dugnad. Dugnaden må imidlertid være i samsvar med verdien på godtgjørelsen. 
Tildekket direktesponsing ved å utføre minimal dugnad for urimelig høy godtgjørelse 
for å unngå klubbstøtte, tillates ikke. 

7. Gaver: Gaver som blir gitt til et enkelt lag vil laget beholde i sin helhet. Med gaver 
menes den ytelse en person eller bedrift gir til et lag uten å få noen form for 
gjenytelse. Klubben skal ikke ha noen andel av denne gaven med mindre det er en 
pengegave. Dersom gaven er penger må denne regnskapsføres i klubbens regnskap.  
Dvs. at foreldre/andre har anledning til å kjøpe utstyr m.m. til det enkelte lag.  
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8. Ved tvil avgjør styret om avtale inngås som direktesponsing, dugnad eller gave.  
9. Et lag kan ikke ha sponsorer som er i konkurranse med klubbens sponsorer.  
10. Et lag kan ikke ha løpende sponsoravtaler, kun engangsutbetaling.  
11. Klubbens egen mal for sponsorkontrakter skal brukes.  
12. Opphører laget og det står igjen penger på lagets konto tilfaller disse klubbkassen. 

Ved sammenslåing av lag vil styret vurdere om penger skal overføres til konto for 
nytt lag.  

13. Drakt (spillertrøye og shorts) er forbeholdt klubbens sponsorer og er klubbens eie. 
Drakter skal tilbakeleveres etter sesong. Det er ikke anledning til å påføre noe trykk 
på disse draktene, verken spillerens navn eller sponsorer.  

14. Lag kan f.eks. ha trykk på egne gensere, jakker, t-skjorter, sokker, bagger, flasker, om 
dette er klarert med styret.  

15. Dersom lagets sponsorer skal nevnes under kamper når det er speaker, så skal laget 
sponsorer leses opp etter at klubbens sponsorer er lest opp.  

16. Risør HKs logo kan benyttes på klær/utstyr der hvor det kun er lagets sponsorer.  
Dette godtas fordi 25% av inntektene går til klubben. 

17. Et lag kan ikke ha samme sponsor som klubben. 
18. En sponsor kan sponse flere lag. 

 

For lag som ønsker egne sponsorer  
1. Les klubbens retningslinjer for sponsing.  
2. Lag en beskrivelse av hva dere vil bruke sponsormidlene til, hvilke sponsorer dere 

ønsker å henvende dere til og hvor dere evt. vil trykke sponsor-logo.  
Send dette til styret v/leder. Trener/lagleder/kaptein (kun damelaget) kan melde inn 
til styret etter avtale med lagets hovedtrener.  

3. Styret gjør en vurdering i samarbeid med sponsoransvarlige.  
Dette kan føres inn som sak på styremøte, slik at laget må påberegne noe tid på å få 
svar.  
Styret vil gi svar til den som har meldt inn sak.  

4. Ved godkjennelse fra styret kan lag henvende seg til sponsor.  
Klubbens mal for sponsorkontrakt skal benyttes ved inngåelse av avtale.  

Spillere 
Spillere har ikke anledning til å ha egne sponsorer, sponsoravtaler må gjelde klubb eller lag.  

Styret 
Klubbstyre ved leder og kasserer melder klubben inn i Merverdiavgiftsmanntallet hvis 
klubbens samlede sponsorinntekter overskrider beløpsgrensen (140.000 kr per 12 mnd. i 
2020). 
 
 
Ikrafttredelse 
Retningslinjene trer i kraft etter at den er tilgjengeliggjort for klubbens trenere.  
Retningslinjene skal ligge som et vedlegg til Klubbhåndboka.  


