LISENS
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med
det kalenderåret de fyller 13 år.
Link: Informasjon om Lisens og forsikring
VIKTIG!
Det er laget sitt ansvar å påse at alle har betalt lisens. Hvis noen trenger hjelp, ta kontakt
med medlemsansvarlig: medlem@landsas.no. Allerede ved første seriekamp må vi regne
med at lisens for spillere og dommere samt kontroll av spillerens klubbtilhørighet.
«Det er klubben/laget som er ansvarlig for ikke å benytte lisenspliktige spillere uten gyldig
lisens. Dersom klubben/laget likevel gjør dette, ilegges et gebyr på kr. 750,- og spilleren får
automatisk spille- og funksjonsforbud inntil lisensen er betalt.
Dersom et lag har benyttet spiller med feil klubbtilhørighet i en kamp som laget vant eller
spilte uavgjort, tilkjennes motstanderen seieren med målforskjell 0 – 0. Dersom begge lag
regelstridig har benyttet spiller i en kamp, settes kampens resultat til 0 – 0, og ingen av
lagene tildeles poeng i kampen.
Lag som regelstridig har benyttet spiller eller lagsansvarlig, ilegges gebyr i samsvar med
Forbundsstyrets vedtak»
Det henvises ellers til:
Bestemmelser om Lisens og deltakerberettigelse
Bestemmelser om administrative forføyninger pkt. 33 §1

Eventuelle bøter klubben får ved at det er brukt spillere uten
lisens vil bli videresendt til laget. (Styret)
I tillegg til spilleberettigelse for klubben, er betalt lisens en forutsetning for å ha
forsikringsdekning. Skulle det oppstå skade på kamp eller trening, kan det bli dyrt om ikke
lisensen er i orden.
Hvordan registrere spillere i spillerstall
Lagene skal registrere spillere i spillerstall i TurneringsAdmin (TA). Alle skal ha fått tilgang,
har du ikke tilgang (send e-post til post@landsas.no). Dette gjør det enkelt å sjekke
lisensstatus og klubbtilhørighet. Her vil du også se om spiller har betalt lisens «Seneste
betale lisens».
Mer informasjon om registrering av spillerstall
Hvordan legge inn kamptropp i Min Håndball app, samt lisenskontroll
Har du ikke Min Håndball appen, last den med via Google Play eller Appstore.
Info om Min Håndball appen
Her er Brukerveiledning «Legge inn spillerstall, kamptropp»
- Når en har valgt aktuelle spillere og Lagrer, vil det bli foretatt en Lisenskontroll

