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Ny lisenskategori med utvidet forsikring

LISE SUPER
Foran sesongen 2018/2019 tilbyes alle lisensierte håndballspillere en ny kategori
lisens.
Bakgrunnen for dette er at vi ser et antall spillere med et høyt aktivitets- og
belastningsnivå har en økt skaderisiko. Parallelt med at NHF vil fokusere ytterligere
på skadeforebyggende tiltak (les mere om dette på handball.no) ønsker vi også å
tilby forbedrede vilkår til disse spillerne. Spesielt ser vi at mange spillere i alderen
15-20 år har et høyt aktivitetsnivå. Dette er eksempelvis spillere som:
-

I klubbaktivitet
o Spiller ofte på flere lag i samme klubb.
o Hospiterer på trening i eldre årsklasser.
o Deltar i flere turneringer utover ordinær cup- og serie.

-

I NHF aktivitet
o Deltar på både regionale og sentrale samlinger.
o Deltar i trening og kamper for By- og Regionslag
o Deltar i trening og kamper for aldersbestemte landslag

Utover dette ser vi at flere spillere i overnevnte kategori også går på ungdoms- og
videregående skoler med toppidrett, hvilket naturlignok også inkluderer flere
treninger.
Som nevnt kommer Norges Håndballforbund til å fokusere ytterligere på
skadeforebyggende tiltak i spillernes hverdag fremover. I tillegg til dette vil vi ta
initiativ til å videreutvikle dialogen mellom klubb, skole, regional- og
landslagstrenere i tiden fremover slik at dette også bidrar til at belastningen for den
enkelte spiller ikke blir for stor. Her har alle de involverte et felles ansvar, og
naturligvis også spilleren selv.
LISE SUPER er en valgfri kategori for alle lisensierte håndballspillere. Mao velger du
selv om du vil ha LISE, LISE PLUSS eller LISE SUPER. Mere informasjon om de
forskjellige kategoriene og vilkår kan du lese mere om på handball.no.
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For vilkårene les mer her: https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/omoss/organisasjon/fors.bevis-og--vilkar-norges-handballforbund-fra-01.09.2018.pdf
LISE SUPER innføres for kommende sesong. I etterkant av denne vil vi evaluere
erfaringene i forkant av sesongen 2019/2020, og se på om det er behov for ytterligere
endringer.
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