
VELKOMMEN TIL HERD
Hei og hjertelig velkommen til Herd-familien! Først av alt, takk for at  

dere vil ha barna deres i Herd. Vi skal gjøre vårt ytterste for å ta
dere i mot så godt som mulig.  

 
Vi har satt sammen et skriv med hva dere kan forvente og hva det

innebærer å ha barn i Herd. 
 

Herd skal være en klubb som jobber knallhardt etter klubbens
verdier Utvikling, Respekt og Inkluderende.  Hos oss skal man ha

det gøy og samtidig oppleve samhold, læring og mestring. 

LITT OM HERD
 

Herd ble stiftet i 1932 og dekker skolekretsene Åse og Lerstad.
Vi er pt 380 aktive spillere fra 5 år og oppover.  Våre seniorlag

herre og dame spiller hhv i 2. og 4. divisjon.  



MEDLEMSINFO

TIL DEG SOM HERD-MEDLEM

Utøver 780,- per år
Trenere og lagledere 50,- per år
Foresatte, 400 kroner per år (frivillig kontingent)
Familierabatt: En familie betaler maksimalt 1200 kroner per år
Medlemskontigenten sendes i januar 

MEDLEMSKONTIGENT 2022

300,- per måned for utøvere hvis lag ikke har ansatte trenere 
500,- per måned for utøvere hvis lag har ansatte trenere 
25% rabatt på barn nr 2 og 50% rabatt på barn nr 3 
Treningsavgiften går fra februar-desember

TRENINGSAVGIFT 2022

Et fond som skal sikre at ingen detter utenfor grunnet
økonomiske årsaker. Les mer om fondet under "NYTTIG" eller
ta kontakt med administrasjonen 

INKLUDERINGSFONDET "Herd for alle"

I klubbens nye modell er det kun Sparebank 1 Herd Cup
klubbens medlemmer må forvente å stille på dugnad. Ellers
står lagene fritt til å arrangere dugnad til inntekt for egen
lagskasse. 

DUGNADER



Hoopit (både nettside og app) : 

MinFotball (app) :

Profixio

www.herd.no

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok 

Viktige nettsider og "apper" du må kjenne til:

- En felles plattform som dekker de fleste funksjoner.  All
fakturering skjer gjennom Hoopit. Du kan også se banekalender og
følge med på ledige treningstider. Trenere oppretter treningstider i
Hoopit og inviterer spillere som skal delta på  trening. Dette er
klubbens informasjonkanal til medlemmer og lagene seg i mellom. 

- Her finner du all kampinformasjon. 
 

- Informasjon om cup og turneringer. 

- Herd sin hjemmeside: www.herd.no 

- Nyttig informasjon og diverse innlegg om det som foregår i og
rundt klubben.  

Vi oppfordrer til en variert treningshverdag og mange lag er
flinke til å organsiere sosiale samlinger og varierte økter. Vi har
et flott klubbhus som kan benyttes når det ønskes.  

ALTERNATIVE AKTIVITETER



FORZA HERD

HVA DEKKER KLUBBEN?

Klubben dekker
utstyrspakke til  alle
trenere og lagledere

samt utstyr til lag

DEKKES

EN OVERSIKT OVER HVA KLUBBEN DEKKER OG HVA
SOM DEKKES AV LAGENE SELV I HERD 2.0

Sportsklubben Herd
dekker påmelding til 2

turneringer per år 

Lagene står fritt til å
melde seg på flere

turneringer men
lagskassene dekker

dette selv 

Klubben dekker alle
dommerregninger

for alle lag i klubben

DEKKES IKKE

Reiseutgifter til og fra
kamper dekkes av egen

lagskasse.
Herdbilen kan lånes ved

avtale

Lagene står fritt til å
arrangere egen dugnad

til inntekt for
lagskassen 

Ingen dugnader i regi
av klubben  med

unntakt av Sparebank
1 Herd Cup 

NB: Medlemskontigent som ble sendt ut i januar er linket
mot forsikring ut sesongen

HERD ansetter
kvalifiserte trenere  fra 9

år og oppover 



ADMINISTRASJON
JAN ERIK SØRNES
DAGLIG LEDER 

jes@herd.no
906 84 116

KARL OSKAR FJØRTOFT
SPORTSLIG LEDER 

kaos@herd.no
400 18 013

MARIUS ØDEGAARD
MARKEDSSJEF 

marius@herd.no
926 444 55


