
Florø SK Handball  Dok nr R 100-100 

Retningslinje Rev 1.0 

Utarbeidet av: Olav Hatlemark Godkjent av: Styret Dato: 2019-10-31 

 

Retningslinjer for bruk av Spenst Florø AS for Florø SK Handball 

Ref. A: 2019-10-31 Florø SK Handball. Samarbeidsavtale mellom Spenst Florø AS og Florø SK Handball 

Ref. B: http://www.spenstfloro.no/wsp/spenst_floro/webon.cgi?func=show&template=startsiden 

 

1. Bakgrunn 

Florø SK Handball har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med Spenst Florø AS som gir 

dem rettigheter som igjen er knyttet opp til gjenytelser for å sikre at klubbens medlemmer 

får et tilbud om ekstra, rimelig og faglig trening på et treningssenter. 

 

2. Mål og hensikt 

Retningslinjene skal sikre at klubbens medlemmer er kjent med og følger de sentrale forhold 

i avtalen (iht ref. A) i den hensikt og utvikle felles forståelse av hva den kan tilby våre 

medlemmer til beste både for Spenst Florø AS og Florø SK Handball. 

Ved aktivitet i regi av Spenst Florø gjelder deres retningslinjer og regler beskrevet iht ref. B. 

 

3. Målgruppe 

Målgruppen er barn og unge mellom 12 og 19 år, trenere, andre medlemmer og 

foreldre/foresatte med 2 barn/ungdommer.  

Videre er målgruppen seniorspillere fra 16 år og oppover som ønsker å satse (Frikort). 

 

4. Ansvar og myndighet 

Leder i Florø SK Handball har ansvaret for å utarbeide, oppdatere og se til at retningslinjene 

følges. Oppdateringer eller endringer av retningslinjene skal godkjennes av styret. 

 

a. Kontaktpersoner mellom Spenst AS og Florø SK Handball 

i. SPENST Florø AS - Astrid Berg (post@spenstfloro.no  mob 45966368) 

b. Avtalekoordinator  
FSK Handball stiller med avtalekoordinator som loggfører all aktivitet. Dialog holdes 
mellom daglig leder i Spenst Florø og avtalekoordinator fra Florø SK Handball. 
Avtalekoordinator: 
Hanna Nes Ramsdal Mob: 95018710Mail: hannanesramsdal@outlook.com 
 

c. Frikort 

Klubben disponerer 30 frikort for seniorspillere på herre og damelagene som er eldre 

enn 16 år, ønsker å satse og vil være knyttet til egne avtaler. 

i. Forvaltning 

1. Leder av SU: Olav Hatlemark 

ii. Prioritering 

1. Hovedtrener: Hákon Hermannsson Bridde 

5. Avtalens varighet 
a. Avtalen gjelder i perioden: 31.oktober 2019 – 30.april 2021. 
b. I mars 2021 starter dialog i forbindelse med forlengelse av avtalen til 30. april 2024. 
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6. Rettigheter 

Som samarbeidspartner med Florø SK Handball gis Spenst følgende rettigheter: 

Reklame/annet (Ekstrakt fra ref. A rettet mot målgruppen) 

a. Alle spillere på seniorlag skal bruke Spenst Florø når det gjelder treningssenter. Dette 
gjelder også andre former for fellestreninger på treningssenter.  
 

b. Spenst kan bruke spillere på seniorlag til markedsmateriell, avtales på forhånd. 
 

c. Florø SK Handball forplikter seg å bruke fysioterapeut som er etablert hos Spenst 
Florø der dette er mulig. Dette gjelder ikke dersom spiller har behov for annen 
behandlingsform enn det Fysioterapeut kan tilby. 

 
d. Spillere tagger @spenstfloro på instagram og Facebook. 

 
e. Spenst sitt tilbud formidles til alle trenere og ledere i Florø SK Handball 

 
7. Gjenytelser fra Spenst 

a. 30 gratiskort/årskort (Frikort) med SPENST PLUSS medlemskap.  
 

b. 12-15 år, kr 299,- pr. mnd. ved årskort. Spenst Basis 36,3% rabatt Ordinærpris er kr. 
469,-. Ingen bindingstid, 1 mnd. oppsigelsestid. Elektronisk fakturering. Frem til fylte 
15 år, må en ha følge med noen som er fylt 15 år.  

 
c. 16-19 år, kr 399,- pr. mnd. ved årskort. Spenst Basis 15% rabatt/Ordinærpris er kr. 

469,-. 
 

d. Trenere, kr 399,- pr. mnd. ved årskort. Spenst Basis 15% rabatt/Ordinærpris er kr. 
469,-. 

 
e. For andre medlemmer av FSK Handball kr 449,- pr. mnd. ved årskort. 
f. Foreldre/foresatte med 2 barn/ungdommer som trener på Spenst Florø (betalende 

medlemskap), får samme avtale som trenere: 399,- pr. mnd. ved årskort. Spenst 
Basis 15% rabatt / Ordinærpris er kr. 469,-1 stk  
 
PT START er inkludert i alle medlemskap ved årskort. 
 

8. Utøvere med frikort:  
Samarbeidsavtalen sin beskrivelse knyttet til frikort gjelder kun 30 frikort og beskrives ikke i 
disse retningslinjene men forvaltes av leder SU Olav Hatlemark som beskrevet over. 
 

 


