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För de lag som är i rätt ålder för USM gäller nedanstående vad avser det ekonomiska 

Övriga lag som INTE är i rätt ålder och som deltar i USM får betala alla kostnader själva och erhåller inga 

intäkter för hemmamatcherna.  

Bortaarrangemang (steg 1 – 5). 

1) Resor. 

a) LUGI HF står för resekostnaderna och lagen ska åka med säkra resealternativ som stämmer 

överens med föreningens Policy för resor. Billigaste resealternativ ska användas! 

 

2) Boende. 

a) Lagen väljer vilket övernattningsalternativ de önskar. 

 

3) Ekonomi. 

a) Utgår för max 21 deltagare (inkl. ledare, men max 4 ledare), men beräknas för det faktiska 

antalet personer som åker iväg 

b) Matbidrag utgår med 50: - / dygn och deltagare (lör-sön = 100:-/delt. // fre-sön = 150:-/delt.), 

men inte för Bortaarrangemang som spelas i Lund. 

c) Logibidrag utgår med 100:- / natt och deltagare (lör-sön = 100:-/delt. // fre-sön = 200:-/delt.). 

Men logibidraget utgår inte i steg 1-4 för Bortaarrangemang i Skåne. 

d) LUGI HF står för charterbussens chaufförs kostnader för mat och hotell logi (enkelrum) 

e) Bidraget (pkt 3 a-c) rekvireras per mail till irene@lugihandboll.se och erhålles via bankkonto 

f) Laget får själv bekosta merkostnaden för ex. transportkostnaden om man åker upp 1 dygn i 

förväg (om inte spelprogrammet och restider, etc.  gör det tvunget). Merkostnaden för 

transporten kommer laget överens med Alice J i förväg. 

g) Om föräldrar ska åka med så betalar de en reseavgift (se nedan) till LUGI HF som är fastställd i 

förväg. Regleras via avdrag på nedanstående Mat o logi-bidrag. 

h) För spelare som har kontrakt med Damer A o Herrar A: 

● Matbidrag med 100:- per dag 

● Logibidrag med 300:- per natt 

i) Om spelaren har 2 bortaarrangemang i samma steg med olika lag, så betalar denne sina egna 

kostnader. LUGI HF  bidrar med 750:-/arrangemang för det äldre lagets matcher. 

Föräldrar som åker med i bussen till Bortaarrangemang. 

Om föräldrar/anhöriga åker med i spelarbussen ska de betala nedanstående reseavgifter till LUGI HF: 

Tur och retur max 40 mil 200:- per person 

Tur och retur max 50 mil 250:- per person 

Tur och retur max 60 mil 300:- per person 

Tur och retur max 80 mil 350:- per person 

Tur och retur mer än 81 mil 400:- per person  

Reseavgifterna dras från det Mat- och logibidrag som utgår för borta arrangemanget. 

mailto:irene@lugihandboll.se


UNGDOMS SM för LUGI Handboll. 

 

Hemmaarrangemang (steg 1 – 4). 

1) Allmänt. 

a. Föreningen vill att så många lag som möjligt får arrangera ett USM-steg. Laget ansöker hos Alice 

Jacobsen om man vill arrangera ett hemmaarrangemang, men det är SvHF som beslutar vilken 

förening som får arrangemanget. 

 

2) LUGI bekostar följande. 

a. Hallhyran 

b. Domarna 

c. Funktionärer vid steg 3 och 4 

d. 300 spelprogram (A5, 4 sidor i färg) och 25 mindre affischer. LUGI HF fixar en mall för originalet. 

 

3) Arrangemangshjälp. 

a. Laget erhåller 200:- per spelad match 

b. LUGI HF har en referensgrupp med erfarenhet av USM-arrangemang som laget kan kontakta för 

att få tips på hur man arrangerar ett USM-arrangemang. Föreningen har ett  ”Arrangemangs 

PM” som reglerar vad laget ska och kan göra och vad föreningen ansvarar för. 

c. LUGI HF verkar för att lagen ska få rätt att ha egen kioskförsäljningen men regler/möjligheter 

ändras från tid till annan. Kolla vad som gäller med kansliet 

d. Mat- och Logibidrag utgår självfallet inte vid Hemmaarrangemang. 

e. LUGI beställer hos AlltOmHandboll t-shirts till Matchens Lirare plus även att vi bekostar dem.  

 

4) Övrigt. 

a) Om laget missköter arrangemanget så utgår inte det ekonomiska bidraget enligt pkt 3 ovan plus 

att laget inte får arrangera fler USM-arrangemang innevarande och nästa säsong. Och vid grova 

fel så kan laget få bekosta sin resa, mat och logi vid nästa bortaarrangemang utan ekonomiska 

bidrag från föreningen. 

b) Vid eventuella A-kontrakt kan annan ersättning utgå 

 

Vid frågor: Kontakta UK 

 

Lund den 24 april 2018 

LUGI Handboll 

Ungdomskommittén 

uk@lugihandboll.se  
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