
 

Norges Håndballforbund  Besøksadresse: 
Postboks 5000   Sognsvn. 75 A, Ullevaal Stadion 

N-0840 Oslo 

    +47 970 02 520   

Org.nr.: 969 989 336 MVA  nhf@handball.no | handball.no  

 

 

Klubber med lag i 2. divisjon       Oslo 31.3.2022 

 

 

 

 

Informasjon til klubber med lag i 2. divisjon 

Vi viser til tidligere informasjon i forbindelse med oppstarten av kamper igjen i februar 

2022, med tilhørende stadfesting om at 2. divisjon denne sesongen blir med fullt 

seriespill og tilhørende opp- og nedrykk i henhold til bestemmelsene. Vi benytter også 

denne anledningen til å takke for innsatsen som legges ned i alle klubber for å skape og 

opprettholde god aktivitet, samt alle innspill og tilbakemeldinger som er gitt til Norges 

Håndballforbund (NHF).  

NHF har fulgt seriespillet nøye fra uke til uke på alle nivåer. I de første ukene etter ny 

oppstart var det noen utsettelser på kort varsel grunnet smitte og sykdom, mens den 

siste tiden har gjennomføringen vært tilnærmet normal. De aller fleste kampene har vært 

gjennomført som planlagt. Vi tolker dette som et signal om at situasjonen er i ferd med å 

normalisere seg, og at fremtiden blir mer forutsigbar.     

Det har vært mottatt forslag til NHF om å avlyse nedrykk i 2. divisjon inneværende 

sesong. Dette forslaget har vært nøye vurdert og drøftet i ulike deler av NHF, både 

administrativt og politisk. Selve beslutningen om gjennomføring av 2. divisjon tilligger 

generalsekretariatet i NHF.  

NHF er godt kjent med, gjennom tilbakemeldinger fra klubber, at også inneværende 

sesong har vært utfordrende på mange måter. Dette gjelder de fleste lag på alle nivåer i 

seniorhåndballen, og vi har forståelse for at situasjonen har vært krevende i perioder 

også denne sesongen.  

NHF har gjennom hele pandemien jobbet etter følgende overordnete rettesnorer: 

• All aktivitet som kan gjennomføres skal gjennomføres. 

• Vurderinger og beslutninger tas ut fra den rådende situasjonen.  

• Både innhold og tidspunkt har vært nøye vurdert dersom situasjonen har 

påtvunget endringer i seriespillet.  

• Halvspilt serie er minimum for godkjent seriespill og gjennomføring av opp- og 

nedrykk. 

NHF har startet med, og vil utover våren intensivere arbeidet med å utrede 

organiseringen av seniorhåndballen og divisjonssystemet etter pandemien. Her vil 

klubbene også bli involvert og ha mulighet for å delta med sine vurderinger og 

tilbakemeldinger.   
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NHF har besluttet å ikke gjøre endringer på tidligere stadfesting om å fullføre seriespillet i 

2. divisjon med tilhørende opp- og nedrykk. Dette har vært vanskelige vurderinger, men 

NHF har falt ned på dette og mener det totalt sett er det beste for norsk håndball. 

Følgende punkter har vært viktige for NHF i den forbindelse: 

• Mye henger sammen i seriesystemet. 2. divisjon er en del av en større helhet. 

Stor sannsynlighet for «dominoeffekt» dersom endring i 2. divisjon, da andre 

nivåer har vært gjennom tilsvarende utfordringer. Flere regioner gjennomfører 

fortsatt nedrykk i lavere divisjoner.  

• Det er heftet usikkerhet ved hva en endring vil medføre for opprykkskampen til 1. 

divisjon. Det er knyttet utfordringer til å avlyse den ene delen av konkurransen 

(nedrykk), men beholde den andre delen (opprykk). En endring kan bidra til å 

løse dagens utfordringer, men den kan også skape nye. Det er en prioritet å få 

gjennomført opprykk på alle nivåer etter inneværende sesong.  

• En stor andel av lagene på alle nivåer har vært rammet av konsekvenser av 

pandemien. Det er noe ulikt hvordan klubber og lag har møtt utfordringene, og 

hvordan en endring vil kunne påvirke prioriteringene i klubbene.  

• Det pågår en utredning av organisering av seriespillet i seniorhåndballen i 

fremtiden.  

• Gjennomføringen har vært tilnærmet normal i mars, som forhåpentligvis også vil 

gjelde fremover. 

• Det er viktig å komme tilbake til normalsituasjonen så raskt som mulig.  

• Dersom utvidelse til 5 avdelinger sesongen 22/23, og tilbake til 4 avdelinger 

23/24, blir nedrykket i 22/23 sesongen på 15 – 17 lag for hvert kjønn (normalt 8 

lag rykker ned). Dette forskyver problemet til ny sesong, hvor lag som normalt 

ville holdt seg må rykke ned.   

• En endring nå er ikke reversibel. Ved å fortsette seriespillet etter de gjeldende 

retningslinjene, vil det fortsatt kunne gjøres vurderinger og tiltak ut fra den 

rådende situasjonen, dersom den endrer seg. 

NHF vil fortsette å følge seriespillet i sesongavslutningen, og legger til grunn at alle lag 

stiller opp og gjennomfører resterende kamper innenfor gjeldende retningslinjer og 

verdier. 

Til slutt informeres det om at grunnet færre lag enn normalt i 1. divisjon så vil det være 

slik at det etter ordinært opp- og nedrykk etter inneværende sesong, vil være en ledig 

plass i 2. divisjon kvinner og en ledig plass i 2. divisjon menn kommende sesong. Best 

rangerte lag som skulle rykket ned vil få tilbud om denne ledige plassen. Best rangerte 

lag vil utpekes ved gjennomsnittsberegning på tvers av avdelingene i henhold til § 9 – 6. 

ledd i kamp- og konkurransereglementet. Det kan også oppstå andre situasjoner før ny 

sesong som gjør at det kan bli ytterligere ledige plasser. Alle lag oppfordres til å 

gjennomføre resterende del av inneværende sesong på best mulig måte ut fra egne 

forutsetninger.  

NHF ønsker alle lag i 2. divisjon lykke til med siste del av sesongen.  
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Med vennlig hilsen 

Norges Håndballforbund 

Erik Langerud        Stig Quille 
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