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Møteplan for det 54. Håndballtinget 

6.-8. mai 2022 

 

Scandic Park Sandefjord 
 

 

Fredag 6. mai 
  

Kl. 15:30 Enkel servering utenfor Parksalen 

Kl. 16:00 - 16:10 Åpning ved presidenten 

Kl. 16:10 - 16:20 Eventuelle hilsener til Håndballtinget 

Kl. 16:20 - 16:40 Konstituering og forretningsorden 

Kl. 16:40 - 18:15 Rikets tilstand v/generalsekretæren 

Kl. 19:30 Felles aperitiff 

Kl. 20:00 Middag og markering av NHFs 85 års jubileum 

    

Lørdag 7. mai   

Kl. 09:00 - 10:15 Presidentens time 

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepause 

Kl. 10:30 - 12:00 Tingforhandlinger 

Kl. 12:00 - 13:00 Lunsj 

Kl. 13:00 - 14:30 Tingforhandlinger 

Kl. 14:30 - 14:45 Kaffepause 

Kl. 14:45 - 17:00 Tingforhandlinger 

Kl. 19:00 Felles aperitiff utenfor Bankettsalen i 2. etasje 

Kl. 19:30 Tingmiddag og Håndballens hederskveld i Bankettsalen i 2. etasje 

    

Søndag 8. mai   

Kl. 09:00 - 10:30 Tingforhandlinger 

Kl. 10:30 - 10:45 Kaffepause 

Kl. 10:45 - 13:00 Tingforhandlinger med valg 

Kl. 13:00 Lunsj 

  Individuelle avreiser 

    

Kl. 14:00 - 16:00 Konstituerende Forbundsstyremøte 
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SAK 1 SAKLISTE 
 
Å P N I N G 
 
1. Godkjenne de frammøtte representantenes fullmakter. 

 

2. Godkjenne sakliste og forretningsorden med tidsramme. 

 

3. Velge: 

 a)  Dirigenter. 

 b)  Sekretærer. 

 c)  Tellekorps. 

 d)  Redaksjonskomite (3 representanter). 

 e)  2 representanter som sammen med dirigentene skal gjennomgå og undertegne  

  protokollen fra Håndballtinget. 

 Dirigenter, sekretærer og medlemmer av redaksjonskomiteen behøver ikke være 

representanter. 

 

4. Behandle beretninger for: 

 a)  Forbundsstyret og komiteer oppnevnt av Forbundsstyret. 

 b)  Lovkomiteen. 

 c)  Domskomiteen. 

 d)  Appellkomiteen. 

 e)  Kontrollkomiteen. 

 f)  Valgkomiteen. 

 

5. Behandle avsluttede og reviderte regnskap, herunder regnskap, for fonds,  

og andre økonomiske enheter som ligger inn under NHF. 

 

6. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere NHFs regnskaper. 

 

7. Behandle innkomne forslag og saker. 

 

8a. Behandle og vedta Strategiplan. 

 

8b. Behandle og vedta for budsjettperioden (kommende to kalenderår, dvs kalenderåret 

etter det år tinget avholdes og det derpå følgende): 

 a) Budsjettramme. 

 b) Klubbkontingent til NHF. 

 c) Vesentlige endringer i inngått forsikringsavtale. 

 d) Fastsette møte- og utgiftsgodtgjøring for Forbundsstyret. 

 

9. Valg. 

 

10. Bestemme sted for neste Håndballting. 
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SAK 2 FORRETNINGSORDEN  
 
1. Håndballtinget ledes av de valgte dirigenter.  De ordner seg imellom ledelsen av møtet.  

 Protokollen føres av de valgte sekretærer. 

 

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Med unntak for 

innledningsforedraget, settes taletiden til 10 minutter første gang, 5 minutter annen og 

tredje gang.  Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts 

taletid.  Dirigenten har rett til å foreslå forkorting av taletiden og komme med forslag om 

strek med de inntegnede talere.  Det kan ikke framsettes forslag etter at strek er satt. 

 

3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med vedkommende 

organisasjonsledds og representantens navn. 

 

4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet anses forslaget for falt. 

 Unntatt fra denne bestemmelsen er valg og de øvrige unntak som er fastsatt i forbundets 

lov. 

 

5. I protokollen føres inn alle forslag, hvem som har ordet i saken, og de vedtak som blir 

gjort, med antall stemmer for og imot. 
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SAK 3 VALG AV FUNKSJONÆRER  
 

- Dirigenter :  Forbundsstyret foreslår: 

   Guri Aarøen 

   Børge Toft 

 

- Sekretærer :  Forbundsstyret foreslår: 

Lise H. Thorstensen 

Line Witzøe 

 

- Tellekorps :  _______________________ 

     _______________________ 

     _______________________ 

 

- Red.komite :  _______________________ 

     _______________________ 

     _______________________  

 

- Underskrive :  _______________________ 

   tingprotokoll   _______________________ 
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SAK 4 BERETNINGER 

 

4.1   Forbundsstyrets beretning 

 
A.  Styre og komiteer valgt på Håndballtinget 2019 

 

 
Forbundsstyret (FS) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

President Kåre Geir Lio IK Junkeren Nord Gjenvalg 

1. visepresident Bente Aksnes Vollen UL Håndball Øst Opprykk 

2. visepresident Ingrid Blindheim HK Herulf  Moss Øst Opprykk 

Styremedlem Mads Stian Hansen Alta IF Nord Gjenvalg 

Styremedlem Siv Øye Carlsen Sotra Sportsklubb Vest Opprykk 

Styremedlem Siv Sødal Hinna HK SørVest Ny 

Styremedlem Hanne Hogness Gjøvik HK Innlandet Ny 

Styremedlem Øyvind Indrebø Førde IL Vest Ny 

Styremedlem Tonje S. Jelstad Vikersund IF Sør Gjenvalg 

Varamedlem Jarl Martin Møller Hødd IL Nord Ny 

 

 
Lovkomite (LK)  
  

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Finn Ove Smith Bodø HK Nord Gjenvalg 

Medlem Anne Kjersti Befring Stabæk Håndball Øst Gjenvalg 

Medlem Erik Alver LFH09 Innlandet Gjenvalg 

Medlem Hans Erik Stormoen Flint Tønsberg Sør Gjenvalg 

Medlem Siri Langseth Nordstrand IF Øst Gjenvalg 
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Sanksjonskomite (SAK) 

 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Einar Sparboe Lysnes Tromsø HK Nord Gjenvalg 

Medlem Mari H. Dramdal Stord TIL Vest Gjenvalg 

Medlem Sandra Stenersen Henden OSI Håndball Øst Opprykk 

Medlem Stein Rune Halleraker IL Gneist Vest Opprykk 

Medlem Erik Øie Glassverket IF Sør Ny 

 
 
Appellkomite (AK) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Lene Bergum Pettersson Varde IL Innlandet Opprykk 

Medlem Jorunn Pollestad Orre IL SørVest Gjenvalg 

Medlem Halvor Berg-Hanssen Gjerpen IF Sør Opprykk 

Medlem Svein Sulland Korsvoll IL Øst Ny 

Medlem Christian S. Gjerstrøm Njård IL Øst Ny 

 
 
Kontrollkomite (KR) 

 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Gry Nergård IL Jardar Øst Gjenvalg 

Medlem Kjell Walquist Oppsal Håndball Øst Gjenvalg 

Medlem Marit Skretteberg Hokksund IL Sør Opprykk 

Medlem Vibeke Ødegård Sør-Reime Stabæk Håndball Øst Ny 

Medlem Kolbjørn Hole Strindheim Nord Ny 
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Valgkomite (VK) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Jan Thormodsæter Follo HK Øst Gjenvalg 

Medlem Dorte Ørud Grindvoll Toten HK Innlandet Gjenvalg 

Medlem Tor-Jan Stokkedal Ålgård HK SørVest Gjenvalg 

Medlem Lisbeth Blix Hjelle Sotra Spkl. Vest Gjenvalg 

Medlem Kjetil Vik Bodø HK Nord Gjenvalg 

Medlem Geir Floen Reistad IL Sør Ny 

Medlem Nina Britt Kramer Fyllingen Bergen Vest Ny 
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B.  Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret eller GS   

 

 
Elitelisensnemnda (ELN) 
 

Funksjon  Navn  

Leder  Arne S. Modahl 

Medlem Roar Bogerud (fram til 30.06.2020) 

Medlem Einar Håndlykken (fra 01.07.2020) 

Medlem Tone Lilleng Fjærvoll 

Sekretariat Stig Quille 

 
 

Styret i Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens Fremme 

 

Funksjon  Navn  

Leder  Nina Britt Kramer 

Medlem  Inge K. Hansen 

Medlem  Grete Wittenberg Meier 

Medlem  Riulf Karsen Rustad 

Medlem Frank H. Bjørndal 

Fra GS Per Otto Furuseth 

Fra GS Line Witzøe 

 
 
Disiplinærutvalg (DiU) 
  

Funksjon  Navn  Region  

Leder  Karin Hansen Øst 

Medlem Mats Kristoffersen Sør 

Medlem Julie Brodahl SørVest 

Medlem  Tom Erik Lindhjem Vest 

Medlem Torunn Thoresen Øst 

Medlem  Line Witzøe GS 

Medlem Jan-Ivar Lorentzen GS 

Sekretariat Lise H. Thorstensen GS 
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C.  Møter/styrevirksomhet 

 

Forbundets 53. ordinære Håndballting ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 10.-12. mai 

2019. NHFs Ledermøte ble avholdt digitalt 5. september 2020 som følge av pandemien. 

NHFs Ledermøte i 2021 lot seg gjennomføre fysisk, og ble avholdt på Scandic Fornebu  

2.-3. oktober. 

 

Forbundsstyret har per 15. mars 2022 avholdt 45 møter med til sammen 264 protokollerte 

saker. På samme tid har det vært avholdt 19 møter i Forbundsrådet.  Saksantallet her er 63. 

Antall møter har gjennom pandemien vært langt flere enn det normalt legges opp til. Det har 

heller ikke i denne i tingperioden vært oppnevnt noe Arbeidsutvalg.  Derimot har president-

skapet fungert som en sparringspartner for GS på flere områder.   

 

 

D.  Innenlands representasjon    

 

Presidenten og Forbundsstyrets øvrige medlemmer har representert NHF ved Regionsting, 

regionale konferanser og møter.   

 

I tingperioden har Forbundsstyret og generalsekretæren vært representert på fellesmøter og 

ledermøter i regi av Norges idrettsforbund.   

 

Spesifikke verv/funksjoner i perioden: 

 

▪ Generalsekretæren har i hele pandemiperioden sittet i NIFs beredskapsgruppe.  

▪ Økonomisjefen er valgt inn som medlem av styret for Idrettsbutikken.   

▪ Assisterende generalsekretær har i perioden sittet som medlem i NIFs IT-utvalg. 

▪ Jeanette Nilsen er oppnevnt som medlem i norsk idrettsmedisinsk etikkutvalg. 

▪ I tillegg har flere ansatte representert NHF i ulike faggrupper på tvers av idrettene. 

 
E.  Utenlands representasjon    

 

NHF har i større grad ønsket å bidra på den internasjonale arena gjennom aktivt arbeid både 

i Handball Forum of Europe (HFE) og på internasjonale kongresser.  I tillegg har NHF vært 

en pådriver for å få etablert en møtestruktur i skandinavisk forum i mer organiserte former. 

 

▪ Bente Aksnes er valgt inn i EHFs styre. 

▪ Tonje S. Jelstad er oppnevnt som en av to koordinatorer for Handball Forum of 

Europe. 

▪ Øyvind Togstad oppnevnt medlem i TRC med.  

▪ Per Morten Sødal er valgt som leder av dommerarbeidet i IHF. 

▪ President, visepresidenter og generalsekretær har representert NHF i sammenheng 

med EHFs og IHFs møter og kongresser. 
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Internasjonale dommere 

IHF Lars Jørum/Håvard Kleven  

IHF Eskil Braseth/Leif André Sundet 

 

EHF kandidater  

Andreas Daviknes Borge/Magnus Muri Nygren 

Mads Fremstad/Jørgen Jørstad 

 

EHF Mads Fremstad/Markus Pedersen  

Markus Pedersen sluttet oktober 2020. Mads Fremstad har permisjon fra EHF inntil videre. 

 

YRP dommere (Young Referee Project) 

Håkon Aksdal/Eivind Holager   EHF YRP 20.2.2019 

Marte Leveraas/Ane Duun Strømsborg  EHF YRP 20.2.2019 

Tim-Nikolay Fjellvang/Christoffer Fjeldskår  EHF YRP 20.2.2019 

Jens Førsund/Valton Hoxha    Påmeldt 2021 

 

EHF delegater 

Bjørn Høgsnes 

Per Morten Sødal 

Dagfinn Villanger 

Svein Olav Øie 

Kenneth Abrahamsen 

Øyvind Togstad  

 

EHF lektor 

Øyvind Togstad 

Per Morten Sødal 

 

IHF lektor 

Øyvind Togstad 

Per Morten Sødal 
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F.  Forbundets nøkkeltall 

 

Forbundets medlemstall per 31. desember 2021 blir klare i mai 2022. Tallet per  

31. desember 2020 var 136.904 (kilde: Samordnet rapportering) med følgende fordeling:  

Cirka 3/4 av den totale medlemsmasse er under 19 år, og cirka 2/3 av totalen er kvinner.  

Dette innebærer en samlet rapportert medlemsvekst siste 4 år på cirka 1,4 %, selv med 

nedgang fra 2019 til 2020, som i stor grad skyldes pandemien.  

 

 Kvinner Menn Totalt 

31.desember 2011 72 051 35 616 107 667 

31.desember 2012 75 931 36 494 112 425 

31.desember 2013 76 958 36 356 113 314 

31.desember 2014 79 227 36 885 116 112 

31. desember 2015 81 766 38 693 120 459 

31. desember 2016 86 882 40 781 127 663 

31. desember 2017 90 559 44 408 134 967 

31. desember 2018 92 430 45 738 138 168 

31. desember 2019 92 964 46 733 139 697 

31. desember 2020 90 102 46 802 136 904 

 

Antall klubber per 1. februar 2021 er 806, hvorav 674 av klubbene har påmeldt lag i 

sesongen 2021-22.  Antall påmeldinger i sesongen 2021-22 er 12.008, fordelt på 10.581 

spillende lag. Antall spillende lag i klassene J/G11 og eldre er 5.560.   

 

Lisensutvikling siste 4 sesonger: 

 

Sesong Totalt løste 

lisenser 

Kvinner  Menn 

2021/22 (per 10. mars) 47 746 32 443 15 303 

2020/21 38 558 26 801 11 757 

2019/20 51 458 35 257 16 201 

2018/19 51 293 35 260 16 033 

 

Som det framgår av tabellen, har det vært en nedgang i antallet løste lisenser i perioden. Fra 

det høyeste antall løste lisenser i sesongen 2019-20 til påfølgende sesong var det en 

nedgang på cirka 25 %. Kampaktiviteten ble påvirket av pandemien i særlig stor grad 

sesongen 2020-21. Seniorhåndballen i 2. divisjon og lavere divisjoner, fikk ikke gjennomført 

noen kamper denne sesongen. Antall løste lisenser per 10. mars 2022 er 7,2 % lavere enn 

for hele sesongen 2019-20.  
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Andelen løste lisenser fordelt på alder viser historisk at andelen løste lisenser har vært cirka 

72-73 % av løste lisenser er utøvere mellom 13-19 år. I 2020-21 sesongen var andelen fra 

denne aldersgruppen 85 %, som bekrefter at nedgangen var ekstra stor i gruppen 20 år og 

eldre. Andelen i gruppen 20 år og eldre er i sesongen 2021-22 omtrent tilbake til det de 

historiske tallene viser.  

 

NHF vil etter sesongslutt i inneværende sesong utarbeide ytterligere tallmateriale som gir 

grunnlag for grundig oversikt på status og over konsekvensene av pandemien både 

geografisk og for ulike aldre.  
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G.  Resultater nasjonalt kamptilbud sesongen 2019-20 og 2020-21 
 
Nasjonalt kamptilbud 
 
 

Sesongen 2019-20  Jenter  Gutter 

Bylagsturneringen 1 Stavanger 1 Oslo 

 2 Oslo 2 Stavanger 

 3 Hamar 3 Kristiansand 

 
 

Sesongen 2020-21  Jenter  Gutter 

Bylagsturneringen 1 Ikke avholdt 1 Ikke avholdt 

 2 Ikke avholdt 2 Ikke avholdt 

 3 Ikke avholdt 3 Ikke avholdt 

 
 
Klubbhåndballen 
Norske klubber har hevdet seg godt i Europacupene. Våg Håndball Elite vant Champions 
League kvinner i sesongen 2020-21 og deltok i gruppespillet sesongen 2019-20. Elverum 
Håndball deltok i gruppespillet i Champions League menn både i sesongen 2019-20 og 
2020-21. Storhamar Håndball Elite spilte seg frem til gruppespillet i European League i 
sesongene 2019-20 og 2020-21.  
 
 

Sesongen 2019-20  Kvinner  Menn 

Eliteserien 1 Våg Håndball Elite 1 Elverum Håndball 

 2 Storhamar Håndball Elite 2 Øyestad IF Håndball Elite 

 3 Byåsen Håndball Elite 3 Drammen HK 

Sluttspill Eliteserien 1 Ikke avholdt 1 Ikke avholdt 

 2 Ikke avholdt 2 Ikke avholdt 

1. divisjon 1 Larvik HK 1 Fjellhammer 

 2 Flint Tønsberg 2 Viking Håndball 

 3 Volda 3 Sandefjord Håndball 

 
 

Sesongen 2019-20  Kvinner  Menn 

NM-Senior 1 Våg Håndball Elite 1 Elverum Håndball 

 2 Storhamar Håndball Elite 2 Haslum HK 

NM-Junior (J/G 20) 1 Rælingen 1 Follo HK 

 2 Aker TH 2 FyllingenBergen 

Lerøyserien (J/G 18) 1 Ikke fullført 1 Ikke fullført 

 2 Ikke fullført 2 Ikke fullført 

 3 Ikke fullført 3 Ikke fullført 

Bringserien (J/G 16) 1 Ikke fullført 1 Ikke fullført 

 2 Ikke fullført 2 Ikke fullført 

 3 Ikke fullført 3 Ikke fullført 
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Sesongen 2020-21  Kvinner  Menn 

Eliteserien 1 Våg Håndball Elite 1 Elverum Håndball 

 2 Storhamar Håndball Elite 2 Øyestad IF Håndball Elite 

 3 Sola HK 3 Drammen HK 

Sluttspill Eliteserien 1 Ikke avholdt 1 Ikke avholdt 

 2 Ikke avholdt 2 Ikke avholdt 

1. divisjon 1 Follo HK Damer 1 Kristiansand TH 

 2 Bærum TH 2 Follo HK 

 3 Gjerpen HK Skien 3 Nøtterøy Håndball Elite 

NM-Senior 1 Våg Håndball Elite 1 Elverum Håndball 

 2 Sola Håndball 2 Nærbø 

NM-Junior (J/G 20) 1 Ikke avholdt 1 Ikke avholdt 

 2 Ikke avholdt 2 Ikke avholdt 

 
 

Sesongen 2020-21  Kvinner  Menn 

Lerøyserien (J/G 18) 1 Ikke avholdt 1 Ikke avholdt 

 2 Ikke avholdt 2 Ikke avholdt 

 3 Ikke avholdt 3 Ikke avholdt 

Bringserien (J/G 16) 1 Ikke avholdt 1 Ikke avholdt 

 2 Ikke avholdt 2 Ikke avholdt 

 3 Ikke avholdt 3 Ikke avholdt 

 
 

E-cup 2019-20 Kvinner Menn 

Champions League Våg Håndball Elite Elverum Håndball 

 - - 

- - 

EHF Cup Storhamar Håndball Elite Øyestad IF Håndball Elite 

Byåsen Håndball Elite - 

Tertnes Håndball Elite - 

Fredrikstad Bkl. - 

Challenge Cup - Halden TH  
- Drammen HK 

 
 

E-Cup 2020-21 Kvinner Menn 

Champions League Våg Håndball Elite Elverum Håndball 

 - - 

 - - 

European League Storhamar Håndball Elite Haslum HK 

 Molde Elite Øyestad IF Håndball Elite 

Tertnes Håndball Elite - 

Byåsen Håndball Elite - 

European Cup - Drammen Håndball 

 - Kolstad 
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H.  Utmerkelser i tingperioden 

 

 

NHFs høyeste utmerkelse, Gullknappen, er i perioden tildelt: 

 

▪ Ole R. Jørstad 

▪ Frank H. Bjørndal 

▪ Gunnar Øystein Helgevold 

▪ Sven Erga 

▪ Jarle Olsnes 

▪ Karin Hansen 

▪ Rolf Østerbø 

 

NHFs neste høyeste utmerkelse, Sølvknappen, er i perioden tildelt: 

 

▪ Heidi Tjugum 

▪ Erlend Sødal 

▪ Brit Lundegaard 

▪ Erling Melvær 

 

Håndballstatuetten er i perioden tildelt: 

 

▪ Ida Alstad 

▪ Kjerstin Andersen 

▪ Kari Aalvik Grimsbø 

▪ Kristine Lunde-Borgersen 

▪ Tonje Nøstvold Lunde 

▪ Linn-Kristin Riegelhuth Koren 

▪ Ole Erevik 

▪ Per Graver 

▪ Geir Aksel Røse 

▪ Erlend Mamelund 

▪ Kjetil Øvrelid Strand 

 
Den offisielle overrekkelsen har per dato ikke funnet sted som følge av de restriksjoner 
pandemien har hatt.  
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I.  Politisk rapport 

 

 

Pandemien 

På Håndballtinget 2019 ble tingperiodene endret fra 2 til 3 år. Selv om denne omleggingen 

hadde et ressursbesparende element, var det viktigste ved omleggingen at organisasjonen 

ville få en lengre arbeidsperiode fram til neste Håndballting. Tingperioden 2019-22 skulle 

således blitt den første tingperioden med forlenget arbeidsperiode til å svare ut så vel 

Håndballtingets bestillinger som Strategiplanens retningsangivelser. Tingperioden ble 

imidlertid ikke som alle hadde tenkt og ønsket seg. Etter en god og løfterik start høsten 2019, 

ble Norge (og resten av verden) rammet av Covid-19. Pandemien medførte at Norge 

«stengte ned» 12. mars 2020, og har fram til dags dato satt sitt tydelige preg på all 

håndballaktivitet – på alle nivåer.  

 

Forbundsstyret var raskt ute med å fatte et sett med overordnede kriterier for hvorledes NHF 

skulle styre gjennom pandemien: 

 

▪ Raus, rettferdig og fleksibel. 

▪ Nasjonale (og lokale) helsemyndighetenes anbefalinger følges og legges til grunn. 

▪ All aktivitet som kan gjennomføres, skal gjennomføres. 

 
Disse 3 overordnede prinsippene har ligget fast og til grunn for hvordan norsk håndball har 
håndtert den unntakstilstanden som trådte i kraft i mars 2020. 
 
Fra og med 12.mars 2020 ble alle sentrale og regionale ressurser omdisponert med hensyn 
til å håndtere pandemien på best mulig måte. Ikke minst var det viktig å sikre: 
 

▪ Tilstrekkelig og rettidig informasjon.  

▪ Omforent situasjonsforståelse. 

▪ At rett beslutning fattes på riktig tid. 

 

Forbundsstyret er også tilfreds med at NHF slapp å gå til permitteringer sentralt og regionalt, 

og kunne benytte samtlige ressurser der det til enhver tid var behov. 

 

For å sikre både informasjonsflyt og felles beslutningsgrunnlag, har møtefrekvensen i så vel 

styrer som ledergrupper vært betydelig høyere enn i en normal situasjon. 

 

▪ Presidenten har vært en viktig del av og bidragsyter til NIFs politiske arbeid inn mot 

regjeringen og aktuelle departementer. 

▪ Generalsekretæren har gjennom hele pandemien vært fast medlem i NIFs 

beredskapsgruppe, og har gjennom denne sterkt bidratt i arbeidet inn mot 

embetsverket i ulike departementer og direktorater. 

▪ Møtefrekvensen i organisasjonen. 

o Forbundsstyret endret i store perioder fra kvartalsvise til ukentlige møter. Det 

har i perioden (fram til dags dato) vært avholdt 46 protokollerte møter i 

Forbundsstyret. 
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o Forbundsrådet hadde i perioder møter hver 14.dag. Det har i perioden (fram til 

dags dato) vært avholdt 19 protokollerte møter i Forbundsrådet. 

o Nasjonal ledergruppe har i store deler av pandemien hatt daglige møter. 

Sentrale begreper og arbeidsområder i pandemien har vært: 

 

▪ Legge til rette for å gjennomføre mest mulig aktivitet innenfor de til enhver tid 

gjeldende restriksjoner og anbefalinger. 

▪ Koronaforskriften. 

▪ Covidparagrafen (§ 0) i NHFs kampreglement med de til enhver tid gjeldende 

konsekvenser pandemien hadde på konkurranseaktiviteten. 

▪ Smittevernprotokoller. 

▪ Krisepakker. 

 

 

Organisasjonsarbeid 

I det videre nevnes kort de mest sentrale arbeidsområdene innenfor organisasjonsarbeidet i 

perioden. 

 

 

Fellesidrettslig arbeid 

NHF har i perioden aktivt deltatt/bidratt til NIFs arbeid på flere områder. Ikke minst gjelder 

dette håndteringen av pandemien, som tidligere omtalt. Gjennom dette arbeidet har NHF  

videreført sin rolle og posisjon med hensyn til å mane til samhold innad i idretten. 

 

NHF har i perioden vurdert deltakelsen i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Basert 

på den positive utviklingen det har vært i NIF med hensyn til fellesarenaer og rutiner for å 

involvere organisasjonen i viktige beslutninger, kom Forbundsstyret til den konklusjon at SFF 

hadde utspilt sin rolle. Som en konsekvens av dette meldte NHF seg ut av SFF ved 

utgangen av 2021. 

 

NHF har som tidligere vært aktiv med hensyn til de høringer som NIF har iverksatt de 3 siste 

årene. I denne forbindelse rettes en stor takk til Regionstyrene for deres gode innspill knyttet 

til NHFs ulike høringsuttalelser. 

 

 

Forbundsrådet 

Forbundsrådet har i perioden fortsatt sin positive utvikling med hensyn til å være et godt 

kollegium for utvikling felles forståelse og utvikling av ideer. Ikke minst har Forbundsrådet 

vært en aktiv medspiller under håndteringen av pandemien. 
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Organisasjonsutvikling 

Håndballtinget 2019 ba det nye Forbundsstyret igangsette et organisasjonsutviklingsarbeid 

basert på et forslag fra NHF Region Nord. Forbundsstyret jobbet med grunnlaget for et slikt 

arbeid gjennom høsten 2019, og planen var at dette skulle være hovedtema på 

Forbundsrådsmøtet annen halvdel av mars 2020.  

 

Som følge av pandemien ble oppstart på dette arbeidet utsatt. Forbundsstyret og Forbunds-

rådet fastsatte mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe, som startet sitt arbeid 

forsommeren 2021. Det ble videre besluttet at det i dette arbeidet skulle benyttes en ekstern 

fasilitator, og her falt valget på Torleif Thorleifsson som også hadde fasilitert Gi gass 

arbeidet. Arbeidsgruppa arbeidet gjennom sommeren og høsten 2021, og oversendte sin 

rapport til Forbundsstyret primo februar 2022. 

 

I tillegg hadde arbeidsgruppa allerede i månedsskiftet november/desember 2021 anbefalt at 

Forbundsstyret iverksatte en egen utredning knyttet til «én økonomi sentralt og regionalt».  

Både arbeidsgruppas rapport og utredningen om «én økonomi» vil bli presentert på 

Håndballtinget 2022.   

 

 

Styret versus administrasjon 

Forrige tingperiodes arbeid med å tydeliggjøre ansvarsdeling mellom styret og 

administrasjon har vært videreført i perioden, og viste seg nyttig under håndteringen av 

pandemien. I en hverdag preget av hyppige endringer, har Nasjonal ledergruppes (NL) 

operasjonalitet vært viktig under hele pandemien.  

 

 

Heltidspresident 

Tingperioden 2019-22 er den andre perioden der NHF har hatt en heltidsengasjert president.  

Basert på både evaluering og erfaring reviderte Forbundsstyret presidentinstruksen høsten 

2019. Forbundsstyret har i perioden evaluert ordningen med heltidspresident, og er 

overbevist om at det var et riktig grep som ble tatt på Håndballtinget i 2017.  En heltids 

engasjert president har gitt norsk håndball en sterkere posisjon i norsk og internasjonal idrett 

og overfor offentlige myndigheter.   

 

 

Internasjonalt samarbeid 

NHF har også i denne tingperioden vært aktive på den internasjonale arenaen og har jevnlig 

og god kontakt med så vel IHF som EHF. (I tillegg til det skandinaviske samarbeidet og 

samarbeidet i Handball Forum Europe.)  Det er spesielt 2 saker det har vært jobbet aktivt 

med i denne tingperioden: 

 

▪ Draktreglementet i Beach håndball. Her fikk NHF, med god drahjelp av kvinne-

landslaget i Beach, gjennomslag i IHF. 

▪ Like vilkår for deltakelse i de ulike E-cupene for kvinner og menn. Her fikk vi ikke 

gjennomslag på EHF-kongressen, men NHF vil fortsette arbeidet med å utjevne 

forskjellene. 
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I perioden har vi også lyktes med å få valgt inn våre kandidater til internasjonale verv. 
 

▪ Bente Aksnes ble valgt inn i EHFs styre. 

▪ Per Morten Sødal ble valgt som IHFs leder av dommerarbeidet. 

▪ Tonje S. Jelstad ble oppnevnt som koordinator i Handball Forum Europe (HFE). 

▪ Øyvind Togstad sitter i EHFs dommerkomite. 

 

 

2019-21 for seniorlandslag 

For første gang var begge våre seniorlandslag kvalifisert til OL. Arbeidet for begge lag er 

videreført med hensyn til kontinuitet og utvikling. 

 

Håndballjentene (LKS) har lagt bak seg en periode med flotte resultater: 

 

▪ VM 2019 i Japan: nr. 5. 

▪ EM i 2020 i Danmark (Norge): nr. 1. 

▪ OL i 2021 i Japan: nr. 3. 

▪ VM i 2021 i Japan: nr. 1. 

 
I perioden har Tonje Larsen erstattet Mia Högdahl i trenerteamet. 
 

Håndballgutta (LMS) har i perioden befestet sin posisjon i toppen av internasjonal håndball. 

 

▪ VM 2019 i Tyskland/Danmark: nr. 2. 

▪ EM i 2020 i Norge/Sverige: nr. 3. 

▪ OL i 2021 i Japan: tap i kvartfinalen 

▪ VM i 2021 i Egypt: nr. 7. 

 

 

2019-21 for yngre landslag  

I 2019 deltok våre yngrelandslag som følger: 

 

▪ Juniorjentene (LK00) deltok i EM i Ungarn, og endte på en 3. plass. 

▪ Ungdomsjentene (LK02) deltok i EM i Slovenia, og endte på 6.plass.    

▪ Juniorgutta (LM 98) deltok i VM i Spania, og endte på en 8. plass.  

▪ Ungdomsgutta (LM02) deltok i VM i Nord-Makedonia, og endte på 12.plass.  

 

I 2020 ble alle mesterskap for yngre landslag avlyst som følge av pandemien. 

 

▪ Juniorjentene (LK02) skulle deltatt i VM i Romania. 

▪ Ungdomsjentene skulle deltatt i VM i Kina/Kroatia. 

▪ Juniorgutta (LM00) skulle deltatt i EM i Kroatia. 

▪ Ungdomsgutta (LM02) skulle deltatt i EM i Slovenia. 
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I 2021 deltok våre yngrelandslag som følger: 

 

▪ Juniorjentene (LK02) deltok i EM i Slovenia, og ble nr. 9.  

▪ Ungdomsjentene (LK04) deltok i VM i Montenegro, og ble nr. 6. 

▪ Juniorgutta (LM02) deltok i EM i Kroatia, og ble nr. 11.  

▪ Ungdomsgutta (LM04) skulle deltatt i European åpen, men mesterskapet ble avlyst.  

 

 

Beach landslagene 

 

Resultater: 

 

▪ I 2019 spilte både Beachjentene (LKB) og Beachgutta (LMB) EM i Polen.  Her tok 

Beachgutta sin første internasjonale medalje da de ble nr. 2. Beachjentene ble i dette 

mesterskapet nr. 6, og misset kvalifiseringen til VM i 2020. 

▪ I 2020 skulle både Beachjentene (LKB) og Beachgutta (LMB) deltatt i Beach-VM i 

Italia. Mesterskapet ble dessverre avlyst. 

▪ I 2021 spilte både Beachjentene og Beachgutta EM i Bulgaria. LKB ble nr. 5, og 

kvalifiserte seg. 

 

Våren 2021 ble det besluttet å opprette juniorlag i Beachhåndball.  Trenere for begge lag er 

engasjert, og lagene vil starte sin aktivitet våren 2022.   

 

På Idrettsgallaen i 2022 mottok Beachjentene prisen «Årets forbilde» på bakgrunn av deres 

kamp mot et kjønnsdiskriminerende draktreglement. Forbundsstyret er stolt over måten 

Beachjentene sto fram, og hvordan de håndterte situasjonen. 

 

 

Ungdomshåndballen - Klubbhuset 

Prosjekt Klubbhuset endret status fra å være prosjektorganisert til å bli en del av ordinær drift 

i denne tingperioden. Pandemien har som på de fleste andre områder, også påvirket 

Klubbhusarbeidet i betydelig grad.  Perioden har imidlertid vært benyttet godt med hensyn til 

å gjennomføre en omfattende evaluering og revisjon av Klubbhusets innhold.  Grunnlaget for 

og intensivering av klubbhusarbeidet gir et godt utgangspunkt for «post pandemi» aktiviteten.  

 

 

Anleggsarbeidet 

Mangelen på halltid (trening og konkurranse) er fortsatt en reell begrensning med hensyn til 

å kunne tilby håndballaktivitet til alle som vil, og hall-leien utgjør en betydelig økonomisk 

belastning for våre klubber (og dermed den enkelte spiller). Anlegg har derfor vært et 

prioritert arbeidsområde gjennom flere tingperioder. Dessverre har også dette arbeidet blitt 

preget av pandemien. I forbindelse med vaksinasjonsprogrammet var det mange kommuner 

som valgte å benytte idrettshaller til vaksinasjonsstasjon. I perioder har derfor fokus vært 

flyttet fra nye haller, til å holde eksisterende haller åpne.  
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Samarbeidet med andre innendørsidretter har blitt videreført i perioden, både med hensyn til 

flere anlegg og et «felles» nasjonalanlegg. Det har gjennom hele perioden vært jobbet godt 

fra både styret og GS for å realisere et nasjonalanlegg for innendørsidrettene i Telenor 

Arena. Dessverre strandet dette på oppløpssiden, men de relasjoner som ble skapt under 

arbeidet gir et godt grunnlag for å jobbe videre.  

 

 

Tilgjengeliggjøring av fagmateriell 

I perioder med nedstengning har det vært et stort behov for hjelp, råd og tips for alternativ 

organisering og innhold i treningsarbeidet. Gjennom hele pandemien har det blitt tilgjengelig-

gjort alternative øvelser og økter på handball.no. 

 

 

Trenerkompetanse 

Kvaliteten på hverdagsaktiviteten er helt avgjørende for at norsk håndball skal nå sitt mål om 

«flest mulig – lengst mulig». En nøkkelfaktor her er godt skolerte trenere på alle nivåer og i 

alle lag. Det har gjennom hele perioden vært jobbet godt med utdanning, til tross for 

pandemiens begrensinger med hensyn til fysiske samlinger. Ikke minst har de digitale 

mulighetene for kursgjennomføring med stort hell blitt prøvd ut i tingperioden. Dette både i 

form av den formaliserte trenerutdanningen, og ikke minst i form av webinarer. Samlet sett er 

det «all time high» med hensyn til antallet personer som har deltatt på de ulike tiltakene. 

Grunnutdanningen (trener 1 og 2) har i tingperioden vært revidert, og framstår fra og med 

sesongen 2022-23 i ny drakt. Ikke minst er fokuset på trenerrollen løftet betydelig. 

 

 

Elitelisens 

Elitelisensen omfatter alle klubber med lag i de 2 øverste divisjoner, og arbeidet ledes av den 

styreoppnevnte Elitelisensnemda. Også Elitelisensordningen har vært preget av pandemien, 

og nemda har jobbet godt med å vurdere klubbenes søknader og rapporter i lys av 

pandemien.   

 

 

Seriesystem og generalterminplan (GTP)   

Arbeidet knyttet til serie- og terminarbeidet kan kort oppsummeres som følger: 

 

▪ Stabilitet i seriespillmodellene i hele perioden.   

▪ Stor internasjonal aktivitet i klubb og landslag er fortsatt utfordrende med hensyn til 

regularitet i nasjonale tilbud. 

▪ Samarbeidet med Norsk Topphåndball (NTH) med hensyn til spillemodeller og 

spilleplan er fortsatt meget godt. I den forbindelse trekkes spesielt det omfattende 

arbeidet med å utarbeide en god Generalterminplan (GTP) hvor NTH og NHF i 

fellesskap har kommet fram til gode løsninger i tingperioden. 
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I perioden har reisekasseinstituttet vært revidert, og som et resultat av dette arbeidet vil 

klubbenes reisekostnader i forbindelse med seriespill i Eliteserien, 1. og 2. divisjon i vesentlig 

større grad bli utjevnet enn tidligere.   

 

 

Norsk Topphåndball og Eliteklubbene 

Det har også i denne perioden vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom NHF og Norsk 

Topphåndball (NTH). I perioden har det vært framforhandlet en ny rammeavtale mellom NHF 

og NTH. Den nye rammeavtalen har en varighet på 10 år, noe som bidrar til større 

forutsigbarhet. 

 

 

EHF EURO 2020 

Det ble nedlagt en stor og god arbeidsressurs for å lage 2 flotte EHF EURO 2022 

arrangementer i Norge. Mesterskapet for menn i Trondheim januar 2020, ble et på alle måter 

flott (best ever) arrangement i Trøndernes nye storstue. Fulle tribuner og et entusiastisk 

publikum skapte en fantastisk stemning på og rundt kampene. En stor takk til Region Nord 

og alle frivillige som utrettelig stod på for å få dette til. 

 

Det ble også nedlagt et stort arbeid knyttet til smittesituasjonen og mulighetene for å kunne 

gjennomføre mesterskapet for kvinner i desember 2020. Etter lang tids usikkerhet og mange 

møter, ble det besluttet at NHF måtte si fra seg mesterskapet. Forbundsstyret vil rette en stor 

takk til regionene og deres frivillige, samtidig som Forbundsstyret beklager at mesterskapet 

ikke kunne gjennomføres i Norge. Likeledes retter Forbundsstyret en takk til Dansk  

Håndbold Forbund for at de på kort varsel kunne overta Norges del av mesterskapet. 

 

Både sportslig og økonomisk ble EHF EURO 2020 en suksess for norsk håndball. 

 

 

Administrative endringer   

I forbindelse med pandemien ble det innført stillingsstopp. Av denne grunn er det i hovedsak 

kun erstatning for personer som har sluttet som har funnet sted.  

 

 

Informasjons- og IT-funksjon   

Basert på forslag fra Region Øst på Håndballtinget 2019, ble det utarbeidet et forslag til 

NHFs IKT strategi.  Dette forslaget ble behandlet og godkjent av Forbundsrådet i november 

2019. 

 

TA og Live som er kjernesystemet for kampavvikling/kampadministrasjon har vært, og vil bli, 

prioritert, og da med hovedvekt på det som gjør klubbhverdagen enklere. 

 

I perioden er det inngått en langsiktig samarbeidsavtale med MyGame som vil ha stor 

betydning i tiden framover. Dette samarbeidet vil gi en trygg og regulert mulighet til å 

strømme håndballkamper på alle nivåer. 
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Pandemien har hatt sin effekt også på dette området, og i motsetning til selve aktivitets-

området, har det pandemien til en viss grad hatt positiv effekt på IKT-området. Pandemien 

tvang hele organisasjonen til en raskere digitalisering på klubb, regionalt og sentralt nivå.  

Digital budskapsformidling og informasjonsutveksling har bragt organisasjonen nærmere 

hverandre enn noen gang. (I tillegg til at digitale møter gir en innsparing i både penger og 

tidsforbruk.) 

 

 

Markedsarbeidet 

I tingperioden har markedsseksjonen blitt tilført nye og betydelige personressurser med 

hovedvekt på kommunikasjonsområdet. 

 

Markedsarbeidet i NHF omfatter tre hovedområder: 

 

▪ Salg, sponsorvirksomhet og markedsføring. 

▪ Arrangement og events. 

▪ PR, informasjon og sosiale medier. 

 

NHF har opprettholdt sin posisjon som et av de mest attraktive sponsorobjektene innen 

norsk idrett basert på målinger fra blant annet Sponsor Insight, og oppnår gode resultater i et 

krevende sponsormarked. NHF har i en pandemi, der mye av aktiviteten ikke kunne 

gjennomføres, lyktes med så vel reforhandling av store avtaler som inngåelse av nye avtaler.  

Den samlede porteføljen har økt i tingperioden. 

 

Det er også i perioden inngått en langsiktig mediaavtale med TV2/MyGame som sikrer både 

forutsigbarhet og økte inntekter for en 10 års periode. 

 

Innenfor området informasjon har NHF i inneværende tingperiode fortsatt satsingen på aktiv 

og strategisk bruk av SoMe, kombinert med videreutvikling av handball.no.   
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J.  Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens Fremme  

 

 
Formål 

Fondets formål er å ta initiativ til og/eller støtte opp om aktiviteter med tilknytning til håndball-

idretten, etablering og/eller drift og vedlikehold av anlegg, fasiliteter og/eller verktøy med 

tilknytning til håndballidretten og/eller på annen måte fremme håndballidretten. 

 

Kapitalforvaltning 

Fondets kapital skal forvaltes på en forsvarlig og trygg måte med lav risikoprofil. 

Forvaltningen skal være i samsvar med idrettsetiske prinsipper og under hensyntagen til 

Idrettens anseelse. 

 

Forbundsstyret oppnevnte følgende styre etter Håndballtinget i 2019:  

 

▪  Nina Britt Kramer   Leder 

▪  Inge K. Hansen   Medlem  

▪  Grethe Wittenberg Meier  Medlem 

▪  Riulf Karsten Rustad  Medlem 

▪  Frank H. Bjørndal   Medlem 

▪  Per Otto Furuseth   Representant fra Generalsekretariatet 

▪  Line Witzøe    Representant fra Generalsekretariatet  

 

Fondsstyret har i Håndballtingperioden per 1. mars 2022 gjennomført 5 møter, i tillegg til 

beslutninger vedrørende plasseringer som er foretatt via mail. Aktiviteten har vært redusert i 

perioden med pandemi, og fokus har vært sikker forvaltning i en usikker tid. Hovedtyngden 

av møtene er avholdt digitalt, ett møte er avholdt fysisk.  

 

Det er Fondsstyrets mål å plassere NHFs midler i fond som ivaretar NHFs risikoprofil på en 

best mulig måte. Styret gjør fortløpende vurderinger av aktuelle investeringer spesielt i lys av 

situasjonen i pengemarkedet nasjonalt og internasjonalt. Situasjon med pandemi har medført 

at fondet har plassert midlene med spredning for å redusere risiko og løpetid basert på 

risikovurdering i et usikkert marked.  

 

Fondet har satt utdeling av stipendmidler på vent, da Fondets Innsatspris er økt og 

avkastningen de siste årene har vært lav. Ny premiemodell for Innsatsprisen er 100.000 

kroner til prosjekt i egen klubb og reise for 2 personer til et Håndballarrangement i Norge og 

personlig gavekort på 5.000 kroner til vinner. Total verdi 125.000 kroner. 

 

Forbundsstyret etablerte «Håndballens hederskveld» på Håndballtinget i 2019 med en rekke 

priskategorier. Med bakgrunn i dette og i alle utfordringer knyttet til pandemien, ønsket 

Fondsstyret at deres Innsatspris kobles til Hederskvelden. Det betyr at Innsatsprisen for 

2019, 2020 og 2021 vil overrekkes i forbindelse med Håndballtinget 2022 og lørdagskvelden 

7. mai.  
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Fondsstyret vil i etterkant av Håndballtinget 2022 vurdere hvilke eventuelle stipendordninger 

og priser som skal knyttes til Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme. 

 

 

Bergen, 6. mars 2022 

 

 

Nina Britt Husebø /s/ 

Leder Asbjørn Henriksens Fond til håndballidrettens fremme 
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K.  Særrapporter  

 

– Rapport fra dommerarbeidet 

– Rapport fra Disiplinærutvalget 

– Rapport fra Elitelisensnemnda 

 

 

 

 
Rapport fra dommerarbeidet 

 

Dommerarbeidet inngår i Seksjon for spill og trening. 

 

 
 
NHF dommeransvarlig har det faglige ansvaret for å tilrettelegge i organisasjonen for 

dommersaker og koordinere aktivitetene for gruppeledere, dommerutviklere, utviklings-

grupper på det internasjonale og nasjonale elitenivåene. 

 

Dommergruppeledere danner et fagteam, DGL, og møtes regelmessig til fagtreff og status-

møter.  

 

NHF Dommerutviklere gjennomfører etterutdanning hver sesong for å være bedre rustet 

innenfor kommunikasjon, coaching og oppfølging. NHFs autoriserte tidtakere og delegater 

gjennomfører 3-4 fagsamlinger per sesong. 

  

O                        

                          

A             
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Dommergruppene ledes av følgende; 

 

▪ Internasjonal dommergruppe:  Per Morten Sødal og Øyvind Togstad 

▪ Internasjonal rekrutt: André Hansen 

▪ Elite: Svein Kvisle, Leif Bjarne Nilsen og Steinar Martinsen 

▪ Prosjekt Elite: Kjersti Arntsen og Erlend Aam 

▪ Trainee: Henning Vatn 

 

NHF utviklingsansvarlig dommerarbeid står for utdanning av dommere og dommerutviklere 

på alle nivåer. Herunder organisering av fellestiltak, tilrettelegging og gjennomføring av disse 

i samarbeid med regionene. Det er av stor betydning at det regionale dommerarbeidet 

fungerer på en så god måte at alle nivåer i norsk håndball har kompetente dommere. Den 

regionale plattformen er i ferd med å etablere seg som en viktig faktor i dommer og 

dommerutviklingsarbeidet, godt ledet av Espen Modahl. 

 
Pandemien har gitt dommersiden store utfordringer i tingperioden, på lik linje som det øvrige 

innenfor håndballen. Frafallet av regionale dommere har blitt større enn først antatt, og 

regionene har satt inn ressurser for å løse utfordringene. Situasjonen på elite nivå er for tiden 

akseptabelt,  men man må være klar over at manglende rekruttering på regionalt nivå på sikt 

vil føre til mindre rekruttering til NHFs serier og til de internasjonale dommergradene. 

 

 
Prioriterte områder 

▪ Øke kompetansen på dommere og dommerutviklere innenfor alle nivåer. 

▪ Rekruttere og følge opp hhv. dommere og dommerutviklere i barnehåndball.  

▪ Utvikle flere kvalifiserte dommere og dommerutviklere til ungdom- og 

seniorhåndballen regionalt. 

▪ Videreutvikle dommere, delegater og dommerutviklere til nasjonalt toppnivå og mot 

den internasjonal arena. 

▪ Norge skal være representert i alle kommende senior mesterskap. 

▪ Øke kvinneandelen dommere og dommerutviklere på øverste regionale nivå og i 

NHFs serier. 

▪ Norge dekker ikke de avtalte internasjonale dommerkvoter. 

 

 

Status 

▪ Regionalt planverk for oppfølging av dommer og dommerutviklere er utarbeidet. 

▪ Utdanningsmoduler på e-læring er gjennomført. 

▪ Antall kvinnelige dommere til 2. divisjon er økt. 

▪ Program for NHF dommerutviklere er igangsatt. 

▪ Spørreundersøkelser om frafall dommer er gjennomført. 

▪ Egen rekruteringsgruppe mot internasjonal dommerkarriere er opprettet under ledelse 

av Andrè Hansen. 
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▪ Arbeidsgruppe er nedsatt for å se på struktur og organisering av dommerarbeidet i 

NHF. Rapport skal leveres innen 1. juli 2022. Utarbeide forslag til profesjonalisering 

av dommergjerningen innenfor ulike områder, f.eks. ansvar og forpliktelser 

arbeidsgiver/ arbeidstaker og prestasjonskultur.  

 
 
Representasjon 

▪ Øyvind Togstad er oppnevnt som medlem i EHFs dommerkomite fra august 2021. 

▪ Per Morten Sødal ble 6. november 2021 valgt som leder av IHFs dommerkomite for 

de neste 4 år. 

▪ Eskil Braseth og Leif Andre Sundet ble i september 2021 nominert som IHF 

dommere. 

 

2019 

 

Mesterskap Sted 

 

Dommerpar Delegat 

VM for menn Tyskland og 

Danmark 

Lars Jørum 

Håvard Kleven 

Per Morten Sødal 

U-EM for kvinner Ungarn Mads Fremstad 

Markus Pedersen 

 

U-EURO (19) for 

kvinner 

Litauen Eskil Braseth 

Leif André Sundet 

 

U-EURO (19) for 

kvinner 

Bulgaria 

 

 Øyvind Togstad 

Super Globe for menn Saudi-Arabia 

 

 Per Morten Sødal 

U-VM (21) for menn Spania  Per Morten Sødal 

 

VM for kvinner 

 

Japan  Per Morten Sødal 

 

 

2020 

 

Mesterskap Sted 

 

Dommerpar Delegat 

EURO for menn Norge, Sverige og 

Østerrike 

Lars Jørum 

Håvard Kleven 

Øyvind Togstad 

EURO for kvinner Danmark  Øyvind Togstad 
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2021 

 

Mesterskap Sted 

 

Dommerpar Delegat 

VM for menn Egypt Lars Jørum 

Håvard Kleven 

Per Morten Sødal 

OL-kvalifisering for 

kvinner og menn 

  Per Morten Sødal 

U-EURO (20) for 

kvinner 

Kroatia 

 

 Øyvind Togstad 

Olympiske leker Japan  Per Morten Sødal 

 

Super Globe 

 

Saudi-Arabia Lars Jørum 

Håvard Kleven 

Per Morten Sødal 

VM for kvinner Spania  Per Morten Sødal 

 

 

 

2022 

 

Mesterskap Sted 

 

Dommerpar Delegat 

EURO for menn Slovakia og 

Ungarn 

Lars Jørum 

Håvard Kleven 

Øyvind Togstad 

Asia-mesterskapet for 

menn 

Saudi-Arabia  Per Morten Sødal 
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Rapport fra Disiplinærutvalget (DiU)  

 

Håndballtinget 2009 vedtok å opprette et Disiplinærutvalg hvor både leder og medlemmer 

rekrutteres blant NHFs ansatte. Forbundsstyret oppnevnte følgende Disiplinærutvalg for 

perioden 2019-22: 

 

▪ Karin Hansen  Leder  NHF sentralt 

▪ Tom Erik Lindhjem Medlem Region Vest 

▪ Mats Kristoffersen Medlem Region Sør 

▪ Torunn Thoresen Medlem Region Øst 

▪ Line Witzøe  Medlem NHF sentralt 

▪ Julie Brodahl  Medlem Region Sør-Vest  

▪ Jan Ivar Lorentzen Medlem NHF sentralt (fom ses 2021-22) 

 

Begrunnelsen for opprettelsen av utvalget var at man ønsket et domsorgan som kunne 

behandle de mindre og mest «kurante» sakene på forholdsvis kort tid. 

 

Disiplinærutvalget har i henhold til retningslinjene behandlet saker av følgende karakter: 

 

▪ Disiplinærsaker med sanksjonsramme inntil 3 kamper. 

▪ Formelle feil ved protester og klagesaker. 

▪ Klager på administrative vedtak vedrørende spille- og deltakerberettigelse. 

 

For tingperioden 2019-22 er følgende antall saker behandlet: 

 

▪ Sesongen 2019 - 2020  17 saker 

▪ Sesongen 2020 – 2021    3 saker 

▪ Sesongen 2021 – 2022    4 saker (per 3. mars 2022) 

 
Siste sak fra DiU er publisert 11. november 2021.   
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Rapport fra Elitelisensnemnda (ELN)  

 

Elitelisensnemnda (ELN) har i tingperioden bestått av følgende personer: 

 

▪ Leder               Arne S. Modahl 

▪ Medlem            Tone Lilleng Fjærvoll 

▪ Medlem  Einar Håndlykken (fra 1. juli 2020) 

▪ Medlem            Roar Bogerud (fram til 30. juni 2020) 

▪ Sekretariat fra GS Stig Quille  

 

Ny oppnevning av medlemmer til Elitelisensnemda ble gjort av Forbundsstyret i juni 2020.  

Roar Bogerud varslet i forkant av ny oppnevning ønske om å fratre sitt verv i ELN. 

Forbundsstyret oppnevnte i juni 2020 Arne S. Modahl og Tone Lilleng Fjærvoll som 

henholdsvis leder og medlem i ny periode, samt Einar Håndlykken som nytt medlem. Neste 

oppnevning er i 2022.   

 

GS er saksforbereder og innstiller til Elitelisensnemnda, som behandler og tildeler Elitelisens, 

samt vedtar iverksettelse av eventuelle sanksjoner gjennom lisensperioden.  

 

I perioden har det vært tre tildelinger av Elitelisens og kategori, våren 2020 og våren 2021, 

mens tildelingen våren 2022 fortsatt pågår i skrivende stund og vil ferdigstilles etter mottak 

av årsmøteprotokoll fra klubbene. Til sammen 50 lag deltar inneværende sesong i REMA 

1000-ligaen og 1. divisjon og er dermed tilknyttet lisensordningen. I den kommende 

sesongen vil 52 lag være tilknyttet ordningen.  

 

Elitelisensnemda har gjennomført periodisk oppfølging etter lisenstildeling av alle klubbene i 

REMA 1000-ligaen og 1. divisjon i henhold til klubbens kategori. Klubbene får alltid skriftlig 

tilbakemelding. Det er gjennomført møter med, og oppfølging av, klubber i rød kategori.  

 

Reglementet for Elitelisens har i tingperioden vært gjennom en revisjon som medførte 

endringer både gjeldende fra og med 1. januar 2021 og gjeldende fra og med 1. januar 2022. 

For 2021 var noe av det viktigste budsjettstyring, likviditetsstyring og rapportering for alle 

klubber per 31. august. Fokus da var økonomi med eventuell prognose, andel signerte 

sponsoravtaler mot budsjett og status handlingsplan med eventuelle endringer. Endringene 

som er gjort fra 1. januar 2022 dreier seg om innføring av varslingsrutiner, rapportering for 

elitedelen i fleridrettslag og håndballklubber med aktivitet utover håndball elite, krav til 

rapportering på gjennomført handlingsplan, og krav til overholdelse av frister. I tillegg har 

arenakravene gjennomgått en revisjon i 2021.   

 

Formålet med elitelisensordningen er å bidra til en profesjonell, positiv og sunn utvikling og 

drift for klubbene som omfattes av ordningen. Forbundsstyret vedtok i september 2021 

endringene i Elitelisensreglement gjeldende fra og med 1. januar 2022. Elitelisensnemda har 

i tingperioden vært ansvarlig for gjennomføringen av revisjonen, og har samarbeidet tett med 

Norsk Topphåndball i prosessen. Arbeidet med å utvikle ordningen videre fortsetter i neste 

tingperiode.  
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Elitelisensnemda har også oppdatert innholdet i veilederen til reglementet som er publisert 

på NHFs nettsider. Dette er et dokument som stadig oppdateres med forklaring til punktene i 

reglementet, intensjoner, maler og henvisninger til relevant informasjon.   

 

I tillegg har alle klubbene fortsatt tilgang til klubbpakka.no som er en portal utviklet av 

«Idrettsadvokatene» med relevant innhold som er juridisk sikret og oppdatert. Elitelisens-

nemda jobber videre med utvikling av hjelpeverktøy til klubbene, parallelt med utvikling av 

ordningen og arbeidet med oppfølging av klubbene i forhold til kravene gitt i reglementet for 

Elitelisens.  

 

Pandemien har også påvirket arbeidet med oppfølging av Elitelisensen. For regnskapsåret 

2020 fikk de klubbene som ønsket det, mulighet for å levere et eget «pandemiregnskap» 

med informasjon om netto tap forbundet med pandemien. Dette ville kunne vektlegges ved 

tildeling av kategori. Det var et fåtall klubber som så behov for å levere et slikt regnskap. 

Pandemien har også ført til at mange klubber har måttet permittere sine ansatte i perioder, 

og at arbeid rundt organisasjonsutvikling og annet har måttet settes på vent. Oppfølging på 

disse områdene har derfor ELN latt hvile. Generelt vil ELN berømme klubbene for den måten 

de har håndtert to vanskelige år på. Sviktende inntekter har vært kompensert med reduserte 

kostnader og bruk av de støtteordningene som har vært tilgjengelige. Resultater har vært at 

kun et fåtall har opplevd røde tall i regnskapet, og kun i ett tilfelle har EK gått tapt. 

 

Pandemien har også ført til at nesten alle møter, både interne og med klubber, er gjennom-

ført digitalt i 2020-2022, da det har ikke vært mulig å gjennomføre fysiske samlinger eller 

møter med klubber i denne perioden. 

 

Etter 1. januar 2019 med det «nye» elitelisensreglementet mener ELN at det har vært en 

økende bevissthet om økonomisk og organisatorisk forbedring som grunnlaget for sportslig 

utvikling. 2020 og 2021 har skapt forståelse for klubbens soliditet og evnen til tilpasning i 

vanskelige situasjoner. Det er imidlertid stort spenn i økonomiske og administrative 

ressurser, både innenfor REMA 1000-ligaen og ikke minst mellom REMA 1000-ligaen og 1. 

divisjon. 1. divisjon har, med unntak av noen fleridrettslag, kun frivillige ressurser til ledelse 

og drift. Elitelagene har administrativ ressurs på ledelse og/eller økonomi og/eller marked. 

Dette gir en lettere hverdag for styret, men frivilligheten er avgjørende for at klubben skal 

fungere. Det er tydelig at klubbene er seg bevisst at ressurser på dagtid er nødvendig for at 

styret skal ha kapasitet til målrettet utvikling. 

 
ELN vil fremover legge vekt på forbedring og utvikling innenfor de områdene som omfattes 

av elitelisensreglementet; styring og ledelse, utvikling av organisasjonen, økonomi og 

gjennomføringsplaner på ledernivå. For klubbene i gul og rød kategori må målet være å 

«tette hullene» og oppnå grønn kategori. Grønn kategori er den plattformen som gir det 

beste utgangspunktet for en videre utvikling av klubben. En videre utvikling av 

elitelisensreglementet vil skje i nært samarbeid med Norsk Topphåndball. 
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Kategoritildelingen for de tre foregående årene har vært som følger: 
 

 2019 2020 2021 

Kategori Elite 1.divisjon Elite 1.divisjon Elite 1.divisjon 

Grønn  17 7 18 9 18 13 

Gul (*) 6 13 5 13 8 7 

Rød 1 4 3 2 2 2 

 
*Noen av klubbene har blitt tildelt gul kategori utelukkende grunnet dispensasjon fra 
arenakravene.  
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L.  Generalsekretariatet 
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4.2 Tingvalgte komiteer 

 

4.2.1   Beretning fra Lovkomiteen  

 

Lovkomiteen har i tingperioden 2019-22 bestått av: 

 

▪ Finn Ove Smith Leder 

▪ Anne Kjersti Befring Medlem 

▪ Erik Alver Medlem 

▪ Hans Erik Stormoen Medlem 

▪ Siri Langseth Medlem 

 

Lovkomiteen har i løpet av den perioden som har gått siden forrige Ting ble gjennomført, 

avholdt noen møter ved behov. Disse har blitt avholdt som elektroniske møter som følge av 

pandemien. 

 

Vi har bistått særlig Forbundsstyret og regionene i den vanskelige perioden som pandemien 

har satt oss i når det gjelder avholdelse av kampprogram mv. 

 

Arbeidet har i den foregående periode i det vesentligste bestått i kontakt med general- 

Sekretariatet og vi har blitt forelagt løpende problemstillinger. 

 

Vi har videre gjennomgått regionenes tingforslag og avgitt uttalelse til Regionstingene. Ved 

behov er det også avgitt uttalelse til de enkelte regionene. 

 

Lovkomiteen er jury i forbindelse med avvikling av Bringserien og LERØYserien, og har i den 

forbindelse bistått. 

 

Til årets Håndballting har vi gjennomgått og kommentert alle forslag til endringer som 

behandles av Håndballtinget. 

 

 

7. mars 2022 

 

 

Finn Ove Smith /s/   Anne Kjersti Befring /s/  Erik Alver /s/ 
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4.2.2  Beretning fra Sanksjonskomiteen 

 

Sanksjonskomiteen, tidligere benevnt som Domskomiteen, har i tingperioden 2019-22 bestått 

av: 

 

▪ Einar Sparboe Lysnes, Leder 

▪ Mari Håvardsholm Dramdal 

▪ Erik Øie 

▪ Sandra Stenersen Henden  

▪ Stein Rune Halleraker  

 

Komiteen har i tingperioden (per 3. mai 2022) behandlet 31 saker hvorav 1 sak ble trukket 

rett etter oversendelse. 

 

Antall saker per sesong er noe lavere enn tidligere, hvilket sammenlignet med forrige 

tingperiode antas å ha sammenheng med lavere kampaktivitet grunnet perioder med 

pandemirestriksjoner.  

 

To av sakene omfattet anklage om rasistisk motivert ytring, hvorav den ene resulterte i 

bevismessig frifinnelse. Selv om tre av sakene omhandler vold, fortsetter trenden fra forrige 

tingperiode med nedgang i saker som omfatter vold, trusler og/eller grove usportsligheter.  

Flertallet av sakene omfatter ulike former for protester knyttet til regeltolkning. 

 

Komitearbeidet har vært organisert ved at medlemmene har drøftet sakene per e-post 

hvoretter oppgaven med å skrive protokollutkast er fordelt og deretter godkjent.  

 

Organiseringen av komitearbeidet vurderes å ha vært hensiktsmessig. 

 

  

Tromsø, 8. mars 2022  

 

 

Einar Sparboe Lysnes /s/  
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4.2.3  Beretning fra Appellkomiteen  

 

Appellkomiteen har i tingperioden bestått av:  

 

▪ Lene Bergum Pettersson    Leder  

▪ Halvor Berg-Hanssen   Medlem  

▪ Jorunn Pollestad   Medlem  

▪ Svein Sulland   Medlem  

▪ Christian Samuelsen Gjerstrøm Medlem  

 

Appellkomiteens leder og medlemmer er geografisk plassert i Gjøvik, Oslo, Skien og 

Stavanger. Nytt av perioden er at det ikke er varamedlemmer til Appellkomiteen. 

Komitearbeidet har vært organisert ved at medlemmene har drøftet sakene per e-post og 

telefon/Teams. Organiseringen av komitearbeidet har vært hensiktsmessig. Medlem Jorunn 

Pollestad har de seneste 9 måneder ikke deltatt i saksbehandling av familiære årsaker. 

 

Det var svært positivt at utvalgets medlemmer, sammen med øvrige komiteer, ble invitert til 

lovseminar høsten 2019 (november) på Scandic Oslo Airport. Dette var svært nyttig rent 

faglig, samt at vi ble kjent med ansatte og medlemmer fra øvrige komiteer. 

 

Appellkomiteen har per 3. mai 2022 behandlet 25 saker, noe som er en økning på 21 saker 

sammenlignet med forrige tingperiode. Blant de sakene som er behandlet i tingperioden er 

det 7 saker som er anke på administrativt vedtak i NHF, 9 saker som er anke på vedtak fattet 

av NHFs Sanksjonskomite (tidligere benevnt som Domskomite) og 8 saker som er anke på 

vedtak fattet administrativt av regionene i Øst, Sør, Nord og Vest. Av disse ble 1 tatt delvis til 

følge, 9 saker ble tatt til følge, mens 14 saker ikke ble tatt til følge / anken forkastet. 

 

Av saker komiteen har behandlet denne perioden, så nevnes særskilt sak 4 som omhandler 

spillerdeltakelse i Bringserien, og hvorpå administrasjonen i sitt vedtak har orientert om at 

NHF framover vil utrede og vurdere om det allikevel skal gis mulighet for dispensasjoner i 

slike saker framover. Særskilt kan også nevnes de 4 ankene vi hadde til behandling om 

avslutningen av sesongen 2019-20 etter myndighetenes vedtak om aktivitetsforbud den 

12.03.2020, som alle ble forkastet. I tillegg nevnes sak 20 hvor vi i Appellkomiteen sendte 

vårt vedtak til Lovkomiteen for vurdering om behov for regelendring som følge av denne 

saken. Vi mener det er prinsipielt viktig at det innarbeides en regel som presiserer hvilke 

regelbrudd som skal være protestgrunn og hvilke som ikke vil være det. Skal åpenbare 

formelle/ikke skjønnsmessige feil framover uansett være protestgrunn fordi de teoretisk kan 

ha hatt innvirkning på utfallet av kampen? Om feil som kan/bør utløse en omkamp, så må det 

ha tydelig forankring i lovverket. Appellkomiteen mener at det neppe finnes skrevne regler for 

når det skal besluttes omkamp, uansett regelbruddets art. Om håndballen ønsker å ha 

anledning til at omkamp kan besluttes, så må det vedtas en ny regel om dette. 

 

 

Gjøvik, 1. mars 2022 

 

Lene Bergum Pettersson /s/ 
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4.2.4  Aktivitetsrapport fra Kontrollkomiteen 

 

Kontrollkomiteen har i tingperioden bestått av: 

 

▪ Gry Nergård  Leder 

▪ Kjell Walquist Medlem 

▪ Marit Skretteberg  Medlem 

▪ Kolbjørn Hole Medlem 

▪ Vibeke Sør-Reime Medlem 

 

Kontrollkomiteen har hatt sju møter i perioden. I møtene har generalsekretær/administrasjon, 

representant fra Forbundsstyret og revisor vært tilstede. 

 

Det er avholdt ett ekstraordinært møte i komiteen med ovenfor nevnte representanter, samt 

håndballpresidenten til stede. Det er også avholdt ett ekstraordinært møte med kun 

medlemmene i Kontrollkomiteen. Begge disse møtene fant sted i 2019, og var utløst av 

ansettelsesprosessen rundt ny president i NIF. Det ble sendt et brev med spørsmål til 

Forbundsstyret vedrørende dette. 

 

Kontrollkomiteen deltok på NHFs ledermøte i oktober 2021. 

 

Kontrollkomiteens beretning for regnskapsårene 2019 og 2020 foreligger under sak 5 – 

regnskap. Beretning for regnskapsåret 2021 vil bli lest opp på Håndballtinget. 

 

 

Sandvika 8. mars 2022 

 

 

Gry Nergård /s/ Kjell Walquist /s/  Marit Skretteberg /s/  

 

 

 

Kolbjørn Hole /s/ Vibeke Sør-Reime /s/ 
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4.2.5  Beretning fra Valgkomiteen 
 

Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

 

▪ Jan Thormodsæter  Leder Region Øst 

▪ Lisbeth Blix Hjelle Medlem Region Vest 

▪ Kjetil Vik Medlem Region Nord 

▪ Dorte Ørud Grindvoll Medlem Region Innlandet 

▪ Geir Floen Medlem Region Sør 

▪ Tor-Jan Stokkedal Medlem Region SørVest 

▪ Nina Britt Kramer Medlem Norsk Topphåndball 

 

Valgkomiteen etablerte seg og startet arbeidet for fullt under Forbundsrådsmøtet i Drammen 

i juni 2021. Etter dette har de fleste møter vært digitale, men vi fikk heldigvis muligheten til å 

samles fysisk til et oppsummerings- og innstillingsmøte etter at samfunnet åpnet i februar 

2022. Det er gjennomført både fysiske og digitale intervjuer.  

 

Vi har fått innspill på flere gode kandidater fra regionene, men det er også hentet og 

intervjuet andre kandidater. Valgkomiteen synes å erfare at det denne gangen i større grad 

enn tidligere har innkommet forslag på ledere og medlemmer fra regionstyrene, noe som kan 

føre til mindre nyskaping.  

 

Forbundsstyret (FS) 

Alle sittende medlemmer og varamedlem er intervjuet og har tilkjennegitt sine syn på norsk 

håndballs strategiske planer, utviklingsområder, organisasjon, samarbeidsforhold, økonomi 

mv. Generalsekretær er også intervjuet. Det har vært tett og god dialog med president 

underveis i prosessen.  

 

For FS som team har Valgkomiteen vektlagt at medlemmene samlet bør inneha kompetanse 

fra både bredde og topp i norsk håndball, på spiller-, lags-, dommer-, trener- og ledernivå.  

Engasjement for økt inkludering og mangfold har vært tema og er vektlagt. I tillegg har Valg-

komiteen etterspurt økonomiforståelse, kontaktnett innen idrett og politikk, god forståelse for 

norsk håndballs organisasjon, internasjonal erfaring og personlig engasjement og egnethet.  

 

Nytt denne gangen er regelen om at minst ett medlem skal være under 26 år ved valget. Vi 

har fått flere forslag, og det har vært inspirerende å intervjue unge og svært dyktige 

kandidater. 

 

Valgkomiteen har hatt som mål at alle regioner og representanter fra topphåndballen skal 

være representert i FS. Signalene vi har mottatt er entydige om at sittende FS har fungert 

svært godt, og vi ser at det oppnås resultater både sportslig og administrativt/organisatorisk. 

Det er naturlig å sikre en blanding av kontinuitet og fornyelse og vi foreslår derfor 4 nye 

medlemmer til årets styre.  
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Samlet sett føler vi oss trygge på at det nye styret vil gjøre en solid og god jobb for videre 

utvikling av norsk håndball. 

 

 

Tingvalgte komiteer 

Den direkte kontakten med de tingvalgte komiteene har vært ivaretatt av enkeltmedlemmer i 

Valgkomiteen gjennom e-post og telefonkontakt. Her har vi fått til en god fordeling mellom 

nye og godt etablerte komitemedlemmer.  

 

Kjønnsfordelingen i Forbundsstyret og i de tingvalgte komiteer er i henhold til idrettens lover 

og normer.  

 

Vi ønsker å takke alle som velvillig har stilt opp.  

 

 

 

Ås, 10. mars 2022 

 

 

Jan Thormodsæter /s/ Lisbeth Blix Hjelle /s/ Kjetil Vik /s/  

 

 

Dorte Ørud Grindvoll /s/ Geir Floen /s/ Tor-Jan Stokkedal /s/ 

 

 

Nina Britt Kramer /s/ 
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SAK 5 REGNSKAP 
 
5.1.1 Styrets årsrapport for 2019 

 
 

Lokalisering 

Norges Håndballforbunds sentraladministrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion, Oslo. 

 

 

Formålet 

Norges Håndballforbund (NHF) skal utbre og lede håndballidretten i Norge, og å 

representere idretten internasjonalt.  

 

 

Visjonen 

Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der 

spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et 

entusiastisk publikum og engasjerte medier. 

 

Norges Håndballforbunds visjon: Håndball for alle! 

 

 

Verdiene 

I håndball er våre felles verdier: 

 

▪ Begeistring 

▪ Innsatsvilje 

▪ Respekt 

▪ Fair play 

 

 

Samfunnsoppdraget 

Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i 

samfunnet.  Norsk håndball skal også være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima 

og miljø. 

 

Internasjonalt har NHF en internasjonal posisjon som gir mulighet til å påvirke de 

internasjonale håndballorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal 

håndball.  Norsk idrett har også mulighet til å bidra i utviklingen av idrett og samfunn i andre 

deler av verden. 

 

▪ NHF skal være det særforbundet som har størst tillit i befolkningen. 

▪ NHF skal være representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor banen. 

▪ NHF skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng. 
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Økonomi, fortsatt drift og framtidig utvikling 

NHF hadde samlede driftsinntekter på tkr 188.575 i 2019.  Dette er en økning på  

tkr 13.563 i forhold til forrige år og skyldes gode sportslige resultater, høyt aktivitetsnivå 

inkludert flere medlemskap, forbedret arrangementsøkonomi og økte sponsorinntekter, i 

tillegg til salg av andeler i Havna Skjærgårdspark for tkr 3.250.   

 

NHFs totale årsregnskap for 2019 ga et overskudd på tkr 10.711 inkludert regnskap for 

Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme (egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner).  Det ordinære driftsresultatet er på tkr 8.892 som i all hovedsak kan henvises 

til de ovennevnte punkter.  

 

NHF har en egenkapital til disposisjon (annen egenkapital) på tkr 43.768 som skaper 

trygghet for eventuelle vanskelige økonomiske perioder.  Egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner (fond) utgjør tkr 34.152 (Egenkapitalens størrelse er etter disponering av 

overskudd i 2019.) 

 

Forbundsstyret har oppnevnt et eget styre for Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens 

fremme.  Fondet utgjør per 31.12.2019 tkr 34.152. Fondet hadde i 2019 bevilgninger og 

driftskostnader på tkr 57 og finansinntekter på tkr 396. 

 

De viktigste og sentrale risikoforholdene for NHF er knyttet til inntektssiden med hensyn til 

framtidige salgs- og sponsorinntekter, medlemsbaserte lisensinntekter, offentlige tilskudd og 

antall medlemskap i klubber tilknyttet NHF.  På kostnadssiden er risikoforholdene knyttet til 

aktivitet, organisasjon, samt markeds- og arrangementskostnader.  I forbindelse med risiko-

forholdene har NHF i 2019 utarbeidet en risikoanalyse. 

 

Det har etter regnskapsårets utløp oppstått en alvorlig virusspredning ved Coronaviruset, 

som vil få økonomiske konsekvenser både for klubber og forbund.  Forbundsstyret anser at 

Norges Håndballforbund har tilstrekkelig egenkapital til å komme gjennom krisen.  Sum 

egenkapital per 31.12.2019 er på tkr 77.920. 

 

Forbundsstyret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avlagt under 

denne forutsetningen, jfr. regnskapslovens § 3-3. 

 

 

Organisasjonen 

De kommersielle inntektene er av stor betydning både for å opprettholde kvalitet i 

aktivitetstilbudet og for å holde deltakerkostnadene lavest mulig.  I den sentrale 

organisasjonen er det derfor kontinuerlig stor arbeidsinnsats omkring oppfølging av 

eksisterende samarbeidsavtaler, nysalg og reforhandling av eksisterende sentrale avtaler 

avhengig av aktuelle avtaleperioder. 

  

Håndballtinget i 2019 stadfestet gjennom den nye Strategiplanen at fokus og innsats ut mot 

klubbene er det viktigste arbeidsområdet i perioden 2019-2022.  NHF, både sentralt og 

regionalt, er derfor godt i gang med å allokere ytterligere ressurser til det klubbnære 

utadrettede arbeidet 
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Innenfor IKT-området har NHFs digitale systemløsninger vært prioritert siste år.  Dette har 

blant annet resultert i ytterligere tilførsel av håndballfaglig innhold, og forbedret 

brukeropplevelse for organisasjonens medlemmer. 

  

Forbundsstyret har som tidligere hatt stort fokus på å involvere den indre organisasjonen i de 

vesentlige og prioriterte utfordringene NHF står overfor (faglig tilbud, økonomi, organisasjon 

etc.) gjennom Forbundsrådsmøter, møter i Nasjonal Ledergruppe og ikke minst 

Håndballtinget, som ble avholdt i mai 2019.  

  

Internasjonalt har 2019 vært et aktivt år for NHF som for eksempel flere møter med 

Østerrike, Sverige og Danmark vedrørende tildelt arrangement av EHF EURO 2020.   

  

NHF er representert i flere styrer, komiteer og utvalg blant annet: 

  

▪ Ole R. Jørstad (gikk ut av Forbundsstyret i mai 20219) er leder av EHF Beach 

Handball Commission, samt medlem av EHFs Executive Committee i kraft av denne 

rollen. 

▪ Bente Aksnes er en av to koordinatorer for Handball Forum of Europe. 

▪ Øyvind Togstad er medlem i TRC med ansvar for video analyse og fagutvikling. 

  

President, visepresidenter og generalsekretær har representert NHF i sammenheng med 

EHFs og IHFs møter og kongresser.    

  

Alle organisasjonsledd arbeider kontinuerlig med å ytterligere styrke vi-følelsen.  Dette gjøres 

blant annet gjennom økt fokus på samarbeid over de organisatoriske grensene mellom NHFs 

regioner og sentralleddet, og er et viktig ansvar som tillegges den nasjonale ledergruppen.   

  

I 2019 hadde NHF en ytterligere framgang i antall lisensierte spillere og registrerte 

medlemskap.  I 2019 passerte det registrerte antall medlemskap for første gang 137.000. 

 

 

Arbeidsmiljø og personale 
Arbeidsmiljøet oppleves positivt med lite sykefravær.  Sykefraværsprosenten i 2019 var 4,0 

%.  NHF har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året.  Forbundsstyret ønsker å rette en stor 

takk til de ansatte for godt utført arbeid og stor arbeidsinnsats i perioden. 

 

 

Likestilling 
NHF har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn.  Ledelsen har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det 

ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 

avansement og rekruttering.  
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NHF har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert.  

Av NHFs totalt 46 sentralt ansatte, er 22 kvinner og 24 menn.  Samlet antall årsverk er 

41,1.  Av styrets 11 representanter er 7 kvinner.  Ett av styremedlemmene er valgt av de 

ansatte, og har fullverdig styreansvar i alle saker. 

 

 

Miljø 
NHF sin virksomhet forårsaker en begrenset forurensning av det ytre miljø utover det 

organisasjonens reisevirksomhet måtte forårsake. 

 

 
Sportslig 
2019 for seniorlandslag 

Håndballjentene (LKS) deltok i VM i Japan i desember 2019 og endte denne gang på en 4. 

plass.  Fjerdeplassen ga OL-kvalifisering i mars 2020 mot Montenegro, Romania og 

Thailand. De to beste lagene i puljen er kvalifisert til OL i Tokyo i 2020. 

 

Rekruttjentene (LKR) har etablert et spennende utviklingsmiljø, og er hele tiden med på å 

utdanne spillere til å prestere på høyt internasjonalt nivå. 

 

Håndballgutta (LMS) deltok i VM i Danmark og Tyskland i januar 2019 og gjentok bragden 

fra forrige VM ved å ta en ny sølvmedalje.  Vi gratulerer!  Andreplassen ga OL-kvalifisering i 

april 2020 mot Brasil, Chile og Korea.  De to beste lagene i puljen er kvalifisert til OL i Tokyo i 

2020. 

 

Rekruttgutta (LMR) er etablert i gode regionale treningsmiljøer for hjemlige landslags-

spillere.  Prosjektet, «Tett på», som skal sikre så god oppfølging av hjemlige spillere som 

mulig, er videreført også i 2019.  Det betyr at stadig nye spillere får muligheten til å utvikle 

seg med tanke på internasjonale oppgaver. 

 

 

2019 for yngre landslag 

På yngresiden deltok de fleste av landslagene i mesterskap sommeren 2019.   

 

Juniorjentene (LK00) deltok i EM i Ungarn.  Laget kjempet seg til en bronsefinale der de 

klarte å slå Russland 29-26.  Vi gratulerer med EM-bronse!   

 

Juniorgutta (LM98) deltok i VM i Spania.  Laget endte på 8. plass i mesterskapet.  Det er den 

beste plasseringen Norge har hatt i Junior-VM for menn siden 1995. 

 

Ungdomsjentene (LK02) deltok i EM i Slovenia.  Her sikret jentene Norge en 6. plass etter 

tap 26-35 for Russland i plasseringskampen. 

 

Ungdomsgutta (LM02) deltok i VM i Nord-Makedonia.  Gutta sikret Norge en 12. plass etter 

tap 24-30 mot Sverige. 
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2018 for Beach landslag 

Beachjentene (LKB) deltok i EM i Beach håndball i Polen.  De norske jentene tapte på shoot-

out for Spania i mesterskapets siste kamp og endte dermed på 6. plass. 

 

Beachgutta (LMB) deltok i EM i Beach håndball i Polen.  Beachgutta ble historiske i dette 

mesterskapet.  Tidligere har det stoppet i kvartfinalen. Denne gang nådde laget finalen for 

første gang og vant sølv.  Laget er dermed for første gang kvalifisert til VM.  Gratulerer! 

 

 

Dommere og delegater 
Norge har for tiden ett IHF-dommerpar og ett kandidatpar (p.t. status som EHF par),  

to EHF-dommerpar og ett EHF-kandidatpar.  Norge er representert med 6 EHF delegater,  

1 IHF lektor og 1 EHF lektor.  Videre er Øyvind Togstad medlem i EHF TRC og Per Morten 

Sødal er ressursperson i IHF PRC.   

 

Norske dommerpar har i 2019 dømt i VM for menn, EURO for kvinner 19 og VM for kvinner 

19. Norske delegater ble oppnevnt til VM for menn og kvinner (senior), Super Globe for 

menn, samt Junior-VM for menn.   

 

Dommerarbeidet er organisert gjennom Seksjon for Spill og trening og ledes av 

ansattapparatet.  Gruppelederne for dommerutviklingsgruppene utgjør faggrupperingen 

sammen med administrasjonen. 

 

Høsten 2019 ble det nedsatt arbeidsgrupper sammen med Norsk Topphåndball, som skal 

vurdere utviklingsområder for elite og 1. divisjons dommere.  Arbeidsgruppene er i 

etableringsfasen for prosjektet «Dommer mot 2030».  Prosjektet innebærer en total 

gjennomgang av de ulike sider av dommerarbeidet med utgangspunktet i en kvalitativ økning 

og bedre oppstrøm mot NHFs serier.  Konkrete tiltak i samarbeid med regioner er også 

igangsatt med mål om å få kompetente dommere på alle nivåer. 
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Årsresultat og disponering 
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet for Norges Håndballforbund: 

 

Egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner 

    

Årsresultat Asbjørn Henriksens fond 

økes 

339    

     

Egenkapital      

Annen egenkapital økes 10.372    

     

Sum disponeringer 10.711    

     

 31.12.2018 Uttak 

2019 

Disponering 

2019 

31.12.2019 

Egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner 

    

Fond 33.813  339 34.152 

     

Annen egenkapital 33.396  10.372 43.768 

     

Sum egenkapital 67.209  10.711 77.920 
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19. mars 2020 

 

Styrets årsrapport for 2019 er signert elektronisk av samtlige 

 

 

 

 

Kåre Geir Lio 

President 

 

 

 

Bente Aksnes 

1. visepresident 

 

 

 

Ingrid Blindheim 

2. visepresident 

 

 

 

Mads Stian Hansen 

Styremedlem 

 

 

 

Siv Øye Carlsen 

Styremedlem 

 

 

 

Siv Sødal 

Styremedlem 

 

 

 

Hanne Hogness 

Styremedlem 

 

 

 

Øyvind Indrebø 

Styremedlem 

 

 

 

Tonje S. Jelstad 

Styremedlem 

 

 

 

Hege Westby Johansen 

Styremedlem valgt av de ansatte 

 

 

 

Jarl Martin Møller 

Varamedlem 
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5.1.2 Resultatregnskap for 2019 
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5.1.3 Balanse per 31.12.2019 
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5.1.4 Kontantstrømanalyse for 2019 
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5.1.5 Noter for 2019 
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5.1.6 Revisjonsberetning for 2019 
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5.1.7 Kontrollkomiteens beretning for 2019 
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5.1.8 Regnskapsakkumulering for 2019 
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5.1.9 Lisensregnskap for 2019 
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5.1.10 Aktivitetsregnskap for 2019 
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5.2.1 Styrets årsrapport for 2020 
 
 
Lokalisering 

Norges Håndballforbunds sentraladministrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion, Oslo. 

 

 

Formålet 

Norges Håndballforbund (NHF) skal utbre og lede håndballidretten i Norge, og å 

representere idretten internasjonalt.  

 

 

Visjonen 

Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der 

spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et 

entusiastisk publikum og engasjerte medier. 

 

Norges Håndballforbunds visjon: Håndball for alle! 

 

 

Verdiene 

I håndball er våre felles verdier: 

 

▪ Begeistring 

▪ Innsatsvilje 

▪ Respekt 

▪ Fair play 

 

 

Samfunnsoppdraget 

Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i 

samfunnet. Norsk håndball skal også være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima 

og miljø. 

 

Internasjonalt har NHF en internasjonal posisjon som gir mulighet til å påvirke de 

internasjonale håndballorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal 

håndball. Norsk idrett har også mulighet til å bidra i utviklingen av idrett og samfunn i andre 

deler av verden. 

 

▪ NHF skal være det særforbundet som har størst tillit i befolkningen. 

▪ NHF skal være representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor banen. 

▪ NHF skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng. 

 

 

  



 

67 
 

Norsk håndball - korona 

Norsk håndball er, som annen idrett og samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av korona- 

konsekvensene. I praksis ble majoriteten av all aktivitet utsatt eller avlyst i et ledermøte  

12. mars 2020, og siden den gang er aktiviteten preget av mange endringer, avlysninger, 

liten forutsigbarhet, ulikheter mellom barn/unge, topphåndballen og seriespillet i 2.-6. 

divisjon. I tillegg til dette er det meste av internasjonal aktivitet enten avlyst eller flyttet ut av 

Norge. 

 

Norges Håndballforbund v/GS sitter i den nasjonale beredskapsgruppen i Norges idretts-

forbund, og via dette arbeidet har NHF aktivt påvirket inn mot besluttende myndigheter, 

parallelt med at deltakelsen har medført en høy grad av til enhver tid oppdatert informasjon.  

Dette har vært viktig for norsk håndball og har også vært en viktig kanal inn til nasjonal 

ledergruppe og annen intern/ekstern kommunikasjon. I tillegg til dette har presidenten deltatt 

i en rekke møter mellom de øvrige presidentene i norsk idrett, samt også aktivt jobbet inn 

mot og med myndighetene.  

 

Situasjonen har vært svært krevende, og medført kraftig reduksjon i aktivitetstilbudet. 

Forbundsstyret har gjennomført hyppige møter mellom styret og GS, samt mellom styret, 

Forbundsrådet og nasjonal ledergruppe. Forbundsstyret utrykker sin tilfredshet med hvordan 

norsk håndball totalt har håndtert situasjonen i 2020, og ikke minst en stor takk til alle ansatte 

og frivillige ute i alle klubbene hvor kreativiteten for å gjennomføre mange utradisjonelle 

aktiviteter har vært stor.    

 

Som en konsekvens av den reduserte aktiviteten er også økonomien sterkt påvirket. Norges 

Håndballforbund ønsker å rette en stor takk til myndighetene for de krisepakker som er stilt til 

rådighet i 2020, som for mange har vært helt avgjørende for den videre drift.  

 

 

Økonomi, fortsatt drift og framtidig utvikling  

NHF hadde samlede driftsinntekter på 252,447 mill. i 2020. Dette er en økning på  

63,873 mill. i forhold til forrige år og kommer som følge av at EHF EURO 2020 for kvinner og 

menn er inntatt i årsregnskapet.    

 

NHFs totale årsregnskap for 2020 ga et overskudd på 20,625 mill. inkludert regnskap for 

Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme (egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner). Det ordinære driftsresultatet er på 19,22 mill. som i all hovedsak kan henvises 

til de ovennevnte punkter.  

 

NHF har en egenkapital til disposisjon (annen egenkapital) på 64,094 mill. som skaper 

trygghet for eventuelle vanskelige økonomiske perioder. Egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner (fond) utgjør 34,451 mill. (Egenkapitalens størrelse er etter disponering av 

overskudd i 2020.) 

 

Forbundsstyret har oppnevnt et eget styre for Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens 

fremme. Fondet utgjør per 31.12.2020 34,451 mill.  Fondet hadde i 2020 finansinntekter på 

0,299 mill. 
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De viktigste og sentrale risikoforholdene for NHF er knyttet til inntektssiden med hensyn til 

framtidige salgs- og sponsorinntekter, medlemsbaserte lisensinntekter, offentlige tilskudd og 

antall medlemskap i klubber tilknyttet NHF. På kostnadssiden er risikoforholdene knyttet til 

aktivitet, organisasjon, samt markeds- og arrangementskostnader.   

 

Forbundsstyret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avlagt under 

denne forutsetningen, jfr. regnskapslovens § 3-3. 

 

 

Organisasjonen  

De kommersielle inntektene er av stor betydning både for å opprettholde kvalitet i aktivitets-

tilbudet og for å holde deltakerkostnadene lavest mulig. I den sentrale organisasjonen er det 

derfor kontinuerlig stor arbeidsinnsats omkring oppfølging av eksisterende samarbeids-

avtaler, nysalg og reforhandling av eksisterende sentrale avtaler avhengig av aktuelle 

avtaleperioder. Til tross for nedgang i aktivitet har de kommersielle inntektene økt i et 

vanskelig år. 

  

Håndballtinget i 2019 stadfestet gjennom den nye Strategiplanen at fokus og innsats ut mot 

klubbene er det viktigste arbeidsområdet i perioden 2019-2022. NHF, både sentralt og 

regionalt, er derfor godt i gang med å allokere ytterligere ressurser til det klubbnære 

utadrettede arbeidet 

  

Innenfor IKT-området har NHFs digitale systemløsninger vært prioritert siste år. Dette har 

blant annet resultert i ytterligere tilførsel av håndballfaglig innhold, og forbedret bruker-

opplevelse for organisasjonens medlemmer. Innenfor samme området har NHF sentralt og 

regionalt siste år i stor grad øket sin digitale kompetanse som følge av covid-19 pandemien.  

Ikke minst gjelder dette utvikling og bruk av digitale møteplasser til både utdanning og 

informasjon. 

  

Forbundsstyret har siste året hatt særskilt fokus på å holde organisasjonen samlet og 

informert gjennom covid-19 pandemien. Som følge av dette har det vært avholdt hyppige 

digitale møter i Forbundsstyret og med Forbundsrådet.   

  

Internasjonalt har 2020 vært et annerledes år for NHF. Et svært vellykket EHF EURO 2020 i 

Trondheim i januar 2020 ble etterfulgt av en rekke avlyste mesterskap og kvalifiseringer til 

mesterskap. Så ble året avsluttet med flytting av EHF EURO 2020 til Danmark med 

tilhørende sportslig suksess og EM-gull til Håndballjentene.   

  

NHF er representert i flere styrer, komiteer og utvalg blant annet: 

  

▪ Ole R. Jørstad (gikk ut av Forbundsstyret i mai 20219) er leder av EHF Beach 

Handball Commission, samt medlem av EHFs Executive Committee i kraft av denne 

rollen. 

▪ Bente Aksnes er en av to koordinatorer for Handball Forum of Europe. 

▪ Øyvind Togstad er medlem i TRC med ansvar for video analyse og fagutvikling. 
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President, visepresidenter og generalsekretær har representert NHF i sammenheng med 

EHFs og IHFs møter og kongresser.    

  

Alle organisasjonsledd arbeider kontinuerlig med å ytterligere styrke vi-følelsen. Dette gjøres 

blant annet gjennom økt fokus på samarbeid over de organisatoriske grensene mellom NHFs 

regioner og sentralleddet, og er et viktig ansvar som tillegges den nasjonale ledergruppen.   

  

I 2020 hadde NHF som følge av pandemien en nedgang i antall lisensierte spillere, mens 

medlemsregistreringen per31.12.2019 viste «all time high».  

 

 

Arbeidsmiljø og personale 

Arbeidsmiljøet oppleves positivt med lite sykefravær. Sykefraværsprosenten i 2020 var  

2,5 %. Det antas at det svært lave tallet skyldes pandemien og utstrakt bruk av hjemme-

kontor, med dertil lavere rapportering av kortvarig sykdom.  NHF har ikke hatt arbeidsulykker 

i løpet av året. Forbundsstyret ønsker å rette en stor takk til de ansatte for godt utført arbeid 

og stor arbeidsinnsats i perioden. 

 

 

Likestilling 

NHF har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn. Ledelsen har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det 

ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 

avansement og rekruttering. Målene er nedfelt i NHFs Strategiplan godkjent av 

Håndballtinget i 2019.  

 

NHF har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. 

Av NHFs totalt 46 sentralt ansatte (inkludert heltidspresident), er 22 kvinner og 24 menn.  

Samlet antall årsverk er 43,25. I tillegg har NHF engasjert 27 landslagstrenere som utgjør 13 

årsverk. Totalt for alle grupper er 73 ansatte og 56,25 årsverk. Dette er fordelt på 29 kvinner 

og 44 menn. Herav 25 deltidsansatte hvorav 10 kvinner og 15 menn. Antall uker foreldre-

permisjon er 29 og alle er benyttet av kvinner. 

 

Av Forbundsstyrets 11 representanter er 7 kvinner. Ett av styremedlemmene er valgt av de 

ansatte, og har fullverdig styreansvar i alle saker.  

 

 

Miljø 

NHF sin virksomhet forårsaker en begrenset forurensning av det ytre miljø utover det 

organisasjonens reisevirksomhet måtte forårsake. 

 

 

  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/strategiplan/
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Sportslig 

 

2020 for seniorlandslag 

Håndballgutta (LMS) deltok i EHF EURO i januar 2020 der laget ble bronsevinnere, noe som 

ga direkte plass i VM 2021. Dette var den første medaljen som Håndballgutta noensinne har 

tatt i et EM. Vi gratulerer! Mesterskapet ble for øvrig arrangert i et samarbeid mellom 

Sverige, Østerrike og Norge der Norges innledende pulje gikk av stabelen i Trondheim 

Spektrum.  

 

Håndballjentene (LKS) deltok i EHF EURO i desember 2020 og endte denne gang på toppen 

av pallen etter en spennende finale mot Frankrike. Vi gratulerer med EM-gull! Mesterskapet 

skulle vært arrangert i et samarbeid med Danmark, men Norge ble dessverre nødt til å si fra 

seg sin del av arrangøransvaret som følge av den pågående pandemien og gjeldende 

innreise- og karantenebestemmelser. 

 

Det har vært lite eller ingen aktivitet for Rekruttjentene (LKR) og Rekruttgutta (LMR). Dette 

som følge av de utfordringer som pandemien har ført med seg. 

 

2020 for yngre landslag 

Ingen av yngrelandslagene fikk deltatt i mesterskap denne sommeren. 

 

Juniorjentene (LK02) skulle ha spilt Junior-VM i Romania 1.-13. juli 2020. Som følge av 

pandemien ble mesterskapet først flyttet til 2.-13. desember, men ble senere avlyst. 

 

Ungdomsjentene (LK04) skulle ha spilt Ungdoms-VM i Kina 18.-30. august 2020.   

Som følge av pandemien ble mesterskapet flyttet til Kroatia, og ble deretter utsatt til  

29. september – 11. oktober. Mesterskapet ble senere avlyst. 

 

Ungdomsjentene skulle ha spilt European Open i Gøteborg i juli 2020 (Partille Cup), men 

også dette arrangementet ble avlyst. 

 

Juniorgutta (LM00) skulle ha spilt Junior-EM i Kroatia, mens Ungdomsgutta (LM02) skulle ha 

spilt Ungdoms-EM i Slovenia sommeren 2020. Som følge av pandemien ble begge 

mesterskap først flyttet til januar 2021, men ble senere avlyst. 

 

Guttelandslaget (LM04) hadde ingen mesterskap i 2020, men spiller sitt første mesterskap 

sommeren 2021. 

 

2020 for Beach landslag 

Beachjentene (LKB) og Beachgutta (LMB) skulle ha deltatt i Beach-VM 30. juni – 5. juli 2020 

i Italia.  Dessverre ble også disse mesterskapene avlyst som følge av pandemien. 
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Dommere og delegater  

 

Internasjonalt 

NHF disponerer ett IHF-dommerpar, ett EHF-dommerpar og ett EHF-kandidatpar.  Norge er 

representert med 6 EHF delegater, 1 IHF lektor og 1 EHF lektor.  Videre er Øyvind Togstad 

medlem i EHF TRC og Per Morten Sødal er ressursperson i IHF PRC.   

Nominasjoner til mesterskap og E-cup har vært vesentlig redusert på grunn av Covid-19 

situasjonen og nasjonale karanteneregler. 

 

Nasjonalt 

Omorganiseringer og styrking av dommer- og dommerutviklerarbeidet er i ferd med å gi 

resultater gjennom gode prosesser med utviklingsplaner rettet mot dommergjerningen inn 

mot 2030.  Utviklingsarbeidet har på fleste fag områder fungert tilfredsstillende gjennom 

fagmøter for de ulike dommer- /faggruppene via Teams. 

 

Prioriterte områder: 

▪ Rekruttering dommere til alle nivåer «Kompetente dommere på alle nivåer». 

▪ Dommer- og dommerutviklerutdanningen flyttes over til elektronisk plattform.  

 

Regionalt 

Regionene er inne i en meget god prosess med utdanning og utvikling av dommere og 

dommerstøtte.  Samarbeidet mellom Ullevaal og regionene er godt og gir resultater.  

 

 

  



 

72 
 

Årsresultat og disponering  

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet for Norges Håndballforbund (alle tall i 

hele tusen): 

 

 

Egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner 

    

Årsresultat Asbjørn Henriksens fond 

økes 

299    

     

Egenkapital      

Annen egenkapital økes 20.326    

     

Sum disponeringer 20.625    

 

 

    

 31.12.2019 Uttak 

2020 

Disponering 

2020 

31.12.2020 

Egenkapital med eksternt pålagte 

restriksjoner 

    

Fond 34.152  299 34.451 

     

Annen egenkapital 43.768  20.326 64.094 

     

Sum egenkapital 77.920  20.625 98.545 
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12. mars 2021 

 

Styrets årsrapport for 2020 er signert elektronisk av samtlige 

 

 

 

 

Kåre Geir Lio 

President 

 

 

 

Bente Aksnes 

1. visepresident 

 

 

 

Ingrid Blindheim 

2. visepresident 

 

 

 

Mads Stian Hansen 

Styremedlem 

 

 

 

Siv Øye Carlsen 

Styremedlem 

 

 

 

Siv Sødal 

Styremedlem 

 

 

 

Hanne Hogness 

Styremedlem 

 

 

 

Øyvind Indrebø 

Styremedlem 

 

 

 

Tonje S. Jelstad 

Styremedlem 

 

 

 

Hege Westby Johansen 

Styremedlem valgt av de ansatte 

 

 

 

Jarl Martin Møller 

Varamedlem 
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5.2.2 Resultatregnskap for 2020 
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5.2.3 Balanse per 31.12.20 
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5.2.4 Kontantstrømanalyse for 2020 
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5.2.5 Noter 2020 
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5.2.6 Revisjonsberetning for 2020 
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5.2.7 Kontrollkomiteens beretning for 2020 
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5.2.8 Regnskapsakkumulering for 2020 
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5.2.9 Lisensregnskap for 2020 
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5.2.10 Aktivitetsregnskap for 2020 
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5.3.1 Styrets årsrapport for 2021 
 
 
Lokalisering 
Norges Håndballforbunds sentraladministrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion, Oslo. 

 

 

Formålet 
Norges Håndballforbund (NHF) skal utbre og lede håndballidretten i Norge, og å 

representere idretten internasjonalt.  

 

 

Visjonen 
Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der 

spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et 

entusiastisk publikum og engasjerte medier. 

 

Norges Håndballforbunds visjon: Håndball for alle! 

 

 

Verdiene 
I håndball er våre felles verdier: 

 

▪ Begeistring 

▪ Innsatsvilje 

▪ Respekt 

▪ Fair play 

 

 

Samfunnsoppdraget 
Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i 

samfunnet.  Norsk håndball skal også være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima 

og miljø. 

 
Internasjonalt har NHF en internasjonal posisjon som gir mulighet til å påvirke de 

internasjonale håndballorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal 

håndball.  Norsk idrett har også mulighet til å bidra i utviklingen av idrett og samfunn i andre 

deler av verden. 

 

▪ NHF skal være det særforbundet som har størst tillit i befolkningen. 

▪ NHF skal være representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor banen. 

▪ NHF skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng. 
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Norsk håndball - korona 
Norsk håndball er, som annen idrett og samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av korona- 

konsekvensene også i 2021. Etter en vårsesong som i stor grad innebar aktivitetsstopp for 

voksenhåndballen, med unntak av topphåndballen, ble det åpnet for ordinær aktivitet for alle 

2.september. Året ble imidlertid dessverre avsluttet med en ny nedstengning.  

 

Norges Håndballforbund v/GS satt i den nasjonale beredskapsgruppen i Norges idretts-

forbund gjennom hele 2021. Via dette arbeidet har NHF aktivt påvirket inn mot besluttende 

myndigheter, parallelt med at deltakelsen har medført en høy grad av til enhver tid oppdatert 

informasjon. Dette har vært viktig for norsk håndball og har også vært en viktig kanal inn til 

nasjonal ledergruppe og annen intern/ekstern kommunikasjon. I tillegg til dette har 

presidenten deltatt i en rekke møter mellom de øvrige presidentene i norsk idrett, samt også 

aktivt jobbet inn mot og med myndighetene.  

 

Situasjonen har vært svært krevende, og Forbundsstyret utrykker sin tilfredshet med hvordan 

norsk håndball totalt har håndtert situasjonen i 2021. Ikke minst en stor takk til alle ansatte 

og frivillige ute i alle klubbene hvor kreativiteten for å gjennomføre mange utradisjonelle 

aktiviteter har vært stor.    

 

Som en konsekvens av den reduserte aktiviteten er også økonomien påvirket. Norges 

Håndballforbund ønsker å rette en stor takk til myndighetene for de krisepakker som er stilt til 

rådighet også i 2021, som for mange har vært helt avgjørende for den videre drift.  

 

 
Økonomi, fortsatt drift og framtidig utvikling  
NHF hadde samlede driftsinntekter på 193.411 mill. i 2021.  Dette er en nedgang på  

59.036 mill. i forhold til forrige år og kommer som følge av at EHF EURO 2020 for kvinner og 

menn er inntatt i årsregnskapet for 2020.    

 

NHFs totale årsregnskap for 2021 ga et overskudd på 6.039 mill. inkludert regnskap for 

Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme (egenkapital med selvpålagte 

restriksjoner). Det ordinære driftsresultatet er på 4.676 mill. som i all hovedsak kan henvises 

til de ovennevnte punkter.  

 

NHF har en egenkapital til disposisjon (annen egenkapital) på 69.824 mill. som skaper 

trygghet for eventuelle vanskelige økonomiske perioder.  Egenkapital med selvpålagte 

restriksjoner (fond) utgjør 34.760 mill.  (Egenkapitalens størrelse er etter disponering av 

overskudd i 2021.) 

 

Forbundsstyret har oppnevnt et eget styre for Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens 

fremme.  Fondet utgjør per 31.12.2021 34.760 mill.  Fondet hadde i 2021 finansinntekter på 

0,309 mill. 
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De viktigste og sentrale risikoforholdene for NHF er knyttet til inntektssiden med hensyn til 

framtidige salgs- og sponsorinntekter, medlemsbaserte lisensinntekter, offentlige tilskudd og 

antall medlemskap i klubber tilknyttet NHF.  På kostnadssiden er risikoforholdene knyttet til 

aktivitet, organisasjon, samt markeds- og arrangementskostnader.   

 

Forbundsstyret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avlagt under 

denne forutsetningen, jfr. regnskapslovens § 3-3. 

 

 

Organisasjonen  

De kommersielle inntektene er av stor betydning både for å opprettholde kvalitet i 

aktivitetstilbudet og for å holde deltakerkostnadene lavest mulig. Dette ved at landslagene i 

det alt vesentlige er finansiert gjennom kommersielle inntekter. I den sentrale organisasjonen 

er det derfor kontinuerlig stor arbeidsinnsats omkring oppfølging av eksisterende 

samarbeidsavtaler, nysalg og reforhandling av eksisterende sentrale avtaler avhengig av 

aktuelle avtaleperioder. Til tross for nedgang i aktivitet har de kommersielle inntektene økt i 

et vanskelig år. 

  

Håndballtinget i 2019 stadfestet gjennom den nye Strategiplanen at fokus og innsats ut mot 

klubbene er det viktigste arbeidsområdet i perioden 2019-22. NHF, både sentralt og 

regionalt, er derfor godt i gang med å allokere ytterligere ressurser til det klubbnære 

utadrettede arbeidet 

  

Innenfor IKT-området har NHFs digitale systemløsninger vært prioritert siste år. Dette har 

blant annet resultert i ytterligere tilførsel av håndballfaglig innhold, og forbedret 

brukeropplevelse for organisasjonens medlemmer. Innenfor samme område har NHF 

sentralt og regionalt siste år i stor grad øket sin digitale kompetanse som følge av covid-19 

pandemien. Ikke minst gjelder dette utvikling og bruk av digitale møteplasser til både 

utdanning og informasjon. 

  

Forbundsstyret har siste året opprettholdt fokus på å holde organisasjonen samlet og 

informert gjennom covid-19 pandemien. Som følge av dette har møtefrekvensen for 

Forbundsstyret og Forbundsrådet vært hyppigere enn i et normalår.  

  

Internasjonalt har 2021 vært et annerledes år for NHF. For første gang var begge senior 

landslag kvalifisert for OL-deltakelse. Begge lag hadde således 2 mesterskap innenfor 

kalenderåret 2021. Sportslig ble året 2021 avsluttet med at Håndballjentene tok gull i VM i 

Spania. 

  

NHF er representert i flere styrer, komiteer og utvalg blant annet: 

  

▪ Bente Aksnes er medlem av styret i EHF. 

▪ Tonje S. Jelstad er en av tre koordinatorer for Handball Forum of Europe (HFE). 

▪ Øyvind Togstad er medlem i TRC med ansvar for video analyse og fagutvikling. 

▪ Per Morten Sødal er leder av IHFs dommerkomite. 
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President, visepresidenter og generalsekretær har representert NHF i sammenheng med 

EHFs og IHFs møter og kongresser.    

  

Alle organisasjonsledd arbeider kontinuerlig med å ytterligere styrke vi-følelsen. Dette gjøres 

blant annet gjennom økt fokus på samarbeid over de organisatoriske grensene mellom NHFs 

regioner og sentralleddet, og er et viktig ansvar som tillegges den nasjonale ledergruppen.   

  

I 2021 hadde NHF som følge av pandemien en nedgang både i medlemsregistreringen og 

antall lisensierte spillere.  

 

 

Arbeidsmiljø og personale 
Arbeidsmiljøet oppleves positivt med lite sykefravær. Sykefraværsprosenten i 2021 var 2,7 

%. Det antas at det svært lave tallet skyldes pandemien og utstrakt bruk av hjemmekontor, 

med dertil lavere rapportering av kortvarig sykdom. NHF har ikke hatt arbeidsulykker i løpet 

av året. Forbundsstyret ønsker å rette en stor takk til de ansatte for godt utført arbeid og stor 

arbeidsinnsats i perioden. 

 

 

Likestilling 
NHF har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn. Ledelsen har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det 

ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 

avansement og rekruttering. Målene er nedfelt i NHFs Strategiplan godkjent av Håndball-

tinget i 2019.  

 

NHF har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. 

Av NHFs totalt 47 sentralt ansatte (inkludert heltidspresident), er 23 kvinner og 24 menn. 

Samlet antall årsverk er 44,60.  I tillegg har NHF engasjert 27 landslagstrenere som utgjør 12 

årsverk.  

 

Totalt for alle grupper er 72 ansatte og 57,90 årsverk. Dette er fordelt på 32 kvinner og 42 

menn. Herav 24 deltidsansatte hvorav 9 kvinner og 15 menn. Antall uker foreldrepermisjon er 

27, herav 14 uker benyttet av kvinner, og 13 uker benyttet av menn. 

 

Av Forbundsstyrets 11 representanter er 7 kvinner. Ett av styremedlemmene er valgt av de 

ansatte, og har fullverdig styreansvar i alle saker.  

 

 

  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/strategiplan/
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Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivåer 
Lønnsgruppe 1-4 

19 personer hvorav 13 kvinner og 6 menn. Gjennomsnittslønn er 530.270 kroner.   

Menn: 546. 566 kroner og kvinner 527.134 kroner. 

 

Lønnsgruppe 5 

29 personer hvorav 9 kvinner og 16 menn. Gjennomsnittslønn er 775.972 kroner.   

Menn: 797.968 kroner og kvinner: 736.867 kroner. 

 

Total lønnsmasse 

Den totale lønnsmassen utgjør 29.531.437 kroner hvorav lønnsmasse kvinner er 13.484.547 

kroner og lønnsmasse menn 16.046.890 kroner. 

 

Antall ansatte på ufrivillig deltid 

Ingen. 

 

 

Styreansvarsforsikring 
NHF har tegnet forsikring for styrets medlemmer og generalsekretær for deres mulige ansvar 

overfor foretaket og tredjepersoner. 

 

 

Miljø 
NHF sin virksomhet forårsaker en begrenset forurensning av det ytre miljø utover det 

organisasjonens reisevirksomhet måtte forårsake. 

 

 

Sportslig 
2021 for seniorlandslag 

Håndballgutta (LMS) deltok i VM i Egypt januar 2021, der laget fikk 7. plass.  

Gjennom OL kvalifisering i Montenegro i mars kvalifiserte gutta seg til sitt andre OL etter 

seire mot Brasil, Chile og Sør Korea. Sist gang gutta var i OL var i 1972. Vi gratulerer med 

kvalifiseringen. I OL endte gutta på 7. plass. Gjennom 2021 har gutta kvalifisert seg til EM i 

2022.  

 

Håndballjentene (LKS) deltok i VM i Spania desember 2021, og endte denne gang på toppen 

av pallen etter nok en spennende finale mot Frankrike.  Vi gratulerer med VM-gull! Gjennom 

en spennende OL kvalifisering i Montenegro kvalifiserte jentene seg til OL etter ett tap og en 

seier. I OL vant jentene bronse. Vi gratulerer med bronsemedaljen!! 

 

Rekruttgutta (LMR) har hatt to samlinger i løpet av 2021. Den ene samlingen steppet LMR 

inn for LMS på grunn av utfordringer med pandemien og stilte i EM kvalifiseringskampene 

mot Hviterussland. Norge tapte i Hviterussland, men vant hjemme og gikk totalt sett seirende 

ut av det oppgjøret. 
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Rekruttjentene (LKR) har hatt tre samlinger i løpet av 2021. LKR deltok i Cheb turneringen i 

Tsjekkia. Her vant laget hele turneringen. I tillegg har de hatt en treningssamling i Sandefjord 

og en kampsamling i Polen. 

  

 

2021 for yngre landslag 

Juniorjentene (LK02) har spilt Junior-EM i Slovenia 8.-18. juli 2021. Det ble en tung start på 

mesterskapet og jentene kvalifiserte seg ikke til mellomspillet, men til spill om 9.-16. plass. 

Her klarte jentene å snu skuffelsen, kom sterkt tilbake og endte på en 9. plass, som sikret 

dem deltakelse i VM 2022. Laget hadde knapt samlinger før mesterskapet startet. 

 

Ungdomsjentene (LK04) har spilt Ungdoms-EM i Montenegro 5.-15. august 2021. Laget har 

knapt møttes siden oppstart i 2019, men laget leverte en flott prestasjon og endte på 6. 

plass. 

 

Jentelandslaget (LK06) hadde sin første samling i november 2021.  

 

LM00 skulle spilt junior VM i 2021, men dette ble avlyst pga. pandemien. De hadde ingen 

samlinger i 2021. 

 

Juniorgutta (LM02) skulle ha spilt VM i 2021, men turneringen ble avlyst pga. pandemien. I 

stedet flyttet EHF EM som skulle gått i 2020, til sommeren 2021.  

LM02 hadde en litt tung start på mesterskapet i Kroatia 13.-23. august, men kom sterkt 

tilbake og endte tilslutt på 11. plass. Laget hadde knapt med samlinger i forkant av 

mesterskapet. 

 

Ungdomsgutta (LM04) skulle ha deltatt i European Open i Gøteborg sommeren 2021, men 

turneringen ble avlyst pga. pandemien. 

 

Guttelandslaget (LM06) hadde sin første samling i november 2021. 

 

 

2021 for Beach landslag 

Beachjentene (LKB) og Beachgutta (LMB) deltok i Beach-EM 13-18. juli 2021 i Bulgaria.  

LMB endte på den sure 6. plassen som ikke ga kvalifisering til VM i 2022. Surt var vel også 

bronsefinale tapet for LKB. 

 

Det var planlagt oppstart for yngrelandslag beach, med deltakelse i mesterskap 2021. Dette 

satte pandemien en stopper for, men planlegging av aktivitet for yngrelandslag er startet opp 

med tanke på mesterskap i 2022.  
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Dommere og delegater  

Internasjonalt 

NHF har i 2021 to IHF dommerpar, et EHF dommerkandidatpar og seks delegater, samt en 

EHF lektor og en IHF lektor. 

 

Håvard Kleven og Lars Jørum deltok i VM for menn i Egypt. Per Morten Sødal nominert som 

delegat. Øyvind Togstad ble oppnevnt som medlem i EHFs dommerkomite. 

Per Morten Sødal ble valgt inn i IHFs dommerkomite som leder. Hans engasjement er en 50 

% stilling. 

 

Det nordiske dommersamarbeidet har vært interaktivt i perioden. 

 

 

Nasjonalt 

Regionsvis ser man etterdønninger etter pandemien og konkurranser som ikke ble 

gjennomført. Dommersiden er rammet med stort frafall. På sikt vil dette ha stor betydning for 

rekruttering av dommere til de øverste nivåene. 

 

Arbeidet rundt oppfølging og utvikling har høyeste prioritet, og fokuset er rettet inn mot å få 

gjennomført kampene på alle nivåer med kompetente dommere. Organisering av 

dommerarbeidet er godt i gjenge. Det er behov for ytterlig vurdering av organisering inn mot 

2030 og tiltak rundt profesjonaliseringen av dommer. 

 

En bruker undersøkelse for dommere er planlagt og danner grunnlag for en sluttrapport i 

løpet av 2022. 

 

Prosessen med dommerkurs i e-læringens portalen er snart sluttført. Dommer- og 

dommerutviklerkurs holdes via denne plattformen. Regionene og sentralleddet samarbeider 

for øvrig godt med dommermateriell, utvikling og tiltak. 
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Årsresultat og disponering  

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet for Norges Håndballforbund (alle tall i 

hele tusen): 

 

 

Egenkapital med selvpålagte 

restriksjoner 

    

Årsresultat Asbjørn Henriksens fond 

økes 

309    

     

Egenkapital      

Annen egenkapital økes 5.730    

     

Sum disponeringer 6.039    

 

 

    

 31.12.2020 Uttak 

2021 

Disponering 

2021 

31.12.2021 

Egenkapital med internt pålagte 

restriksjoner 

    

Fond 34.451  309 34.760 

     

Annen egenkapital 64.094  5.730 69.824 

     

Sum egenkapital 98.545  6.039 104.584 
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4. mars 2022 

 

Styrets årsrapport for 2021 er signert elektronisk av samtlige 

 

 

 

 

Kåre Geir Lio 

President 

 

 

 

Bente Aksnes 

1. visepresident 

 

 

 

Ingrid Blindheim 

2. visepresident 

 

 

 

Mads Stian Hansen 

Styremedlem 

 

 

 

Siv Øye Carlsen 

Styremedlem 

 

 

 

Siv Sødal 

Styremedlem 

 

 

 

Hanne Hogness 

Styremedlem 

 

 

 

Øyvind Indrebø 

Styremedlem 

 

 

 

Tonje S. Jelstad 

Styremedlem 

 

 

 

Hege Westby Johansen 

Styremedlem valgt av de ansatte 

 

 

 

Jarl Martin Møller 

Varamedlem 
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5.3.2 Resultatregnskap for 2021 
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5.3.3 Balanse per 31.12.21 
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5.3.4 Kontantstrømanalyse for 2021 
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5.3.5 Noter for 2021 
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5.3.6 Revisjonsberetning for 2021 
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5.3.7 Kontrollkomiteens beretning for 2021 
 
 
Kontrollkomiteens beretning for 2021 leses opp på Håndballtinget.  
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5.3.8 Regnskapsakkumulering for 2021 
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5.3.9 Lisensregnskap for 2021 
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5.3.10 Aktivitetsregnskap for 2021 
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SAK 6 TILSETTE REVISOR 
 

6.1  Forbundsstyrets forslag til revisor 

 

Forbundsstyret foreslår: 

 

1. Nåværende revisor engasjeres for regnskapsåret 2023. 

2. Forbundsstyret gjennomfører en anbudsrunde første halvår 2023, og legger fram for 

Ledermøtet 2023 forslag til revisor for regnskapsårene 2024 og 2025. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
 

6.2 Fastsettelse av revisorhonorar 
 
Forbundsstyret foreslår at revisor fakturerer ut fra medgått tid. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 



 

115 
 

SAK  7 INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 

Lovkomiteen har gått gjennom samtlige forslag til Håndballtinget 2022 og avgitt sin innstilling 

til disse.  Lovkomiteen forutsetter at Håndballtinget kun diskuterer og eventuelt vedtar 

prinsippene i de enkelte forslag, og at den endelige utforming og konsekvensendringer 

foretas i samarbeid med Lovkomiteen umiddelbart etter at protokollen foreligger. 

 

7.1 Lovforslag 

 
 
Forslag 7.1.1 Tillegg i § 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett 

mv. 
 

Forslagsstillers motivering: 

 
NHF som organisasjon bør ha som mål å skape en dynamisk utveksling av ledere uten at 

dette går på bekostning av nødvendig kontinuitet og ivaretagelse av organisasjonens 

vedtatte strategier. Flest mulig slike posisjoner bør med andre ord være tilgjengelig over tid.  

Dette sammenfaller med den strategien og de tydelige signaler NHF har gitt overfor de 

kontinentale og internasjonale forbund.  

 

For NHF Region Nord er det viktig at strategier og signaler som NHF jobber med på 

«bortebane» også følges opp på «hjemmebane». 

 

 

NHF Region Nord foreslår: 

 

Tillegg i NHFs Lov § 7 - Funksjonstid 

Antall perioder en person kan besitte ett og samme verv i Norges Håndballforbund (NHF) 

maksimeres til tre - 3 - perioder, det vil si ni - 9 - år slik valgperiodene er i NHF p.t. 

 
 
Forbundsstyrets anbefaling: 

 

Tilsvarende forslag var oppe til behandling på Håndballtinget i 2015, og fikk på det tids-

punktet Håndballtingets tilslutning. Norges idrettsforbund underkjente imidlertid vedtaket, 

basert på at det på dette tidspunktet ikke var anledning til å fravike lovnormen på dette 

punktet. I forbindelse med siste lovrevisjon i NIF, er det nå å anta at en slik avgrensning av 

funksjonstid ligger innenfor særforbundets kompetanse å vedta. 

 

Forbundsstyret ser det imidlertid hverken som nødvendig eller ønskelig å innføre en slik 

selvpålagt begrensning, som samtidig innebærer er avgrensning av (idretts)demokratiet.   
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Forbundsstyret finner også grunn til å trekke paralleller til det offentlige Norge, der det ikke 

finnes begrensninger på hvor lenge en valgt representant kan sitte – hverken lokalt, regionalt 

eller nasjonalt.   

 
Forbundsstyret mener at dagens ordning der en hvilken som helst tillitsvalgt kan skiftes ut 
hvert 3. år fullt ut ivaretar organisasjonens/demokratiets mulighet til å skifte ut tillitsvalgte 
dersom organisasjonen mener det er til det beste. 
 
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen kan ikke finne at det i dag foreligger noen begrensing i funksjonstiden i NIFs 
lovnorm og har derfor ingen merknader til forslaget. Forslaget er et rent håndballpolitisk 
anliggende. 
 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.1.2 Endring i § 17 (10) a Velge Forbundsstyre  
  
 

Forslagstillers motivering: 

 

NHF har over tid valgt å gå bort fra ordningen med varamedlemmer og heller oppjustert det 

«tidligere varamedlemmet» til fullverdig medlem.  (Slik at antallet medlemmer totalt er det 

samme som det var med varamedlem(mer).  Dette er gjennomført alle steder, med unntak av 

Forbundsstyret.  

 

 

NHF Region Sør foreslår:  

 

Endring i NHF Lov § 17 (10) a: 

Velge Forbundsstyre som består av: 
▪ President 
▪ 1.visepresident 
▪ 2.visepresident 
▪ 7 styremedlemmer 

 

(Som en konsekvens av et positivt vedtak vil samtidig siste setning i NHF Lov § 20 (4) 

strykes, slik at denne blir lydende: 

 

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 
Det valgte varamedlemmet bør innkalles til møtene i Forbundsstyret.) 

 
 
Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret anbefaler forslaget. 
 
 

Lovkomiteens bemerkning: 

 

Lovkomiteen har ingen merknader til forslaget. Lovkomiteen vil tilføye at forslaget framstår 

som naturlig som følge av at varamedlemmer er gitt fullverdig status i andre ting valgte 

komiteer. 
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Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.1.3 Endring i § 18 Stemmegivning på Håndballtinget  
  
 
Forslagstillers motivering: 
 
I idretten, og for så vidt håndballen, har det vært skiftende valgordninger knyttet til valg av 
styrer og komiteer. NIFs lovnorm åpner for at styre-/komitemedlemmer kan velges samlet 
eller enkeltvis. Norges Håndballforbund har i sin lov ikke entydig fastsatt hvilken valgordning 
som skal benyttes til valg av styre- og komitemedlemmer. 
 
For å unngå usikkerhet knyttet til hvordan valgene skal foretas, mener NHF Region Sør 
NHFs lov § 18 bør endres slik at det går klart fram hvilken valgordning som skal benyttes.  
NHF Region Sør mener det er naturlig at ledere og nestledere velges enkeltvis, mens øvrige 
styre-/komitemedlemmer velges samlet. En slik valgordning vil på en god måte ivareta Valg-
komiteens arbeid med hensyn til å sette sammen et styre/en komite med komplementær 
kompetanse. NHF Region Sør ser at en samlet «valgordning» vil være utfordrende med 
hensyn til lovbestemt sammensetning (kjønn/alder) og sedvanebestemt sammensetning 
(geografi), men mener at dette kan reguleres gjennom en egen valginstruks. 
 
 
NHF Region Sør foreslår:  
 
Endring i NHFs lov § 18 
President, visepresidenter og ledere i NHFs tingvalgte komiteer velges enkeltvis. Øvrige 
medlemmer velges samlet.   
 
NHFs Lovkomite bes utarbeide en valginstruks som beskriver hvorledes kravet til 
sammensetning av styre/komiteer kan reguleres. 
 
 
Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret gir sin tilslutning til at NHFs lov bør endres slik at NHFs valgordning klart 
framkommer i NHF Lov § 18.   
 
Forbundsstyret støtter imidlertid ikke forslaget om samlet valg av medlemmer til Forbunds-
styret/komiteene. Basert på de krav som stilles til sammensetning av styrer og komiteer, 
mener Forbundsstyret at et samlet valg av «øvrige medlemmer» vil føre til en uoversiktlig 
valgordning i de tilfeller det fremmes motforslag til valgkomiteens innstilling. Forbundsstyret 
tror heller ikke en regulatorisk valginstruks vil kunne dekke alle mulige situasjoner som kan 
oppstå.  Forbundsstyret oppfatter derfor en valgordning som foreslått av NHF Region Sør vil 
gjøre det svært vanskelig å gjennomføre valg der det er fremmet motkandidater.   
 
Forbundsstyret vil i denne sammenheng nevne at valgene til Idrettsstyrets medlemmer 
foregår samlet, og at dette gjentatte ganger har skapt komplikasjoner og uoversiktlige 
valgprosesser.   
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Forbundsstyret foreslår derfor: 
 
President, visepresidenter, ledere i NHFs tingvalgte komiteer samt øvrige styre-/ 
komitemedlemmer velges enkeltvis.   
 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen vil bemerke at NHFs lov § 18 3. ledd har følgende ordlyd: 
 
Presidenten, visepresidentene, øvrige medlemmer til Forbundsstyret og 
Varamedlemmer, samt ledere i komiteene velges enkeltvis. 
 
Lovkomiteen har ingen merknader til selve forslaget om endring. Lovkomiteen vil for øvrig 
framsette forslag om at loven endres hva gjelder varamedlemmer og at dette begrepet 
utgår når disse skal være fullverdige styremedlemmer. 
 
 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.1.4 Tillegg i NHFs lov §21 (2) – Komiteer (og § 20 (2), opprettelse av 
ungdomsråd i NHF 

 
 

Forslagstillers motivering: 

 

Representasjon av unge i Idrettsstyret ble lovfestet allerede i 2007 med minst ett medlem 

som er 26 år eller yngre (NIF, 2007), høynet Idrettstinget i 2019 antallet unge representanter 

i Idrettsstyret til minst to. I tillegg vedtok Idrettstinget i 2019 at «Styrer i særforbund og 

idrettskretser skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år» (NIF, 

2019, s.29). 

  

Ungdom er en ressurs på lik linje som eldre mer etablerte ledere. Ungdom utvikler nye 

trender i håndballen, de er ofte mindre preget av tradisjoner og er derfor nytenkende. 

Ungdom er ikke bare framtiden, men også nåtiden! Behovet for økt ung medbestemmelse er 

ikke bare tilstedeværende på regionalt nivå, men også nasjonalt og internasjonalt.  

 

For å oppnå målet om flere unge ledere, trenere, dommere og frivillige, må vi øke 

ungdommers rolle og innflytelse i norsk håndball. Det er på sin plass med et rådgivende 

organ i norsk håndball av ungdom, for ungdom, med ungdom. Ungdomssatsing bør tas på 

alvor og vi bør legge til rette for at ungdom kan lære, utveksle erfaring og bidra i utvikling av 

norsk handball.  

 

Formålet med Ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i 

saker som gjelder ungdom. Det skal være en fast, trygg, utviklende og lærerik arena for unge 

ledere og fremtidige ledere i NHF. De er ungdommens talerør og representerer NHF på 

nasjonale tilstelninger og samlinger.  

 

Hovedfokus bør være å skape en arena for ungdom, og gi de ressurser og verktøy til å 

kunne bidra. Ungdomsråd utarbeider sin egen handlingsplan med eget mål for arbeidet i 

samarbeid med administrativ ressurs. Medlemmene av Ungdomsrådet må få tilført 

kompetanse i kombinasjon med relevant praksis, og da må det legges til rette for at dette 

skal skje.  

 

Eksempler på tiltak:  

 

• Arrangere og følge opp deltakere på Lederkurs for ungdom.  

• Mentorordning.  

• Oppnevne en ressursperson i styret som har ansvar for å øke ung medbestemmelse, 

nettverkssamlinger, ledersamlinger og ungdomsidrettskveld.  
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NHF Region Nord foreslår:  

 

Tillegg i NHFs Lov § 21 Komiteer pkt 2 (og §20 pkt 2)  
NHF v/Forbundsstyret (FS) skal oppnevne NHF Ungdomsråd, oppnevningen følger ting-
periodene. Ungdomsrådet skal bestå av 6 engasjerte ungdom mellom 15 og 23 år med 
representasjon fra alle regionene. Forbundsstyret oppnevner leder. Utover det, konstituerer 
Ungdomsrådet seg selv. 
 

 
Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret støtter forslaget om lovfesting av et ungdomsråd. Forbundsstyret foreslår at 
Forbundsrådet gis myndighet til å fastsette sammensetning og mandat.  
 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkning til forslaget. 
 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.1.5 Endring i § 22 (2) Regionenes (geografiske) grenser  
  
 

Forslagstillers motivering: 

 

NHF Region Sør mener teksten i § 22 (2) lyder som følger: 

 

Regionenes grenser fastsettes av Forbundsstyret. Det geografiske virkeområdet for en 

region bør omfatte hele fylker, hvis ikke bosetnings- og kommunikasjonsmessige forhold 

tilsier noe annet. 

 

Basert både på praksis og ikke minst usikkerheten knyttet til eksisterende og framtidige 

reformer i det offentlige Norge, mener NHF Region Sør at dagens lovtekst, selv om det er en 

«bør formulering» bør endres. 

 

NHF Region Sør mener håndballorganisasjonen selv, på fritt grunnlag, skal kunne fastsette 

sine organisatoriske/geografiske grenser.  NHF Region Sør mener derfor siste setning før 

strykes. 

 

 

NHF Region Sør foreslår:  

 

Endring i NHFs lov § 22 (2) Regionens grenser 

NHF Region Sør foreslå at NHFs lov § 22 (2) endres til: 
 

Regionenes grenser fastsettes av Forbundsstyret. Det geografiske virkeområdet for en 

region bør omfatte hele fylker, hvis ikke bosetnings- og kommunikasjonsmessige forhold 

tilsier noe annet. 

 
 
Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret anbefaler forslaget. 
 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkning til forslaget. 
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Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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7.2 Reglementsforslag 
 
 
Forslag 7.2.1 Tillegg i Kamp- og konkurransereglementets § 3 – Aldersklasser 

 
 

Forslagsstillers motivering: 

 

På bakgrunn i utfordringer for å kunne opprettholde aktiviteten på J/G 12 års nivå, ber vi 

Tinget se på muligheten for å gjøre en tilpasning i bestemmelsene relatert til de offisielle 

barneklassene. I ytterkant av vår region, har vi i flere år sett utfordringen med at 10-åringer 

ikke kan delta i 12 års-klassen med den følge at klubbene sliter med å beholde kamptilbudet 

for både 10-, 11- og 12-åringer. Erfaringsmessig vet vi at dette likevel gjøres, da basert på at 

klubber enten ikke har andre muligheter til å stille lag (opprettholde aktivitet), eller at klubber 

er ukjent med begrensningen i dagens lovverk.  

 

 

Sone Fosen i Region Nord (Bjugn HK, Ørland Ballklubb, Åfjord IL, Rissa IL, Leksvik IL 

og Vanvik IL) foreslår:  

 

Tilleggstekst i §3 pkt. 4 Spillere, under punkt 30 «Bestemmelser for barneklassene (6-12 

år)»:  

 

Dagens tekst:  

(4) Spillere kan delta i egen aldersklasse og den offisielle aldersklassen umiddelbart over. De 

offisielle aldersklassene er beskrevet i definisjonene i Kamp- og konkurransereglementet.  

 

Ny tekst:  

(4) Spillere kan delta i egen aldersklasse og den offisielle aldersklassen umiddelbart over. 

Spillere som har fylt 10 år og 11 år kan spille i to -2- offisielle aldersklasser høyere. De 

offisielle aldersklassene er beskrevet i definisjonene i Kamp- og konkurransereglementet.  

 

 

Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret påpeker at NHFs reglementer er tillagt Forbundsstyrets myndighet, og ikke 
krever en behandling på Håndballtinget. 
 
Forbundsstyret anbefaler at forslaget ikke realitetsbehandles, men overføres det nye 
Forbundsstyret. 
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Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.2.2 Forslag til endringer i Reglement for lisens og deltakerberettigelse 
§ 21, 22 og 23 

 
 

Forslagsstillers motivering: 

 

Gøy HK foreslår endringer i Reglement for lisens og deltakerberettigelse § 21, § 22 og § 23 

vedrørende høyere og lavere rangerte lag. 

 

Oppsummert foreslås det at begrensningen i retten til å delta på lavere lag definert i § 21 (1), 

§ 22 (1) og § 23 (1) for seniorhåndballen kun skal gjelde i tilfeller der høyere lag spiller på 

nivå 1-3 (NHFs serier), og at det der høyere lag spiller på nivå 4 eller nedover skal være fritt 

å bruke spillere på lavere lag. 

 

Nivå 4 og nedover i seriesystemet er å anse som breddeidrett. Selv om breddeidretten også 

spiller en viktig rolle i utvikling av toppidretten, så bør den primære hensikten være å skape 

aktivitet. Ved å endre reglene som vi foreslår vil det gi en enklere og mer fleksibel hverdag 

for både klubber, lag og spillere. Dette vil igjen være med å skape et bedre tilbud og økt 

aktivitet. 

 

Noen spillere vil spille mange kamper, noen vil spille få kamper. Økt muligheten til å bidra på 

flere lag gir økt fleksibilitet så den enkelte kan spille det antall kamper man vil. Det er også 

slik at terminlistene på dette nivået kan, av forskjellige gode grunner, være uregelmessige. 

Det er ikke uvanlig at et lavere lag kan ha to, tre eller fire kamper mellom to kamper for et 

høyere lag, som betyr at en spiller som har hjulpet et høyere lag kan miste en rekke kamper 

for det lavere laget, eller at spilleren vil si nei til å stille opp for det høyere laget som trenger 

hjelp. 

 

Spillerne på dette nivået kan ikke forventes å legge opp livet etter terminlistene. Mange har 

travle hverdager, og det å kunne spille de kampene som passer i kalenderen ellers, uansett 

om det er på et høyere eller lavere lag, vil gi både økt håndballglede og håndballaktivitet. 

 

For klubbene betyr større fleksibilitet i disponering av spillere at det er lettere å «runde 

oppover», og melde på ekstra lag. Man kan melde på to lag selv om man bare har to 

målvakter, eller litt få spillere generelt, fordi kabalen som må gå opp er vesentlig enklere enn 

i dag. Det vil igjen skape økt aktivitet, ved at det er rom for å ta inn nye spillere på de to 

lagene, fremfor at man kun har ett fullt lag. 

 

Økt fleksibilitet kan også gi mindre behov for å omberamme kamper, både i planleggings-

fasen før sesongen, og hvis det oppstår fravær underveis i sesongen. Det igjen betyr mindre 

administrasjon for både regionen og motstandere. I det hele tatt mener vi forslaget forenkler 

hverdagen og legger til rette for aktivitet. Og mer aktivitet, flest mulig, lengst mulig, er 

breddehåndballens viktigste oppgave. 
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Gøy HK foreslår: 

 

§21, nytt pkt (5):  

I seniorklassen der hvor høyere lag befinner seg på nivå 4 eller lavere kan det fritt benyttes 

spillere på lavere lag uten at disse må stå over en kamp for høyere lag. Disse spillerne kan 

også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges. 

 

§22 (1) og §23 (1):  

En presisering at disse punktene gjelder for seniorlag der høyere lag spiller på nivå 1-3. 

 

 

Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret påpeker at NHFs reglementer er tillagt Forbundsstyrets myndighet, og ikke 
krever en behandling på Håndballtinget. 
 
Forbundsstyret anbefaler at forslaget ikke realitetsbehandles, men overføres det nye 
Forbundsstyret. 
 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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7.3 Bestemmelsesforslag 
 

Ingen forslag er mottatt.  
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7.4 Andre forslag 
 
Forslag 7.4.1 Økonomi som barriere og lisens 

 
 
Forslagsstillers motivering: 

 
Fokus på økonomi som barriere i idretten er sannsynligvis fortsatt i en tidlig fase samtidig 
som lisensordningen med urette blir slått opp i media i denne sammenheng. Til tross for at 
bakgrunnen for lisensen er basert på demokratiske vedtak med åpenhet om hvordan lisens-
inntektene disponeres, er lisensdiskusjon i media en sak som neppe blir en vinnersak siden 
det er vanskelig å kommunisere lisensregnskapet for menigmann. 
 
Region Øst ser behov for å etablere en bærekraftig og langsiktig modell for å  
 

1) etablere bedre løsninger for de opplever økonomi som barriere, og 

2) legge om finansieringen for det som i dag dekkes av lisensinntektene. 

 
Region Øst legger ikke opp til vurdering av størrelsen på denne finansieringen/inntekts-
posten for NHF, men forslaget legger opp til å øke støtten til de som opplever økonomi som 
en barriere for deltagelse. 
 
Lisensregnskapet for 2019 (normalår) viser en oversikt som følger: 

 

Brutto inntekt 56,80 MNOK 

Gjensidige 16,35 MNOK 

Adm. av lisens 0,75 MNOK 

Overskudd  39,70 MNOK 

 

som fordeles slik: 

 

NHF sentralt   

Erstatning for Håndballotteriet 13,5 MNOK (Iht. tidligere tingvedtak) 

Handball.no 1,4 MNOK (tidl. Finansiering av Håndballmagasinet) 

Frie midler 17,4 MNOK  

Sum NHF sentralt 32,3 MNOK  

Overføring til NHFs regioner 7,4 MNOK  

Sum overskudd 39,7 MNOK  

 
En framtidig lisens for aktive må være knyttet til den faktiske forsikringskostnaden inkl. 
administrasjonen av denne.  Samtidig må forsikringen ha en dekning som gir en merverdi 
utover det en får gjennom det offentlige helsevesen for å kunne rettferdiggjøres. 
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Videre mener Region Øst at dagens «lisensfond» i NHF skal bytte navn til f.eks. «Alle skal 
med»-fondet for å avspeile intensjonene bak dette. Dette fondet må økes vesentlig i 
størrelse, slik at det er romslig nok til at klubbene kan søke om støtte også til andre 
kostnader som f.eks. treningsavgifter for barn og unge som risikerer å bli stående utenfor 
vårt tilbud pga. svak økonomi.  
 
Høsten 2021 var det kun 347 søknader hvor det bevilget 428.940 kroner av dagens ramme.  
Dette kan tolkes som at terskelen for å søke støtte er for høy, at beløpet er for lite for å ta 
arbeidet med å søke støtte eller at fondet ikke er godt nok kjent. Søknadsomfanget kan også 
være en god indikasjon på at det ikke er lisens som alene er problemet og således 
underbygger et behov for å utvide grunnlaget for støtte. 
 
Selv om det offentlige må ha hovedansvaret for de som opplever økonomiske utfordringer, 
mener vi at norsk håndball skal bli et forbilde i idretten også på dette området. Det er i dag 
en del klubber som tar store kostnader på dette området fordi demografiske forhold i 
klubbens nedslagsfelt innebærer mange lavinntektsfamilier.  
 
Klubben er nærmest ift. utfordringene knyttet til økonomi som barriere.  Det er derfor viktig at 
ordningen treffer de klubbene som kan bidra til å løse denne utfordringen. Fondets årlige 
utdelinger må utgjøre en forskjell for de berørte utøverne og klubbene, samt være stabilt over 
tid. 
 
 
Region Øst foreslår: 
 
Håndballtinget vedtar Forbundsrådet skal opprette et utvalg som skal utrede og foreslå tiltak 
og løsninger basert på et mandat som innebærer at det skal: 
 

▪ etableres tydeligere skille på forholdet mellom lisens og annen finansering av norsk 

håndball, 

▪ etableres løsning(er) som i større grad bidrar til å redusere økonomi som barriere i 

håndballidretten ved å utvide mandatet og de økonomiske rammene for dagens 

lisensfond, slik at det f.eks. kan dekke kostnader utover lisens (treningsavgifter, 

kontingent osv.) og/eller benyttes til å støtte med ressurser i berørte klubber som på 

sitt vis kan redusere klubbens kostnader, øke kvaliteten osv.  

 
Som den del av punkt 1) skal dagens lisensalternativer (dvs. forsikringsdekninger) gjennom-
gås og endres, slik at aktive får en ny «meny» av forsikringstilbud som forutsettes å gi 
merverdi utover det helsevesenet gir av ytelser basert på en pris som avspeiler eksterne og 
interne kostnader for ordningen. Herunder vurdere bl.a. valgfrihet vs. pliktig forsikring, på 
individuelt eller lagsnivå. Videre skal det under samme punkt, basert på lisensregnskapets 
resultater, etableres en ny framtidig finansiering av NHF og regionene utenfor forsikrings-
innkrevingen. Herunder kan det vurderes om det skal være en egen, mindre deltakeravgift 
utenom forsikringen. Forslagsstiller legger til grunn et samlet finansieringsnivå for NHF som i 
dag også i fortsettelsen, men at bedre løsninger mot økonomi som barriere etableres 
innenfor dette finansieringsnivået. 
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Som en konsekvens av ovenstående mandat vil det være naturlig å endre navnet på fondet/ 
løsningen i tråd med ny modell, at administrasjonen og tildelingene fra fondet organiseres 
slik at det kommer tettere på klubbene og den enkelte det gjelder på en ubyråkratisk og 
fortrolig måte. Tilsvarende må det ev. utarbeides endringer av håndballens lover om 
nødvendig. 
 
Forbundsrådet gis fullmakt til å:  

 

1. utnevne representanter i utvalget som sikrer en bred politisk representasjon fra 

organisasjonen, 

2. utvide mandatet etter behov, 

3. fatte vedtak og iverksette endringer basert på utvalgets utredning og innstilling.  

 

Det er et mål at ny løsning skal innføres med virkning fra sesongen 2023-24. Utvalget 

rapporterer til Forbundsrådet under dets funksjonstid. 

 
 
Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret hilser en grundig drøfting av temaet «økonomi som barriere» velkomment.  

Dette er et omfattende og viktig tema med mange fasetter og «stakeholders». 

 

Forbundsstyret mener det er lite ønskelig å isolere denne viktige diskusjonen til utelukkende 

å omfatte lisensordningen, som gjennom 30 år har satt organisasjonen i stand til å utvikle 

seg til det den er i dag. 

 

Forbundsstyret foreslår at saken slik den foreligger ikke realitetsbehandles, men at saks-

området «økonomi som barriere blir grundig debattert på Håndballtinget. Håndballtingets 

diskusjon og eventuelle resolusjon(er) knyttet til «økonomi som barriere» følges opp av 

Forbundsstyret og Forbundsrådet gjennom tingperioden. 

 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
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Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.4.2 Honorar og godtgjørelser 
 
 
Forslagsstillers motivering: 
 
Vi står for tiden midt i en dommerkrise. Vi jobber hardt for å rekruttere dommere inn til 

håndballen, og ikke minst prøver vi å ta vare på de vi har. Det er mange utfordringer knyttet 

til rekruttering av dommere, men dommersatsene bør ikke være en av de utfordringene.  

Kilometerkravet på 15 km gjør til at dommerne ikke får diett når de dømmer i egen hall eller 

enkelte nabohaller. Når dommerne står 6 timer i hallen skal de kunne få diett, uavhengig om 

de er 1 km fra hjemmet eller 16 km.  

 

Vi kan se til andre idretter som fotball der de bruker sine egne satser for kostgodtgjørelser.  

Vi ser ingen grunn til at håndball ikke kan gjøre det samme.  

 

Det er med full støtte fra klubbene i Sone Innherred at vi foreslår at NHF går bort fra Statens 

satser og kilometerkrav til diett. I stedet foreslår vi at NHF innfører sine egne satser knyttet til 

kostgodtgjørelser. 

 

 

Sone Innherred i NHF Region Nord foreslår: 

 
Endring i NHFs Honorar og godtgjørelser – underpunkt vedr. Kostgodtgjørelse 

Det siste avsnittet vedrørende krav om reiseavstand på 15 km for å oppnå kostgodtgjørelse 

fjernes i sin helhet. 

 

Kostgodtgjørelse (Statens satser)  

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer 315 kroner 

Reiser over 12 timer uten overnatting 585 kroner 

Reiser over 12 timer med overnatting ulegitimert sats 801 kroner 

 

Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen. 

Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen. Måltidsfradraget 

er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen.  

 

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser. Ved reise fra 

hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales 

diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. 

Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne. 
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Forbundsstyrets anbefaling: 
 
Forbundsstyret påpeker at NHFs reglementer, bestemmelser og ulike satser er tillagt 

Forbundsstyrets myndighet, og ikke krever en behandling på Håndballtinget. 

 

Forbundsstyret anbefaler at forslaget ikke realitetsbehandles, men overføres det nye 

Forbundsstyret. 

 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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Forslag 7.4.3 Overgang til én felles økonomi i NHF sentralt og regionalt 
 
 
Forslagsstillers motivering: 
 
I tråd med Håndballtingets vedtak i 2019, ble det i tingperioden 2019-22 oppnevnt en 

arbeidsgruppe som skulle utrede og foreslå tiltak innenfor organisasjonsutviklingsområdet.   

I Forbundsrådsmøtet 16. februar 2021 framla Forbundsstyret et forslag til mandat som følger: 

 

 
 

Forbundsstyret foreslo videre følgende sammensetning (i tillegg til prosjektledelse): 

 

• 2 representanter fra Forbundsstyret 

• 3 representanter fra GS inkludert sekretariat 

• 2 Regionstyreledere 

• 2 daglige ledere fra regionene 

• Hovedtillitsvalgt for de ansatte 

 

Arbeidsgruppa leverte sin rapport til Forbundsstyrets møte 18.-19. februar 2022.  De fleste 

av tiltaksforslagene i rapporten danner grunnlag for innarbeiding i NHFs Strategiplan som 

skal debatteres og besluttes senere på Håndballtinget 2022. Når det gjaldt punktet knyttet til 

mulighetsrommet «Én felles økonomi for NHF sentralt og regionalt», anbefalte en samlet 

arbeidsgruppe at dette bør grundig utredes og at det i dette utredningsarbeidet benyttes 

eksterne ressurser.   
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Forbundsstyret ga sin tilslutning til å iverksette slikt utredningsarbeid, og fastsatte mandatet 

for utredningen til: 

 

 
 

Forbundsstyret ga videre generalsekretæren i oppdrag å gjennomføre utredningen ved bruk 

av ekstern ressurs. Utredningsrapporten vil foreligge før Håndballtinget, men er ikke klar på 

det tidspunktet oversikt over de saker som skal behandles på Håndballtinget skal publiseres.  

Forbundsstyret vil derfor i første omgang fremme at åpent forslag knyttet til denne saken.   
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Forbundsstyret foreslår: 

 
Basert på den utredning knyttet til fordeler og ulemper med én felles økonomi for regional- og 

sentralleddet, ber Forbundsstyret Håndballtinget 2022 ta stilling til om, og etter hvilken 

prosess, en eventuell overgang til én felles økonomi kan finne sted. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 
 
Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 
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SAK  8 KONTINGENTER, STRATEGIPLAN OG  
 BUDSJETTRAMME 

8.1  Kontingenter 
 
8.1.1   Klubbkontingent  2023 
 

Forbundsstyret foreslår: 

Klubbkontingenten for 2023 er kr 3.500,-, det vil si det samme som foregående år. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 

 

 
8.1.2  Klubbkontingent  2024 

 
Forbundsstyret foreslår: 

Klubbkontingenten for 2024 er kr 3.500,-, det vil si det samme som foregående år. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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8.1.3  Klubbkontingent  2025 
 

Forbundsstyret foreslår: 

Klubbkontingenten for 2025 er kr 3.500,-, det vil si det samme som foregående år. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 

 

8.2  NHFs overordnede strategi  
 
Det vises til vedlagte forslag til Strategiplan (siste sider i dette dokumentet). 
 

Forslaget til ny Strategiplan ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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8.3  Budsjettramme, langtidsbudsjett 
 
 

Driftsbudsjett totalt R 2021 B 2022 B2023 B2024 B2025 

Inntekter 193 410 198 112 209 236 215 513 221 978 

Utgifter 188 734 203 412 209 942 216 241 222 728 

Finans 1 363 1 000 1 200 1 200 1 200 

Resultat 6 039 -4 300 493 472 450 

Spill og trening      

Inntekter 2 894 8 678  8 852 9 117 9 391 

Utgifter 21 115 36 669 38 502 39 658 40 847 

Resultat -18 221 -27 991 -29 651 -30 540 -31 457 

Landslag      

Inntekter 10 071 5 810 5 984 6 164 6 349 

Utgifter 52 191 46 704 47 638 49 067 50 539 

Resultat -42 120 -40 894 -41 654 -42 903 -44 190 

Organisasjon      

Inntekter 98 299 103 900 109 095 112 368 115 739 

Utgifter 59 829 68 100 70 824 72 949 75 137 

Resultat 38 470 35 800 38 271 39 419 40 602 

Kommersiell avdeling      

Inntekter 82 146 79 724 85 305 87 864 90 500 

Utgifter 55 599 51 939 52 978 54 567 56 204 

Resultat 26 547 27 785 32 327 33 297 34 296 

 
 
Alle beløp omfatter kun ordinær drift. Mesterskap er ikke inkludert (VM 2023 og 2025). 
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Langtidsbudsjettet for 2023, 2024 og 2025: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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SAK  9 VALG 
 

9.1 Valgkomiteens innstilling til valg av tillitsvalgte  

Valgkomiteens innstilling til nytt Forbundsstyre og øvrige tingvalgte komiteer for tingperioden 
2022-25.  Valget skjer på Håndballtinget i Sandefjord søndag 8. mai 2022. 
 
Forbundsstyret (FS) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

President Kåre Geir Lio IK Junkeren Nord Gjenvalg 

1. visepresident Ingrid Blindheim HK Herulf Moss Øst Gjenvalg, 
opprykk 

2. visepresident Øyvind Indrebø Førde IL Vest Gjenvalg, 
opprykk 

Styremedlem Siv Sødal Hinna HK SørVest Gjenvalg 

Styremedlem Hanne Hogness Gjøvik HK Innlandet Gjenvalg 

Styremedlem Jarl Martin Møller Hødd IL Nord Gjenvalg, 
opprykk 

Styremedlem Nora Kaalstad Konnerud IL Sør Ny 

Styremedlem Christian Berven KFUM Håndball SørVest Ny 

Styremedlem Tine Austvoll Jensen Fornell Øvrevoll Hosle IL Øst Ny 

Styremedlem Renate Larsen Tromsø HK Nord Ny 

 
Med henvisning til NHFs lov § 17 (10) skal Håndballtinget fastsette møte- og utgiftsgodtgjøring for 
Forbundsstyret.  Håndballtinget har tidligere besluttet at dersom det ikke legges fram særskilt forslag, 
vil møte- og utgiftsgodtgjøringen KPI-justeres hvert år. 

 
 
Lovkomite (LK) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Finn Ove Smith Bodø HK Nord Gjenvalg 

Medlem Erik Alver LFH09 Innlandet Gjenvalg 

Medlem Hans Erik Stormoen Flint Tønsberg Sør Gjenvalg 

Medlem Siri Langseth Nordstrand IF Øst Gjenvalg 

Medlem Cecilie Langva Volda Håndball Nord Ny 
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Sanksjonskomite (SAK) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Einar Sparboe Lysnes Tromsø HK Nord Gjenvalg 

Medlem Erik Øie Glassverket IF Sør Gjenvalg 

Medlem Julianne Sellgren Stord IL Handball Vest Ny 

Medlem Dennis Oxaas Nannestad IL Øst Ny 

Medlem Ida Helene Braastad Balke Skreia IL Innlandet Ny 

 
 
Appellkomite (AK) 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Lene Bergum Pettersson Gjøvik HK Innlandet Gjenvalg 

Medlem Halvor Berg-Hanssen Gjerpen IF Sør Gjenvalg 

Medlem Svein Sulland Korsvoll IL Øst Gjenvalg 

Medlem Christian Samuelsen 
Gjerstrøm 

Njård IL Øst Gjenvalg 

Medlem Astri Smedsrud Øyestad IF SørVest Ny 

 
 
Kontrollkomite (KK) 

 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Gry Nergård IL Jardar Øst Gjenvalg 

Medlem Kjell Walquist Oppsal Håndball Øst Gjenvalg 

Medlem Kolbjørn Hole Strindheim Håndball Nord Gjenvalg 

Medlem Karin Hansen Eidsvoll IF Øst Ny 

Medlem Anne Live Jensvoll LFH09 Innlandet Ny 
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Valgkomite (VK) 
 
Forbundsstyrets innstiller følgende Valgkomite for perioden 2022-25: 
 
 

Funksjon Navn Klubb Region  

Leder Dorte Ørud Grindvoll Toten HK Innlandet Gjenvalg, 
opprykk 

Medlem Svein Storjord Ullern IF Øst Ny 

Medlem Geir Floen Reistad IL Sør Gjenvalg 

Medlem Henry Chau Avaldsnes IL SørVest Ny 

Medlem Lars Riis Ellingsen Eidsvåg IL Vest Ny 

Medlem Karin Tønder Knutsen Sandnessjøen IL Nord Ny 

Medlem Nina Britt Kramer IL Bergen Håndball NTH Gjenvalg 

 
Alle hensyn til sammensetning er ivaretatt, dvs. kjønn, geografi, alder og topphåndball.  
 
Følgende hadde ordet: 
 

 

9.2  Valg av representanter til NIFs ting 
 

Forbundsstyret foreslår: 

Forbundsstyret foreslår at det kommende styret gis i fullmakt å oppnevne representantene til 
Idrettstinget. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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SAK 10 BESTEMME STED FOR NESTE HÅNDBALL-
 TING 

 

10.1 Forbundsstyrets innstilling 
 

Forbundsstyret foreslår: 

Forbundsstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt til å bestemme sted for neste 
Håndballting. 

 

Forslaget ble: 

 

❑   Vedtatt 

❑   Falt 

❑ Trukket 

  

Antall stemmer for:   ____    

Antall stemmer mot: ____     

Antall blanke stemmer:  ____ 

 

Ikrafttredelsesdato:   ____ / ____ 2022 

 
Følgende hadde ordet: 
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VEDLEGG 
 
 
I de påfølgende sider finnes følgende: 
 
 

▪ Forslag til Strategiplan anno 2022 

 
Forbundsstyret vil fram mot Håndballtinget komplettere Strategiplanen med en innledende 
tekst og en avsluttende tekst knyttet til prioriteringer i 2022-25. 
 

 


