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Regionstyremøte fredag 3. september 2021 Tromsø 
  
 
Styret:  Øyvind Togstad  Regionleder 
  Inger Lise G. Augdal  Nestleder 
  Einar S. Lysnes  Styremedlem 
  Vedrana Terzic  Styremedlem 
  Nina Tranås   Styremedlem 
  Marius Josefsen  Styremedlem 
  Frode Børstad   Styremedlem 
  Tonje Tangvik   Ansatte representant 

 
Gjester: Stine I. Sandø   Soneleder Øst Finnmark  

Toril Evjen   Soneleder Vest Finnmark  
Asgeir Kaldhol  Soneleder Troms  

  Eirik Engelsen   Klubbrådgiver  
(Soneledere og Klubbrådgiver deltok på 
sakene 21060-61 og 21068) 

 
Fra adm: Svein Olav Øie  Daglig leder 
  Inger J. Bakke   Seksjonsleder (referent) 
  Kristian Valstad  Seksjonsleder (sak 21060-61-66-67) 
  Trude Gerhardsen  Dommeransvarlig (sak 21060-61-68) 
 
Forfall:   Thor Egil Five   Styremedlem 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 21060  Daglig leders rapport 
Sak 21061  Presentasjon av sonene Øst Finnmark, Vest Finnmark og Troms  
Sak 21062  Regnskap Q2 2021 
Sak 21063  Organisasjonsutvalget i NHF 
Sak 21064  Ansvarsmatrisen for Regionstyret 
Sak 21065     Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 
Sak 21066     Håndballforumene 2021 
Sak 21067  Status påmeldinger for sesongen 2021/2022 
Sak 21068  Tema: Dommersatsningen i Region Nord 
 
 
 



 

Side 2 
 

 
SAK 21060  Daglig leders rapport 

Daglig leder ga en status om hva som har skjedd siden forrige 
styremøte. 
 
• Administrasjon 

o Klubbrådgiverstilling utlyst, 45 søkere. 
o Klubbrådgiverne deltatt på Veiledersamling sentralt i 

september. 
o Hele administrasjonen samlet 17. og 18.august. 
o Alle klubber får redusert faktura fra Region Nord for sesongen 

21/22. 
• Ut i klubb 

o Innkalling til Håndballtinget 6.-8.mai 2022 i Sandefjord er 
sendt ut til alle klubbene med forslagsfrister: 

§ Klubber, sendes egen region 01. februar 2022 
§ Regionene   10. februar 2022 
§ Forbundsstyret   20. februar 2022 

o Kursaktivitet med kurskatalog. 
o Sonemøter i alle soner august og september. 
o Plan for spillerutvikling 21/22. 
o Trenerskole for trenere født 2007 og 2008 
o Lokale samlinger for spillere født 2005 og 2006 
o Regionale Landslag for spillere født 2004, 2005 og 2006 
o Trenerattesten. 
o Håndballskolen høsten 2021. 
o Rema 1000 Håndballskole – 9 arrangement i Region Nord. 
o Barnehåndballseminaret 24. -25. september i Trondheim. 

 
• Kast Ballen 

o 214 skoler i Region Nord deltar, utgjør 15 000 elever 
o Møte med alle skolene på Teams uke 36. 
o Kast ballen i skolen gjennomføres i uke 37 – 39. 
o Åpen dag i hall gjennomføres i uke 40 – 43. 

• SoMe 
o Årshjulet 2021/2022 er ferdigstilt. 
o Håndballforum Stjørdal, Tromsø, Molde. 
o Ungdomsrådet. Utlyst og forlenget frist. 
o Avkast i klubb – tidenes comeback sesong. 

• Marked og arrangement 
o Arbeid med Gjensidige - Cup 2021 for LMS 
o Nasjonalt arrangementsteam samling september. 
o Åpningscupen Senior 10.-12. september, aldersbestemte 20. 

– 26. september. Utfordrende dommersituasjon 
• Anlegg 

o Anleggsoppdatering sesongen 2021/2022. 
o Anleggsplan for kommuner. 

 
  Vedtak sak 21060 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 



 

Side 3 
 

 
 
SAK 21061  Presentasjon av sonene Øst Finnmark, Vest Finnmark og Troms 

• Sone Øst Finnmark 
o Flere klubber som er på vippen av eksistens, det må jobbes 

bedre med rekruttering.  
o Dommersituasjonen er vanskelig i sonen. 
o Samarbeidet mellom klubbene er bra. 
o Sonen føler det er kort vei inn til administrasjonen, adm lytter til 

dem og prøver å få til en tilpasset aktivitet. 
o Fornøyd med kurstilbudet. 
o Gladsak: En kommune har droppet halleien. 

• Sone Vest Finnmark 
o Noen klubber er på grensen små, men sonen er heldige med 

noen store klubber som drar lasset. 
o Viktig å beholde og rekruttere i alle klubbene, så man har noen 

å spille mot. 
o Kampanjer på dommer med foreldrevettregler må kjøres 

jevnlig. 
o Øst og Vest føler seg som 1 sone, med felles sonemøter samt 

samarbeider på tvers med flere oppgaver. 
o Deltakelse i Regionserie-kvalik har vært positivt. Dette 

medfører at barna kommer tilbake. 
o Anlegg er viktig i sonen. Totalt klisterforbud i en hall som 

tidligere var åpen har medført færre flater å ha aktivitet på. 
o Stor interesse og deltakelse for kurs.  
o Utfordringer med å beholde dommere, eks av 50 på kurs 

dømmer idag 2 par. 
o Høy deltakelse på sonemøtene. 

• Sone Troms 
o Med nok halltid i Tromsø kunne sonen hatt langt flere sp- lag. 

Grei hallkapasitet i distriktet. 
o Avstand på vinterstid er en utfordring. 
o Troms ønsker 4.divisjon som i Finnmark – lavterskel tilbud for 

senior. 
o Dommersituasjonen er prekær. Noe må gjøres straks. 
o Sonen skal jobbe med klubbstyrte klubber 

 
 

  Vedtak sak 21061 
Orienteringene tatt til etterretning. 

 
 
 
SAK 21062  Regnskap Q2 2021 

Daglig leder gikk igjennom Regnskapet for første halvår samt reskontro 
og fondsplasseringen for regionen. 

 
  Vedtak sak 21062 

Regnskapet første halvår 2021 tatt til etterretning.  
 
 
 



 

Side 4 
 

 
SAK 21063  Organisasjonsutvalget i NHF 

Styreleder er regionens representant i Organisasjonsutvalget (OU). 
Utvalget er oppnevnt for å se på mulige effektiviseringstiltak i Norsk 
håndball. Styreleder ga en status på utvalgets arbeid fram til nå. 
Det er sendt ut en spørreundersøkelse nasjonalt og alle oppfordres til å 
delta i OU-undersøkelsen. Alle våre soner er representert, og både 
bredde og topp klubber har deltatt. Første presentasjon på kommende 
FR møte, og alt skal være ferdigstilt medio desember 2021. 

 
  Vedtak sak 21063 

Orienteringene tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21064  Ansvarsmatrisen for Regionstyret 

Styremedlemmene ga en rapport fra de ansvarsområdene de har ansvar 
for. 

 
  Vedtak sak 21064 

Orienteringene tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21065  Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 

Seksjonsleder Inger Bakke presenterte status på prioriterte områder i 
vedtatt Mål- og Handlingsplan 2020-23, med vekt på endringene siden 
forrige Regionstyremøte. 
• Ut i Klubb 
• Anlegg 
• Nasjonal elitehåndball 

 
  Vedtak sak 21065 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21066  Håndballforumene 2021 

Årets første Håndballforum ble gjennomført på Stjørdal 28/8. Neste 
forum er i Molde 18/9 og Tromsø 25/9.  
• Felles programkomite har fått fram 3 gode programmer til forumene. 
• Dette er en viktig arena for sonelederne. 
• 63 besvarelser på evaluering til forumet på Stjørdal med gode 

tilbakemeldinger. 
 

  Ansvarlig for sonelederne   Nina Tranås 
Ansvarlig i Tromsø   Marius Josefsen 
Ansvarlig i Stjørdal   Inger Lise G. Augdal 
Ansvarlig i Molde   Frode Børstad 

 
 Vedtak sak 21066 

Orienteringen tatt til etterretning. 



 

Side 5 
 

 
SAK 21067 Status påmeldinger for sesongen 2021/2022 

Seksjonsleder Kristian Valstad ga en status på påmeldinger og 
gjennomføring av vår kampaktivitet sesongen 2021/22.  
 
•  Antall nye og trekte lag. Endelig status i september. 
•  Antall spillende lag pr. sone og klasse. 
•  Antall spillende gutte- og jentelag. 
• Foreløpig en samlet økning på 2,72% 

 
 Vedtak sak 21067 

Presentasjonen tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21068  Tema: Dommersatsningen i Region Nord 

Dommeransvarlig Trude Gerhardsen ga en status på Dommer prosjektet 
i regionen.  
 
Dommer prosjektet til nå: 
• Fokus for å tilrettelegge for en enklere hverdag for klubbene 
• Oppdatert systemene, TA og SA 
• Endret organiseringen av arbeid mot klubb. Teamledere engasjert. 
• Satt form på og strukturert utviklingsgruppene. 
• Utviklet og oppdatert dommerutdanningen med blant annet e-læring. 
• Fokus på å følge opp kursinstruktørene. 
• Fag- og inspirasjonskvelder for dommere gjennomført. 
• Flere dommerkontaktmøter gjennomført. 
• Observasjoner og oppfølging på kamp. 
• Gjennomført Klubbhusmoduler for dommerarbeid. 
• Dommervideo – prosjekt. Dommerarbeid i klubb og Elite-vlogen. 
• Gjennomgang av årsak til frafall av dommere. 
• Gjennomgang på hvor mange dommere vi har pr årsklasse opp imot 

behovet. 
 

Dommer prosjektet framover: 
• Fortsette fokus på arbeidet og tiltakene som er startet opp. 
• Nye strakstiltak ble diskutert for å bedre dommersituasjonen som er i 

Region Nord. 
o Dommeroppsett 
o Dommervert og holdningskampanjer. 
o Rekruttering/re-rekruttering – hvem og hvordan. 
o Kurs og kursaktivitet. 
o Fokus dommerkontakt i klubb. 

 
Vedtak sak 21068 
Orienteringen tatt til etterretning. Administrasjonen utarbeider de konkrete 
strakstiltak og distribuerer disse ut til alle klubbene i regionen. 
 


