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Agenda

09/02/2021 Region Øst

• Velkommen
• Innledning ved daglig leder Janne Tuven
• Status per 9. februar
• Oppsummering
• Tiden fremover
• Spørsmål og svar

• Fra Region Øst deltar Janne Tuven, Marianne Aarønes,                                                             
Jan Remo Prytz og Anki Lian Spanic
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Velkommen
• En krevende tid, en krevende sesong

• Nedstengt fra 12. mars for å få trene med nærkontakt
• Motivasjon og trening

• Status per nå for vår Region Øst:
• Samarbeid med andre
• Kartlegging av nasjonale og lokale restriksjoner
• Kartlegging av bruk av idrettsanlegg til vaksinasjon
• Samarbeid administrativ og politisk i arbeidet for å gjenoppta aktivitet
• Understreker at det ikke er NHF, verken sentralt eller regionalt, som lager regler, 

anbefalinger og restriksjoner. Dette kommer fra Myndighetene, sentralt og lokalt    
- og vi tilrettelegger så godt det lar seg gjøre

Det viktigste for alle er å komme i gang med aktivitet 
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Status per 9. februar 
• Barn og ungdom opp til og med 19 år har lov å trene innendørs med nærkontakt (enkelte 

kommuner med unntak)
• Voksne kan trene utendørs med avstand (enkelte kommuner med unntak)

• 2. divisjon åpnet for trening med nærkontakt 12.10.2020

• Lag i 3. divisjon og lavere divisjoner har ikke hatt mulighet for trening med nærkontakt siden 
12.3.2020 

• Ca. 50 % av oppsatte seriekamper fra J/G 9 – juniorserien ble spilt fra september til 
desember sammenlignet med fjoråret – stor variasjon 

• Per i dag er det ikke lov å spille kamper – kun internkamper med eget lag på trening
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Status per 9. februar - fortsetter

09/02/2021 Region Øst

• Endringer i restriksjoner og forskjeller fra kommune til 
kommune. Hva gjelder nå?

• www.handball.no – oppdatert koronainfo på forsiden.

NB: kommuner kan ha tydelige regler for trening i kommunen, 
som kan være strengere enn våre protokoller / nasjonale 
retningslinjer 
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Status per 9. februar
• Intersport Loppetassen Bronserunden er utsatt fra november til april
• Intersport Loppetassen Sølv-, Gullrunde ble avlyst. Håper på Stjernerunden i mars
• Intersport 4’er runde 1 og 2 ble spilt
• Intersport 4’er runde 3 og 4 er avlyst – håper både på runde 5 i mars og 6 i april

• Myndighetens retningslinjer påvirker kampaktiviteten uke for uke, og vi gjør endringer 
i kampoppsettet deretter. Hver mandag har vi til nå, flyttet kamper uke for uke i 
klassene J/G13 år og opp til Juniorseriene  

• Kampene for 9-12 år som var satt opp i disse periodene blir satt uten dato og vil ikke 
lenger være tilgjengelig i terminlistene. Ønsker lagene å spille kampene, bli enige om 
tid og sted. Gi oss beskjed slik at kampene blir synlige i Min Håndball
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Oppsummert

• Det viktigste er å komme i gang med ordinær trening for ALLE

• Det er stor variasjon i hvordan lagene har trent i perioden – ikke minst    
på grunn av strenge restriksjoner i store deler av Region Øst. Vi har 32 
kommuner å forholde oss til.

• Siste dato for avvikling av ordinære seriekamper er søndag 9. mai 2021

• Pt er nå 24. – 25. april akkurat benyttet til kampene flyttet fra uke 7.                                                 
Da står vi igjen med søndag 2. mai + helgen 8. – 9. mai som ledig
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Oppsummert

• Lag kan selv melde inn datoer for avvikling av kamp(er) som står uten 
dato/tid

• Vi er fleksible og setter opp kamper etter lagenes ønsker

• Variasjoner innad i puljene

• Regionscupen – avventer

• Det kåres ingen vinnere i sesongen 2020-21
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• Det er myndighetene som bestemmer når vi får komme i gang med kampaktivitet

• Vi krysser fingre for oppstart med både trening og kamper - før påske

• Beach-serien: Påmeldingsfrist 16. april – Husk også NM i juni

• Vi håper sesongen 2021-22 vil gå som «normalt» 

Tiden fremover
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Viktig presisering

• Viktig for oss å være ærlige, åpne og realistiske 

• Det er også viktig å ha stort fokus på Fair Play

• Viktig for oss å ha en god dialog med samtlige klubber

• Husk: Er du syk, hold deg hjemme J
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Avslutning

• Spørsmål via chat eller «rekk opp hånden» 

Er det noe dere lurer på  - ring oss eller send en mail til
nhf.ron@handball.no

Spørsmål som haster utenom kontortid;
– ring Janne eller Marianne
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