


Fo
to

: S
ve

in
 A

nd
rè

 S
ve

nd
se

n/
N

H
F



Møteplan for  
Regionstinget
25. OG 26. MAI 2018
THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

FREDAG 25. MAI
Kl. 16:30 Innledning
Kl. 17:00 Ordstyrer overtar
Kl. 17:15 Styreleder innleder til diskusjonsoppgaver
Kl. 17:20 Innleder tema 1: Erik Andersen
Kl. 17:40 Innleder tema 2: Marie Brudevold
Kl. 18:00 Gruppearbeid
Kl. 19:30 Pause
Kl. 19:40 I store sal for oppsummering  
 – og avslutning for kvelden  
Kl. 21:00  Middag  
 

LØRDAG 26. MAI
Kl. 09:00 Tingforhandlinger
Kl. 10:00 Pause med utsjekk av rom
Kl. 10:20 Tingforhandlinger
Kl. 13.15 Avslutning
Kl. 13.30 Lunsj
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SAKSLISTE
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SAK 1 GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER

Navneopprop og godkjenne representantenes  
stemmeberettigelse.

SAK 2 SAKSLISTE 

Norges Håndballforbund Region Øst Regionstinget, 
25. - 26. mai 2018 Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

1. Godkjenne fremmøtte representanter
2. Godkjenne saksliste
3. Godkjenne forretningsorden
4. Valg av funksjonærer
 Dirigenter, sekretærer, tellekorps,  
 redaksjonskomité samt to tingrepresentanter  
 som sammen med dirigentene skal underskrive  
 protokollen fra Regionstinget. Sekretærer og  
 tellekorps trenger ikke være tingrepresentanter.
5. Beretninger
 • Regionstyret
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
6. Regnskap
 Behandle avsluttede og reviderte regnskaper  
 for 2016 og 2017.
7. Tilsette revisor
8. Innkomne forslag og saker
9. Strategiplanen for norsk håndball 2017 – 2019  
 og frem mot 2019 – 2021
10. Godkjenne budsjett for 2019 og 2020
11. Valg
12. Bestemme sted for neste ting

SAK 3 FORRETNINGSORDEN 

Regionstyret foreslår følgende forretningsorden:

1. Tinget ledes av dirigentene. Protokollen føres av 
de valgte sekretærene.

2. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger 
i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget 
settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 minutter 
annen gang og 2 minutter tredje gang. Represen- 
tanter som forlanger ordet til forretningsorden har 
ett minutts taletid. Dirigenten har rett til å gjøre 

fremlegg om forkortning av taletiden og komme 
med forslag om strek med de inntegnede talere. 
Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt.

3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten 
og være undertegnet med representantens navn 
og klubb.

4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet anses forslaget som falt. Unntatt fra 
denne bestemmelsen er valg og de øvrige unntak 
som fastsettes i NHF Region Østs lov (deriblant 
lovendringsforslag som krever 2/3-flertall).

5. I protokollen føres alle forslag, hvem som har hatt 
ordet i saken, de vedtak som blir gjort (med antall 
stemmer for og i mot), og ikrafttredelsesdato.

SAK 4 SAKSLISTE 

Dirigenter: Arne Sverre Modahl og Irene Starholm 
Sekretærer: Kristin Vangen og Aina A. Westgaard 

Tellekorps: Arne Storstrøm, Marianne Aarønes  
 og Jan Remo Prytz 
Redaksjons- 
komité: Karin Hansen, Svein Storjord og 
 Anne Berit Lund Haube + én fra salen

Underskrive  
protokoll: To av tingdelegatene

SAK 5 BERETNINGER 

Alle beretningene er å finne i vedlegg 1.

SAK 5.1 REGIONSTYRETS BERETNING 
Regionstyrets beretning er å finne på sidene 20-53.

SAK 5.2 KONTROLLKOMITEENS BERETNING
Kontrollkomiteens beretning er å finne på side 54.

SAK 5.3 VALGKOMITEENS BERETNING
Valgkomiteens beretning er å finne på side 55.

Regionstyret forslår at beretningene vedtas slik  
de foreligger.
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SAK 6 REGNSKAP 

Regnskapene er å finne i vedlegg 2 (sidene  58-69).

Regionstyret foreslår at regnskapene for 2016 og 2017 
vedtas.

SAK 7 TILSETTE REVISOR 

Regionstyret foreslår statsautorisert revisor RSM 
Norge AS som revisor og at revisor fakturerer ut  
fra medgått tid.

RSM Norge AS er nå felles revisor for hele  
norsk håndball.

SAK 8 INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

8.1.1 – HARMONISERING AV REGIONENS LOV 

Forslagstillers motivering: 
Det ble på Håndballtinget 2015 gjort vedtak som 
tydeliggjorde skille mellom administrative oppgaver 
og politiske oppgaver i NHF som organisasjon. Det 
ble gjort en myndighetsoverføring fra håndballtinget 
til forbundsstyre og videre fra forbundsstyret til  
administrasjonen. Videre er det opprettet nasjonal 
ledergruppe med eget mandat som er bekreftet av 
forbundsrådet. Innenfor fagområdene er det opprettet 
faggrupper med tilhørende mandater, som rapporterer 
til nasjonal ledergruppe. Dette ble ytterligere bekreftet 
og formalisert på Håndballtinget 2017. Som en følge av 
disse vedtakene foreslås det endret ordlyd i Regionale 
lover og reglementer for å harmoniseres mot tidligere 
vedtatte endringer. Viser for øvrig til vedlagt forslag 
til ny lov. Endringsforslagene vil bli gjennomgått og 
debattert på tinget. Regionstyret foreslår: Vi vedtar ny 
lov for å tilpasse oss tingvedtakene fra 2015 og 2017. 
Vi vil dermed ha en funksjonell og lik lov for alle 
regioner. Lovkomiteens bemerkning: Vil bli fremlagt 
på tinget. For å harmonisere de regionale Loven i tråd 
med vedtak og endringer som allerede er gjort av 
overordnede ledd i norsk håndball.

Som en følge av disse vedtakene må man endre ord-
lyden i Lover og reglementer – dette blir kosmetiske 
endringer for å harmonisere mot allerede vedtatte 

endringer. Administrasjonene har fått myndighet til 
å endre de regionale bestemmelsene.

Det er slik sett blitt tre nivåer ift Lov, reglement og 
bestemmelser i NHF som organisasjon. Lov bestemmes 
på regionenes ting/Håndballtinget. Sentrale og regionale 
reglement vedtas av regionstyrene / FS og de admin-
istrative lokasjonene vedtar sesongbestemmelsene.

Regionstyret foreslår:
Den oppdaterte loven tas til etterretning og godkjennes 
av regionstinget .

Ny oppdatert LOV for region Øst ligger som eget 
vedlegg til Tingboka.

Lovkomiteens kommentar:

8.1.2 – UTVIDELSE AV TINGPERIODEN 

Forslagsstillers motivering: 
Håndballtinget 2017 hadde oppe til behandling et 
forslag om å utvide tingperiodene i norsk håndball 
fra to til tre år. Siden dette var et lovendringsforslag 
krevde det 2/3 flertall for å bli vedtatt. Forslaget 
manglet èn stemme for å bli vedtatt. (79 for og 41 mot.) 

I etterkant av håndballtinget har både Forbundsstyret 
og regionstyrene igjen vurdert hensiktsmessigheten 
av en overgang til 3-årige tingperioder. Det anses 
ikke at Håndballtingets vedtak i 2017 er til hinder 
for at regionstingene kan ta opp samme sak på sine 
regionsting i 2018. 

Regionstyret i region Øst mener en overgang til 3-årig 
tingperiode vil både være ressursbesparende og  
samtidig som gi regionstyret en lengre arbeidsperiode. 
Videre mener regionstyret det bør vektlegges den 
myndighetsoverføringen som fant sted på Håndball-
tinget i 2015, og de etterfølgende regionsting. Basert på 
denne vil, med unntak av endringer i Regionens Lov, 
alle nødvendige vedtak kunne fattes av regionstyret i 
tingperioden. Regionstyret ser samtidig at en utvidelse 
av tingperioden nødvendiggjør en gjennomgang og 
revisjon av regionens møteplasser med klubbene. 
Forslaget om overgang til 3-årig tingperioder ledsages 
derfor av et forslag om klubbledermøter (eller  
tilsvarende) i de årene det ikke er regionsting. 
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Klubbledermøtene skal blant annet tjene som viktig 
signalgiver til så vel regionstyret som til regionens 
administrasjon. Regionstyret ser det naturlig at alle 
tingperioder i norsk håndball har lik lengde. Region-
styret har derfor i sitt forslag lagt inn en forutsetning 
om positivt vedtak i likelydende forslag fattes av 
Håndballtinget 2019. 

Regionstyret foreslår: 
Under forutsetning av at Håndballtinget i 2019 vedtar 
utvidelse av tingperioden fra to til tre år for Hånd-
balltinget, foreslår regionstyret: a) Regionstinget, 
som er regionens høyeste myndighet, holdes hvert 
tredje år innen utgangen av mai. Gitt positivt vedtak 
på Håndballtinget vil neste Regionsting bli avholdt  
i 2021. b) I årene det ikke avholdes regionsting 
avholdes det klubbledermøte (eller tilsvarende). 

Lovkomiteens kommentar:

SAK 9 STRATEGIPLAN 2016-2018 

Regionstyret legger frem punkter fra vedtatt  
strategiplan til diskusjon og innspill. 

SAK 10 KONTINGENTER OG BUDSJETTRAMMER 

10.1 BUDSJETTRAMME FOR 2019 OG 2020. 
Regionstyrets forslag til budsjettramme for 2019 og 
2020 er å finne i vedlegg 2 på side 67.
 
10.2 KLUBBKONTINGENT TIL REGION ØST. 
Regionstyret foreslår å kutte ut klubbkontingent 
f.o.m 2019.

SAK 11 VALG OG REPRESENTASJON 

11.1 – REGIONSTYRET, REG.ØST, 2018-2020

Kandidater Klubb Verv Valgkomiteens forslag:

Anne Berit Lund Haube Slitu IL Leder                                            Gjenvalg

Svein Storjord Ullern IL Nestleder                                  Gjenvalg

Hanne Skogli Son HK Styremedlem Gjenvalg

Nina Frivold Njård Styremedlem Gjenvalg

Mads Dahlby Fremstad  OSI Styremedlem Ny

André Hansen Skogstrand Styremedlem Ny

Camilla Børresen Tjelflåt Sinsen-Refstad IL Varamedlem Ny

Kjetil Bakke Bærums Verk Hauger IF Varamedlem Ny

Ansattrep. Styremedlem
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SAK 11.2

Valgkomiteen foreslår følgende personer til 
ny kontrollkomité: 

Kandidater Klubb Verv Valgkomiteens forslag:

Kåre Mathisen Fjellhammer IL Leder                                            Gjenvalg

Nina Undrum Fredh Tveter HK Medlem Gjenvalg

Jon Elvenes Oppsal Håndball Medlem Ny

Monica Bekker Holmen IF Varamedlem Ny
 

SAK 11.3
 
Regionstyret foreslår følgende personer til 
ny valgkomité:
 

Kandidater Klubb Verv Regionstyrets forslag:

Harald Joa Øvrevoll Hosle IL Gjenvalg Leder

Odd Egil Lien Degernes IL Gjenvalg Medlem

Liss Tunheim Høybråten og Stovner IL Gjenvalg Medlem

Tove Karlsen Bygdø Monolitten IL Ny Varamedlem

SAK 11.4 DELEGATER TIL ANDRE TING

Regionstyret foreslår at det nye Regionstyret får 
ansvar for å utnevne delegater til Håndballtinget og 
kretstingene i Akerhus Idrettskrets, Oslo Idrettskrets 
og Østfold Idrettskrets.

SAK 12 BESTEMME TID OG STED FOR  
NESTE REGIONSTING 

Regionstyret foreslår at det nye regionstyret  
får fullmakt til å bestemme tid og sted for  
neste regionsting.
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VEDLEGG 1

BERETNINGER
• REGIONSTYRET • ADMINISTRASJON 

• KONTROLLKOMITEEN • VALGKOMITEEN
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Styrets beretning
Håndball – den lagbyggende idretten – idretten vi ønsker at flest mulig skal holde på 
med lengst mulig

Vår region omfatter fylkene Akershus, Oslo og  
Østfold.  Vi er en av landets største regioner når  
det gjelder aktivitet, ca 30% av håndballnorges  
aktivitet skjer i vårt område.

For at ca 135 klubber skal kunne være operative og 
for at ca 2500 lag til sammen skal få spilt i overkant 
av 27 000 kamper -kreves god lagånd.

Region Øst har et bredt og variert spill- og aktivitet-
stilbud, herunder tilbud om utvikling både for lag 
og på individuelt nivå.  Vi ønsker vi at alle utøvere i 
størst mulig grad skal finne en arena der de opplever 
mestring, at de kan få trene med - eller spille på et 
lag -  som passer for dem og deres ambisjoner. For at 
dette skal være mulig er vi helt avhengig av barne- 
kampledere, dommere, trenere og arrangører som 
sammen leverer et godt teamarbeid.

For å oppnå våre mål, og få satt ut i livet flere aktivi- 
teter enn det vi i dag tilbyr, er det behov for flere 
trenings- og spilleflater, altså idrettshaller.  Flere 
idrettshaller er noe norsk håndball nå har satt på 
dagsorden mer enn noen gang før. I vår region er 
det klubber i flere områder som dessverre må si 
nei til flere spillere pga mangel på hallkapasitet.  
Mange har brukt mye tid og gjort en fremragende 
jobb for flere hallflater til sin klubb.  Her håper vi 
at flere klubber, sammen med regionen, kan få til et 

enda større trykk og et tettere samarbeid med andre 
idretter, idrettsråd, kommuner og fylkeskommune.  
Her må vi virkelig spille på lag for å finne de beste 
løsningene til det beste for flest mulig.

Klubbenes hverdag er vi hele tiden er opptatt av, selv 
om noen kanskje vil påstå noe annet.  Det har i de to 
siste beretningene fra styret vært nevnt at vi har IKT 
– brukervennlighet i sentrum.  Dette er et fokus som 
har vært videreført også i siste periode.  Selv om det 
fortsatt er litt igjen til vi er i mål, jobbes det kontinuerlig 
med dette.
Sosiale medier er dagens verktøy på mange måter.  
Vi har startet arbeidet med å innlemme dette på  
en best og mest riktig måte for regionen.  Her er  
det også viktig at vi spiller på lag for å utnytte det 
positive potensialet som ligger her, samtidig som  
vi skal være trygge på at det ikke misbrukes.

Vår idretts aktivitet drives gjennom frivillighet, og  
vi vil takke alle dere som gjør en fantastisk jobb for 
at alle som elsker denne idretten skal få mulighet til 
å utøve den på ulike områder og nivåer. Vi håper 
dere føler at dere får noe tilbake gjennom gleden ved 
å bidra – fornøyde utøvere - fellesskap og deltakelse 
på «gode lag». 

Regionstyret 2016-2018
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Styret

Foran fra venstre: 
Karin Hansen (Daglig leder), Nina Frivold, Anne Berit Lund Haube, Kjersti Arntsen, Hanne Skogli.

Bakre rekke fra venstre: 
Kjetil Strømseth, Svein Storjord, Mats Kristoffersen (i styret til 1. mars 2017), Magnus Berg (Ansattrep.)

Jan-Ivar Lorentzen var ikke tilstede da bildet ble tatt.  
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Administrasjonen
Sesongen 2017-2018 går mot slutten, men fremdeles 
gjenstår en del aktivitet i Region Øst.

Vi skal rapportere fra to sesonger, med stor aktivitet 
og igjen en gledelig økning i antall lag og spillere. 
Regionens administrasjon teller 18 medarbeidere 
2018, som har som mål å yte best mulig service til 
alle våre klubber.  

Vårt felles mål er at klubbenes hverdag skal bli 
enklest mulig og at flest mulig skal spille håndball 
lengst mulig.

Regionen knytter til seg mange ekstra «medarbeidere» 
gjennom sesongene for å kunne yte denne servicen 
på en best mulig måte rundt i alle våre tre fylker. Det 
gjelder i forbindelse med kurs og utdanning, store 
regionale arrangementer, spillerutvikling, dommer-
utvikling, klubbutvikling og diverse spilltilbud. 
Vi er helt avhengig av at det er engasjerte ildsjeler og 
andre ute blant våre klubber som er med og tar på 
seg oppdrag – en stor takk til dere alle sammen!

Våre representasjonslag har vært gjennom Bylags- 
turnering for jenter og gutter 15 år, og vi gratulerer 
så mye med 2. og 4. plass for guttene og 1. plass  
og 2. plass for jentene. 

Videre skal NM for regionslag arrangeres i starten av 
mai, og resultatene for 2017 endte med 5.plass  
for guttene og 1.plass for jentene. 

Administrasjonen har stort fokus på KLUBBHUSET 
– og alle aktivitetene som er mulig for klubbene å 
delta på i regi av dette prosjektet. Vi har ressurser til 
å komme på besøk ute hos klubbene og hjelpe med 
store og små utfordringer. Vi oppfordrer klubbene 
til å benytte dette tilbudet og ser frem til å få mange 
flere henvendelser.

Aktiviteten i regionen er stor og spilltilbudet er bredt 
og favner både topp og bredde. 

Vi har de siste to sesongene invitert til flere «nivåer» 
i de forskjellige aldersklassene i seriespillet. Dette 
håper vi er et tiltak som igjen kan få flere håndball-
spillere til å holde på lengre og føle mestring på sitt 
nivå. I denne forbindelse er vi helt avhengig av at 
trenere og ledere er bevisst hvilke nivå de melder  
på sine lag. 

Rekrutteringen på de aller minste er upåklagelig.  
Vi har i siste sesong utvidet Loppetassen med en 
ekstra stjernerunde for de minste for å møte ønske 
om mer aktivitet.  

Denne sesongen er snart i mål, men administra- 
sjonen er allerede i gang med å tilby klubber og lag 
en ny sesong med nye muligheter og spilltilbud for 
alle utøvere. 

Landsturneringen for utøvere med nedsatt funksjons- 
evne ble gjennomført på Jessheim høsten 2017. Dette 
var et stort arrangement over tre dager hvor regionen 
hadde et samarbeid med Akershus fotballkrets. 

Ull/Kisa som klubb stilte opp med mange dugnads-
folk, fotballkretsen og regionen med ekstra frivillige 
og ansatte gjorde en innsats og gjennomførte en  
flott turnering.

Ta godt vare på alle som vil være med i den flotte 
idretten vår, og sørg for gode rammer for innsatsvilje 
og begeistring på og utenfor banen. Dommere er en 
viktig del av idretten vår, og de er med og sørger for 
respekt og fair play i spillet.

Vi takker alle involverte for sesongene vi har bak oss 
og gleder oss til en ny periode med like stor aktivitet!

Karin Hansen
Daglig leder
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Spilltilbudet
REGIONSERIEN
Regionserien for sesongen 2016/2017 ble det invitert 
til spill på ett nivå i klassen J/G 9, da det også er 
Minihåndball på liten bane i denne klassen, det er 
lagt opp til seks spillerunder der lagene spiller opp 
til fire kamper hver runde. Det er invitert til to nivåer 
i klassene J/G10 og J/G 11 år. I disse aldersklassene  
har regionserien blitt gjennomført som vanlig 
seriespill med hjemme og bortekamper. I disse 
klassene skal det være fem utespillere + målvakt. 
I klassene 9 og 10 år har det ikke blitt registrert 
resultater og tabeller. I klassen J/G 11 år er det ikke 
tabeller, men kun resultater i henhold til NIFs barne-
idrettsbestemmelser. I klassen J/G 11 år er det spilt 
med andre omgang som skal være offensivt forsvar. 
Nytt for denne sesongen er at det ble invitert til spill 
på tre nivåer i J/G 12 år, det er ikke tabell men kun 
resultater i denne klassen. De eldre klassene har det 
blitt invitert til spill i klassene 13, 14, 15, 16, 18 og 33 
år for jenter og gutter. I klassene J/G 13-18 og 33 år 
ble invitert til spill på to nivåer. I Regionseriene på 
nivå 1 i klassene 13-18 år spilte de fleste klassene inn-
ledende serie før jul, og ble delt i A- og B-sluttspill 
etter jul. Noen klasser ble delt senere på grunn av 
få lag påmeldt. Regionseriene på nivå 2 i klassene 
13-18 år ble avsluttet med en sluttspillhelg for å kåre 
vinnerne. For kvinner senior var det to avdelinger i 
3. divisjon, tre avdelinger i 4. og 5. divisjon, samt fem 
avdelinger i 6. divisjon. For herrer senior ble det invitert 
til spill. 4. og 5. divisjon med to avdelinger hver. 

Regionserien sesongen 2017/2018 ble avviklet i  
perioden september 2017 til april 2018. I klassen  
J/G 9 år ble det invitert til spill på ett nivå for øvede 
spillere der de spiller seks runder hvor lagene spiller  
opp til fire kamper hver runde. Nytt for denne 
sesongen er at det ble invitert til spill på tre nivåer i 
klassene J/G 10, og J/G 11 år, disse aldersklassene har 
regionserien blitt gjennomført som vanlig seriespill 
med hjemme- og bortekamper. Det har blitt spilt 
doble hjemmekamper i klassene J/G 10 og J/G 11.  
I klassene 9 og 10 år har det ikke blitt registrert  
resultater eller tabeller i henhold til NIFs barne-
idrettsbestemmelser.  

I de eldre klassene har det blitt invitert til spill i 
klassene 12, 13, 14, 15, 16 og 18 år for jenter og gutter. 
I samtlige av disse klassene har det blitt invitert til 
spill på tre nivåer, i J/G 33 år er det invitert til spill 
på to nivåer. Regionseriene på nivå 1 i klassene 12-18 
år spilte de fleste klassene innledende serie før jul, 
og ble delt i A- og B-sluttspill etter jul. Noen klasser 
ble delt senere på grunn av få lag påmeldt. Region-
seriene på nivå 2 i klassene 13-18, er det i år også 
arrangert en sluttspillhelg for å kåre vinnerne. Nivå 
3 blir gjennomført i følgende klasser, jenter 10, 11, 12, 
13, 14 og 15 år, gutter 10 og 13 år.

    NHF REGION ØST  I  REGIONSTINGET 2018    17
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LANDSTURNERINGEN 2017
Landsturneringen 2017 fant sted på Jessheim i Akershus,  
og ble arrangert av regionen i samarbeid med Ull/
Kisa og NFF Akershus. Regionen er stolte av å kunne  
si at dette er landets største og mest omfangsrike 
arrangement for målgruppen (psykisk utviklings- 
hemmede), og rommet denne gangen rekordmange 
1300 aktive deltakere. 

Åpningsseremonien ble ledet av Alex Rosén, og i 
samarbeid med Katrine Moholt og datteren Evelina 
ble kvelden en kjempesuksess deltakerne sent vil 
glemme. Lørdag og søndag var det full aktivitet med 
både håndball og fotball, og innsatsen og humøret 
spillerne viser under aktiviteten er noe alle blir 
inspirert av.  

Det sosiale teller mye for deltakerne på Landsturne- 
ringen, deriblant banketten lørdag kveld. Her deltok 
blant annet kulturminister Linda Hofstad Helleland, og 
Erik Thorstvedt stilte opp som kveldens konferansier. 

Fair Play var ikke bare en underliggende rød tråd 
denne helgen, men dominerte hele turneringen der 
lagledere så vel som spillere gjorde alt de kunne for 
å skape gode opplevelser både på og utenfor banen. 
Gode replikker, klemmer og masse idrettsglede  
preget alle turneringsdagene, noe som viser den 
store bredden og mangfoldet idretten har å by på. 

18    NHF REGION ØST  I  REGIONSTINGET 2018
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LERØYDAGEN 
FISK + HÅNDBALL = SANT!
Oslo kommer dårlig ut i statistikker om fisk  
og fiskespising.

Dette ønsket sjømatambassadøren Lerøy å gjøre noe 
med, og inviterte i samarbeid med Norges håndball-
forbund til Lerøydagen. En dag med håndballmoro 
og sushispising for barneskoleklasser. Tilbudet var 
gratis for klassene.

Ørjan Gabrielsen og Karoline Strømberg fra hhv 
Lillestrøm TH (2017) og Rælingen ble plukket ut 
til å representere Håndballforbundet og være våre 
håndballprofiler. De kom på besøk til klassen og 
pratet litt om kosthold og trening. Deretter gjennom-
førte de en gymtime med håndball, og til slutt ble 
det servert sushi til alle til lunsj. Klassen fikk også 
to street-håndballer til videre bruk, samt brosjyre 
på forskjellige sunne og moderne fiskeretter. I noen 
av tilfellene hadde klubbene i nærområdet lagd et 
skriv som ble delt ut til elevene, om når det evt var 
treningstid for det aktuelle årskullet og at de var 
hjertelige velkomne til å komme og prøve.

Vi var så heldige å få støtte fra Lerøy til å gjennom-
føre tre runder til sammen i løpet av 2016 og 2017. 
Tilbudet var veldig populært og ble fullbooket på 
bare noen dager hver gang.

Til sammen 102 klasser og 2700 barn fikk besøk i  
løpet av de tre rundene. Ca 3000 sushibrett ble også 
delt ut totalt. 

REGIONSCUPEN (IØR-CUPEN)
Etter sesongen 16/17 ble samarbeidet med IØR 
avsluttet og cupen heter nå Regionscupen.

Det blir invitert til spill i klassene J/G 12 til J/G 18, 
samt i seniorklassene for menn med lag i 4-5.  
divisjon, samt for kvinner med i lag i 3-4. divisjon  
og 5-6.divisjon.

Cupen spiller etter samme modell som NM Senior 
og avsluttes med felles cupfinaledag for alle klassene.

I sesongen 16/17 ble det ikke avviklet cup for G18 og 
menn senior pga for få påmeldte lag.

Finalene for alle klasser ble arrangert i Rakkestadhallen 
lørdag 22.april.

I sesongen 17/18 blir det ikke avviklet cup for G18 
og menn senior pga for få påmeldte lag.
Finalene for alle klasser blir arrangert i Eika Fet  
Arena lørdag 14.april.

LOPPETASSEN
Spilltilbudet Loppetassen er barnas første møte med 
kampaktiviteter. I hver runde mottar alle spillerne 
medaljer. I første og siste runde får de i tillegg t-shirts. 
Det spilles fire runder fra november til mars: Bronse-
runde, Sølvrunde, Gullrunde og Stjernerunde*.

Klasseinndelingen sesongen 17/18:
• Klasse 6 år, barn født i 2011 eller senere: 
 Blandet klasse B06. Jenter og gutter spiller sammen
 - Det er tillatt å stille med rene gutte- og  

rene jentelag

• Klasse 7 år, barn født i 2010  
– velg mellom tre alternativer:

 Blandet klasse B07. Jenter og gutter spiller sammen
 Gutteklasse G07. Tillat med jenter på laget
 Jenteklasse J07. Ikke tillat med gutter på laget

Kampene spilles på minibaner med fire spillere på 
banen - inkl. målvakt. Det deles inn i puljer med fem 
lag. Hver runde spiller alle fire kamper á 15 minutter,  
som spilles i løpet av for- eller ettermiddag. 

Det er høytidelig innmarsj med egen fane/navne-
skilt og med presentasjon av alle spillere. Det er også 
høytidelig premieutdeling. Hver runde har egne 
påmeldingsfrister, og det har denne sesongen vært 
mulig å melde på lag siden 1. april 2017.

MINIRUNDER
For jenter og gutter 8 år, og uøvede jenter og gutter 9 
år er spilltilbudet minihåndball, fortsatt på liten bane 
med spillere på banen inkl. målvakt. Det spilles seks 
runder i sesongen: September, oktober, november, 
januar, mars og april. Det deles inn i puljer med fem 
lag. Hver runde spiller alle fire kamper á 15 minutter,  
som spilles i løpet av for- eller ettermiddag. Det er 
premier i Runde 3 og Runde 6.

*ny sesongen 17/18
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Hver runde har egne påmeldingsfrister, og det har 
denne sesongen vært mulig å melde på lag siden 
1. april 2017.

FLYBALL SESONGEN 2016/2017 OG 2017/2018
Regionen har arrangert to turneringer i tingperioden. 
En i hver sesong og siden vi da vi håper at dette 
skulle gi et løft opp mot Beach håndball.

Vi har forsøkt å bruke flyballturneringene til å in-
formere om Beachhåndball. Vi har hatt en betydelig  
økning i lag som vil være med på Flyball, og i  
sesongen 16/17 ble det satt ny rekord med antall  
lag da det var 100 lag påmeldt. 80 jentelag og 20  
guttelag. Alt ble gjennomført på en dag i januar 2016. 
Vi måtte bruke fire haller for å få dette gjennomført.

LOPPETASSEN 2015-2018

MINIRUNDER
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I sesongen 17/18 har vi også gjennomført en turner-
ing og de ble nok en gang satt ny påmeldingsrekord 
med 108 lag, fordelt på 79 jentelag og 27 guttelag. 
Gledelig var det å se at den største økningen var i gutte- 
klassen. Vi måtte også denne sesongen bruke fire haller 
får å få gjennomført dette arrangementet på en dag.

Vi har i flere sesonger samarbeidet med AFSK, og de 
har vært med på å utvikle et veldig bra arrangement. 

Vi ser at ved å satse langsiktig, sammen med  
arrangører og haller, har vi fått til et produkt  
som regionen kan være stolt av.

SELECT PROFCARE BEACHHÅNDBALL
Fra sesongen 2016 het beachserien i Region Øst  
Select Profcare Beachserie.

I 2016 hadde vi 29 deltagende lag, og i 2017 var  
deltagelsen økt til 69 lag. 

Siden oppstarten av beachserie i Region øst i 2015  
har interessen bare økt. Det ble også i 2017 invitert 
i klassene J/G 12 – 16 og kvinner og menn senior. 
Menn senior var for få påmeldte lag og denne serien 
ble ikke gjennomført.

Vi har fått flere beachhåndballbaner i regionen, 
antall baner har økt fra tre til 13. Men vi trenger enda 
flere beachhåndballbaner for å få opp interessen og 
mulighet for flere lag til å utføre denne aktiviteten. 

I forkant av Select Profcare beachserie ble det både i 
2016 og i 2017 arrangert beachdommerkurs og  
beachtrenerkurs. 

LAG REGIONSERIEN
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Jenter 2016/17 2017/18

J13 Ullern                                                                  Bækkelagets SK                                                                  

J14 Haslum                                                                 Oppsal                                                                 

J15 Ullern Tune

J16 Oppegård Son

J18 Sarpsborg Rælingen

J33 Oppegård Skedsmo

Jenter 2016/17 2017/18

J13 Sarpsborg 2 Lørenskog 2

J14 Skiptvet 2 Ull/Kisa 2

J15 Oppsal 3 Oppsal 2

J16 Kjelsås 2 Bækkelagets 
SK 2

J18 Ull/Kisa 2 HSIL/Vestli/ 
Ellingsrud

Jenter 2016/17 2017/18

 J12 Ellingsrud Kråkerøy

J13 Oppsal Ellingsrud

J14 Tune Sarpsborg

J15 Son Fjellhammer

J16 Oppegård Son

J18 Oppegård Oppegård

KS 3-4 Skogstrand Nordstrand 3

KS 4-5 Lisleby Langhus

Gutter 2016/17 2017/18

G13 Nordstrand Fjellhammer

G14 Fjellhammer Ski

G15 Siggerud Haslum

G16 Ski Ski

G18 Haslum HK Sarpsborg

G33 Gml. Oslo HK Romsås

Gutter 2016/17 2017/18

G13 Ski 2 Fjellhammer 2

G14 Kjelsås 2 Kjelsås 3

G15 Bækkelaget 2 Haslum 2

G16 Asker 2 Bækkelaget HE 2 

G18 Askim/Trøgstad/
Eidsberg 2

Lillestrøm TH 2

Gutter 2016/17 2017/18

G12 Ski 2 Fjellhammer

G13 HK Rygge Ski

G14 Fjellhammer Ski

G15 Fjellhammer Haslum

G16 Ski Ski

VINNERE REGIONSERIEN

VINNERE SLUTTSPILL NIVÅ 2

VINNERE REGIONSCUP
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Jenter 2016/17 2017/18  
(avvikles 12. og 13. mai)

1. plass Oppegård Son

2. plass Kjelsås Ellingsrud

Jenter 2016/17 2017/18

1. plass Nit/Hak Nit/Hak

2. plass Aker

3. plass Sarpsborg Sarpsborg

4. plass Rælingen

6. plass Oppegård

7. plass Fjellhammer

8. plass Lillestrøm HK

9. plass Fjellhammer Fredrikstad

11. plass Follo HK Damer Oppsal

15. plass Oppsal

16. plass Kjelsås

Gutter 2016/17 2017/18
(avvikles 12. og 13. mai)

2. plass Ski Fjellhammer

4. plass Kjelsås Frogner

7. plass Haslum Ski

10. plass Bækkelaget 
Håndball Elite

Bækkelaget 
Håndball Elite

Gutter 2016/17 2017/18

2. plass Bækkelaget 
Håndball Elite

3. plass Kolbotn

4. plass Haslum HK

7. plass Ski

8. plass Haslum HK

9. plass Bækkelaget 
Håndball Elite

13. plass Ski

16. plass Fjellhammer

DELTAGELSE SLUTTSPILL BRINGSERIEN 16 ÅR

DELTAGELSE LERØYSERIEN 18 ÅR

Kvinner 2016/17 2017/18

Eliteserien Oppsal, Rælingen, Stabæk, Halden (trukket) Oppsal, Fredrikstad Bkl, Stabæk

1. Divisjon Fredrikstad Bkl, Fjellhammer, Aker  
Topphåndball, Follo HK Damer

Rælingen, Fjellhammer, Aker  
Topphåndball, Follo HK Damer

2. Divisjon Sarpsborg, Fredrikstad Bkl 2,  
Nit/Hak, Aker Topphåndball 2,  
HK Halden 2 (Trukket),  
Bækkelaget Håndball Elite,  
Oslostudentenes IK, Oppsal 2

Sarpsborg, Fredrikstad Bkl 2,  
Østsiden, Nit/Hak, Aker Topphåndball 2,  
Rælingen 2, Nordstrand,  
Oslostudentenes IK, Oppsal 2

DELTAGELSE I NHFS SERIER
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Jenter 2016/17 2017/18

1. plass Oppsal

2. plass Oppsal

Kvinner 2016/17 2017/18

2. plass Ingen lag i finale Stabæk

Gutter 2016/17 2017/18

1. plass Bækkelaget 
Håndball Elite

2. plass Haslum HK

3. plass Haslum HK

Menn 2016/17 2017/18

1. plass Haslum HK Ingen lag i finale

 NM JUNIOR

NM SENIOR

Menn 2016/17 2017/18

Eliteserien Bækkelaget Håndball Elite, Haslum HK, 
Halden Topphåndball, Lillestrøm TH.

Bækkelaget Håndball Elite, Haslum HK, 
Halden Topphåndball

1 Divisjon Follo HK, Haslum IL Follo HK, Haslum IL, Lillestrøm TH, 
HK Herulf Moss

2 Divisjon HK Herulf Moss, Sarpsborg, Ski, Vestli, 
Oslostudentenes IK, Kolbotn, Fjellhammer, 
Bækkelaget Håndball Elite 2, Vålerenga.

Sarpsborg, Ski, Vestli, Oslostudentenes IK, 
Kolbotn, Fjellhammer, Bækkelaget Håndball 
Elite 2, Vålerenga, Nordstrand

DELTAGELSE I NHFS SERIER
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Spillerutvikling 
SPILLERUTVIKLING 13 ÅR (SPU)
Dette er et tilbud for de spillerne (jenter og gutter) som 
viser treningsvilje og som er motivert for å tilegne  
seg nye egenskaper. Klubbtrenerne bestemmer  
hvilke spillere fra sine lag som egner seg til SPU,  
og melder dette til regionen.

I sesongen 2016/2017 meldte klubbtrenerne inn fem 
spillere ved sesongstart og rullerte på disse. Lagene 
ble tildelt antall plasser ut i fra hvilket nivå lagene 
spilte på i seriene. Spillerutviklingen bestod av seks 
jentegrupper og tre guttegrupper. Det ble avholdt 
fem samlinger på ulike steder i regionen, på Ekeberg, 
Råde, Eidsberg og Eidsvoll.

I sesongen 2017/2018 var det ingen begrensning på 
hvor mange spillere man kunne melde inn. Alle lag, 
uavhengig av nivå, har fått tildelt tre plasser. Mål-
vakter har kommet i tillegg. Denne sesongen har vi 
hatt elleve jentegrupper og fem guttegrupper som 
er delt inn geografisk. Treningene er lagt til en av 
de deltagende klubbene, som dermed har stilt med 
treningstid. Spillerutviklere (trenere) er engasjert  
fra NHF RØ, og alle øktene er basert på utviklings- 
trappen til NHF.

En av de aller viktigste ressursene i et lag, er treneren  
og dens evne til å se spillerne sine, samt å gjøre øktene 
gode både sportslig og sosialt. Spillerutviklingen  
i NHF ønsker å sette fokus på dette allerede ved 
oppstarten på SPU 13 år. I tingperioden har vi derfor 
invitert klubbtrenere velkommen til øktene og gitt  
de mulighet til å delta aktivt selv som trener. Her  
har de hatt mulighet til å bidra med egen kunnskap, 
men også ta med seg inspirasjon tilbake til sin egen  
klubbhverdag. De trenerne som har deltatt på 
SPU-økter sammen med spillerne sine, har hatt  
anledning til å ta med seg en ekstra utøver.

SPILLERUTVIKLING 14 ÅR (SPU)
NHF ønsker å gi alle spillere gode treninger, derfor 
har vi et ønske om at trenerne skal bli inspirerte av 
spillerutviklerne i regionen. Vi inviterte trenere til å 

være med på spillerutviklingsøktene slik at de kan 
holde samme økt med resten av laget sitt på egen 
trening. Som ved SPU 13 har også her trenerne som 
har deltatt på SPU-økter sammen med spillerne sine, 
har hatt anledning til å ta med seg en ekstra utøver.

I sesongen 2016/2017 hadde vi seks jentegrupper  
og tre guttegrupper. Disse trente i Ekeberghallen, 
Rådehallen og Eidsberghallen. Hver gruppe har  
vært gjennom syv samlinger.

I sesongen 2017/2018 har vi hatt ti jentegrupper og 
fire guttegrupper. Her har vi benyttet Ekeberghallen, 
Rådehallen, Eidsberghallen, Frogner Idrettspark og 
Skjeberghallen. Hver gruppe har vært gjennom syv 
samlinger. Øktene er utarbeidet av NHF.

TEMABASERT SPILLERUTVIKLING 13-14 ÅR
Dette tilbudet er et supplement til våre ordinære 
SPU-samlinger. Her kan spillerne melde seg på selv. 
De melder seg på den treningsøkten og det stedet som 
de selv ønsker. Det er plass til 25 spillere på hver økt 
og alle melder seg etter «førstemann-til-mølla» 
-prinsippet. Øktene varer i 1,5 time og det koster 
150,- pr. spiller for å delta.

I sesongen 2016/2017 ble fire økter avholdt i påskefe-
rien med hele 80 deltakere til sammen.

I sesongen 2017/2018 har vi utvidet tilbudet. Det  
er gjennomført syv økter fordelt på tre ulike temaer. 
Det er et stort ønske fra både klubber og regionen  
om å arrangere flere temabaserte økter i løpet av  
en sesong.

TALENTSAMTLING I RAKKESTAD
Den populære samlingen for regionens 14-åringer 
har vært arrangert i flere sesonger. Vi har derfor 
utvidet tilbudet slik at flere får mulighet til å delta. 
Samlingen avholdes en helg i juni. I 2016 deltok 151 
gutter og jenter, mens det i 2017 var hele 161 deltagere. 
Spillerne har tre fysiske økter hver dag, samt teoriøkter.
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SPILLERUTVIKLING 15 ÅR (SPU)
Sesongen starter første helg i høstferien, der vi arran- 
gerer BYKAMPER. Her er det spillere som deltok på 
SPU 14 år forrige sesong, som inviteres til kamper 
i Oppsal Arena. Spillerne ble delt inn i lag på tvers 
av klubbtilhørighet og de spilte mange kamper mot 
hverandre. Totalt var det seks guttelag og tolv jente- 
lag. Våre regionale landslagstrenere var til stede, noe 
som ga de en fin mulighet til å se alle spillerne på en 
gang. Dette ble arrangert for første gang i 2016, og 
ble godt tatt imot av spillerne. 

REGIONALE LANDSLAGSSAMLINGER
I sesongen 2016/2017 var det spillere født i 2000 og 
2001 som deltok på de fire regionale samlingene. I 
sesongen 2017/2018 er det spillere født i 2002, som 
har deltatt. I tillegg er to spillere fra G03 deltatt.

BYLAGSTURNERING
NHF Region Øst stilte med ett guttelag og ett jentelag  
både i 2017 (Stange) og 2018 (Stavanger). I 2017 vant 
jentene mens guttene havnet på 2. plass. I 2018 ble 
det 2. plass på jentene og 4. plass på guttene.
Turneringen må evalueres etter sesongen 2017/2018.
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SPILLERUTVIKLING 16 OG 17 ÅR (SPU)
Etter innspill fra landslagsledelsen om at spillere 
trenger mer håndballfysisk trening.
Region Øst har hatt slik trening i to sesonger med 
vekslende oppmøte. Dette må evalueres etter  
sesongen 2017/2018.

NM REGIONSLAG
NHF Region Øst har stilt med ett guttelag og ett  
jentelag både i 2016 (Stange), i 2017 (Lillehammer)  
og i 2018 (Sotra).
I 2016 havnet jentene på 3. plass, mens guttene ble nr. 2.
I 2017 vant jentene og guttene fikk en 4. plass. 
I 2018 ble det ny 3. plass til jentene og guttene ble nr. 1.

MÅLVAKTER
Målvakter i alderen 14-16 år og som har deltatt på 
SPU, har hatt mulighet til å søke om opptak i mål-
vaktprosjektet som Region Øst arrangerte. Tolv 
målvakter fikk tilbudet, seks jenter og seks gutter.
Disse har hatt fem samlinger i løpet av sesongen. 
Samme opplegg gjennomføres hver sesong.

MÅLVAKTSEMINAR
NHF RØ arrangerer hvert år et seminar for målvakter.  
Alle målvakter i alderen 12 til 16 år har mulighet til 
å melde seg på. Dette er et populært tiltak og det ble 
etter kort tid fulltegnet i både 2016 og 2017.
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Beretning dommere 2018
Regionen har i perioden fra Regionstinget 2016 hatt 
et sterkt fokus på utvikling av yngre dommere i det 
eksisterende utviklingssystemet.

Samtidig som fokuset har vært rettet mot å utvikle de 
yngre dommerne, har fokuset på dommerutviklere  
økt i samme takt. Det har derfor i samme periode 
vært et mål å utvikle eksisterende dommerutviklere 
samtidig som det har blitt jobbet med å utdanne nye 
dommerutviklere for å imøtekomme den økte veksten 
av yngre dommere og dommertalenter i regionen. 

DOMMERUTVIKLING 
I tingperioden har regionen utviklet dommere både 
internt i utviklingsgruppe systemet og utviklet  
dommere til opprykk som Forbundsdommere. 

Fra tingperiodens start med tolv dommerpar i utvik-
lingsgruppene 1 og 2 til tingperiodens slutt med 19 
dommerpar gir en god prosent økning i utviklings-
gruppene 1 og 2. Antallet dommerpar som har vært 
innom systemet har i perioden vært høyere, men 
grunnet utdanning andre steder i landet og utlandet, 
samt at enkelte dommerpar har blitt Forbundsdom-
mere vil man kunne si at regionen gjør en god jobb 
på dommersiden med yngre talenter.

Videre har regionen også jobbet lokalt med «Boblene» 
som er regionens utviklingsgruppe 3. I dette systemet  
har regionen hatt i perioden 124 dommerpar i inne, 
og dette er helt klart en direkte årsak til at flere  
og flere yngre kamper ledes av godt kompetente 
yngre dommere.

DOMMERUTVIKLERE 
Regionen hadde som mål for perioden å øke antallet 
observasjoner mer enn i forrige periode og samtidig  
opprettholde kvaliteten. I inneværende periode 
lå antallet observasjoner på 2200 ved avslutning 
av sesongen 2015/2016. Ved utgangen av sesongen 
2016/2017 hadde dette antallet økt til 2700 observas-
joner. Ved sesongslutt sesongen 2017/2018 ser tallet ut 
til å nå hele 2900. Som følge av forbedringer  
av observasjonssystemet på de unge/ferske dommerne 
i regionen, hvor hvert dommerpar som har hatt et 

ønske om å bli bedre, har blitt tildelt en egen dommer- 
utvikler som har fulgt paret gjennom sesongen. Dette 
har fungert og vi kan se hvor stor betydning dette har 
hatt for dommerne. Hver dommerutvikler i dette  
systemet har hatt to til fire dommerpar vedkommende 
skulle følge opp, og utfallet her viser at systemet 
fungerer. Flere dommere enn før har begynt å dømme 
på et høyere nivå enn hva tendensen tidligere har vist.

UTVIKLINGSGRUPPER 
De talentfulle dommerne i regionen som har vært 
knyttet til regionens utviklingsgrupper 1 og 2 har 
vært i gjennom flere samlinger og tester i denne  
perioden. Kvaliteten har økt og konkurransen blitt 
tilspisset, og ved eksamen for dommerne i utviklings- 
gruppene så presteres det så godt at inngangen for 
nye dommerpar økte. Som en konsekvens av den 
gode jobben som har vært gjort på nivå 3 på utvikling-
strappen «boblene» fant regionen ved utgangen av 
sesongen 2017/2018 plass til seks nye par i gruppene. 

På det høyeste nivået har regionen vært representert 
med ett dommerpar i NHFs Trainee gruppe  
sesongene 2016/2017 og 2017/2018. 

Gjennom utviklingsgruppene 1 og 2 har kompetansen  
til yngre dommere økt betraktelig og stadig flere av 
disse er å se i kampene i 3. divisjon og oppover.
NHF Region Øst har vært representert på alle  
nasjonale tiltak på dommersiden i perioden.

UTVIKLINGSGRUPPER «BOBLER»
Vi har revitalisert både Romerike (som er delt i to  
områder) og Østfold. Resultatet av denne revita- 
liseringen er at vi nå har fem områder og det har  
generert 70-80 par i boblene gjennom denne  
sesongen. Fortsatt er Temaserien vår viktigste  
arena for utvikling og det er med glede vi ser at 
mange par som har dømt i egen klubb virkelig  
blomstrer etter en runde i temaserien med  
utviklere på plass.

TEMASERIEN 12 OG 13 ÅR
Regionen gjorde før sesongen 16/17 en endring på 
dommere i Temaseriene. I 12 år har det vært mange 
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Barnekampledere som har fått muligheten til å vise seg 
fram, dommere som stort sett har dømt i egen klubb, 
fikk nå en ny arena og utvikle seg på. Flere av disse 
er allerede klare for «Boblene» neste sesong. I 13 år 
har man valgt å følge den samme utviklingen, med 
færre Barnekampleder men økt andelen av «Boble» par. 

TEMASERIE 14 ÅR
Nysatsingen Temaserien 14 år har vært en god 
utviklingsarena for de beste bobleparene gjennom 

sesongen. Her har flere av dommerne rykket opp i 
Utviklingsgruppe 2 som en konsekvens av dømmingen 
og oppfølgingen under Temaserien 14 år.

Tallmateriell (tillegg til)
Antall kvotedommere
Sesongen 2016/2017 – 679
Sesongen 2017/2018 – 674

REPRESENTASJON SESONG 16/17 SESONG 17/18

IHF/EHF Kjersti Arntsen / 
Guro Røen
Håvard Kleven
Øistein Pettersen

Kjersti Arntsen / 
Guro Røen
Håvard Kleven
Øistein Pettersen
Mads Fremstad / 
Markus Pedersen

NM Senior Carina Brataas /  
Jannicke Kirkelund
Mads Fremstad /  
Markus Pedersen

Andreas Borge / 
Magnus Muri Nygren
Mads Fremstad / 
Markus Pedersen

NM Junior Andreas Daviknes Borge /  
Magnus Muri Nygren

Simen Blokkhus / 
Petter Eia Lien

Bylag Linda Syversen /  
Malin Syversen
Ane Duun Strømsborg /  
Marte Leveraas

NM Regionslag Neda Rahimizadeh  /  
Rubicca Nagalingam
Sindre Bogar / 
Alexander Sæthern
Per Morten Sødal
May-Liss Lindøe
Ove Olsen

Simen Blokkhus / 
Petter Eia Lien 
Sindre Bogar / 
Alexander Sæthern

Bring Finalespill Linda Syversen / Malin Syversen
Ane Duun Strømsborg / Marte Leveraas
Vidar Engen / Cato Helgesen

Ikke klart enda

Delegater Per Morten Sødal
May-Liss Lindøe
Stein Løkke
Henning Vatn

Per Morten Sødal
May-Liss Lindøe
Stein Løkke
Henning Vatn
Helge Dehlin
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DOMMERUTDANNING 
For kalenderårene 2016 og 2017 er det arrangert til 
sammen 160 kurs, og 2273 deltakere har deltatt på 
dommerkurs. Det er fortsatt økning fra tidligere år, 
særlig på trinn 1. Kurs arrangeres gjennom hele året, 
men vi merker et spesielt trykk i mars og april, rett 
før klubbene må ha dommerkvotene på plass. For å 
unngå dette har vi vedtatt nye rutiner som skal gjel-
de fra og med 1. jan 2018, blant annet at søknaden 
må være regionen i hende tidligere slik at evt ledige 
plasser kan bli tilgjengelige for eksterne deltakere. På 

den måten vil det være lettere for deltakere å finne 
kurs gjennom hele sesongen.

Tre nye dommerinstruktører er i gang med utdannelse, 
og skal ta eksamen våren 2018. Medregnet de vil 
regionen ha 17 instruktører tilgjengelig.

I løpet av perioden har det vært en endring i tittelen 
på Barnekampleder-kurs. Fra sesongen 2017/2018 
heter kurset Dommer Barnehåndball.

TYPE KURS ANTALL  
KURS 2016

ANTALL  
DELTAKERE 2016

ANTALL  
KURS 2017

ANTALL  
DELTAKERE 2017

Dommer Barnehåndball 51 752 52 773

Trinn 1 24 316 25 340

Trinn 2 2 25 3 38

Trinn 3 1 12 1 17

TOTALT 79 1105 81 1168
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TOTALT ANTALL AVHOLDTE KURS

TOTALT ANTALL DELTAKERE DOMMERKURS
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Trenerutdanning
TRENERUTDANNING
Etter at trenerutdanningen i norsk håndball ble 
revidert var det en forventning om at det ville bli 
en nedgang i antall gjennomførte moduler og antall 
deltakere, på både utdanningsløp Trener 1 og Trener 
2. Statistikken fra forrige tingperiode overrasket. Det 
viste seg at antall gjennomførte moduler og antall 
deltakere lå på nesten samme nivå som tidligere år. 
Ser vi på tallene i fra denne tingperioden ser vi en 
nedgang i antall gjennomførte moduler og deltakere 
på Trener 1 utdanningen, mens på Trener 2 utdanningen  
er det liten økning i antall moduler og deltakere i 
forhold til forrige tingperiode. Regionen mener at 
det er naturlig at dette vil svinge og vil si seg tilfreds 
med antall gjennomførte moduler sett i sammenheng 
med antall deltakere. 

Det er også verdt å fortelle at regionen midt i ting-
perioden ga et tilbud til alle klubbene om å arrangere 
hele Trener 1 utdanningen i egen klubb. I denne 
forbindelse besluttet styret at deler av overskuddet 
til regionen skulle subsidiere Trener 1 utdanningen. 
Det innebar at de klubbene som takket ja til tilbudet 
innen en fastsatt frist, ville få tilbakebetalt 10.000 kr 
hvis de forpliktete seg inn i prosjektet Klubbhuset. 
Det gledelig i denne sammenheng å kunne berette  
at flere «nye» klubber tok kontakt og viste interesse 
for gjennomføre trenerutdanning i egen klubb.   

Vi har som tidligere arrangerte både Den store 
kurshelgen i samarbeid med Akershus idrettskrets 
og vår egen Utdanningshelg. I løpet av en slik helg 
kan deltakerne ta opptil fire moduler på Trener 1 og/
eller Trener 2. Påmeldingen viser at dette er et tilbud 
mange trenere fremdeles setter pris på. 

I forrige tingperiode gjorde vi rede for en nedgang i 
antall deltakere på kurs i forbindelse med seriespill 
i 11 års klassen, hvor det skal spilles utgruppert 
forsvar i andre omgang. I denne perioden har antall 
deltakere på disse kursen hatt en stor økning og det 
er noe regionen gleder seg over.

ANDRE TILTAK
Tidlig i 2016 ble det besluttet at alle regioner i Norges 
Håndballforbund skal arrangere Utdanningsuka, og 
at den skal settes opp i samme uke i hele landet så 
langt det lar seg gjøre. Region Øst har i denne ting-
perioden invitert til både kompetansehevende kurs 
og etterutdanningskurs. I tillegg har vi gjennomført 
målvaktkurs for bestemte aldersgrupper. Vi er godt 
tilfreds med antall deltakere, men skulle gjerne hatt 
flere trenere på flere av etterutdanningstiltakene.
 
Teknisk trening barn (TTB), er et utdanningsløp  
som er rettet mot trenere som trener barn i 10- og  
11 årsalderen. Selv om tilbakemeldingene fra tidligere  
deltakere er veldig gode måtte vi dessverre avlyse 
kurset for sesongen 16/17, mens vi nå i sesongen  
17/18 har tolv motiverte deltakere. 

I forrige tingperiode opprettet regionen tiltak rettet 
mot trenerrollen med tanke på til formidling og 
kommunikasjon. Dette var et av satsningsområdene i 
arbeidet med frafallsproblematikken i norsk håndball. 
Dette tiltaket har fått en ny form gjennom prosjektet 
Klubbhuset hvor det er utarbeidet en egen Trener-
mentor utdanning som ivaretar det tiltaket vi startet 
opp. Trenermentorrollen og utdanningsløpet kan du 
lese mere om under det som står om Klubbhuset.
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SFO / Skole
I mange lokalmiljø gjennomføres egne håndball- 
aktiviteter i samarbeid mellom klubb, 
skole og SFO. 

NHF Region Øst har som mål å gjøre håndballen  
til en mer synlig del av gymtimen og på SFO.

For NHF Region Øst er det viktig at håndball i skole 
og SFO har nær tilknytning til den lokale aktiviteten 
i klubbene. 

Både håndball i skole og SFO blir gjennomført som 
en søknadsbasert ordning der klubbene søker om 
midler til å gjennomføre håndballaktivitet. 
Skolene får utlevert ti baller i et ballnett, ti marke- 
ringsvester og en aktivitetsplan for gjennomføring 
av håndballøkter.

I sesongene 15/16 og 16/17 har ni klubber arrangert 
SFO-håndball og tre klubber arrangert skoleturnering 
i sitt nærområde.

Klubbhuset = Klubbutvikling
Håndballtinget 2015 satte som hovedmål å øke antall 
spillere i aldersgruppen 13-19 år med 10% innen 
håndballtinget 2019. For å få til dette ble prosjekt 
Klubbhuset startet.

Klubbhuset ble iverksatt ut mot klubbene i hele 
Norge høsten 2016.

Prosjektet er organisert med en regional ressurs i hver  
region med ansvar for å administrere og organisere 
arbeidet ut mot klubb, lag og trenere. Hensikten er  
å løfte trenerkompetansen, klubbens ledelse og  
kvaliteten på aktivitetstilbudet i klubb. 

Klubbhuset baserer seg på en elektronisk klubb- 
analyse som «inngang» til prosjektet. I etterkant  
av analysen vil regionens klubbhusansvarlige  
i samarbeid med klubben definere ønsket vei  
videre, med mål om å styrke klubbens kompetanse, 
organisering, ledelse og aktivitet. 

Klubbtilpassede økter innenfor temaene klubbdrift, 
frivillighet og sportslig ledelse skal sette klubben i 
stand til å tilby enda bedre aktivitet og rammer for 
klubbens spillere, trenere og tillitsvalgte. 

Klubbhuset tilbyr videre en ny utdanning kalt trener- 
mentor. Funksjonen og utdanningen har som mål å 
sette fokus på trenere i klubbene og deres påvirkning 
på kvaliteten på treningsøktene rundt omkring i alle 
landets håndballhaller.  Intensjonene er at trener-
mentorene skal medvirke til at vi når vårt mål:  
“Flere ungdom, lenger”.

Klubbene i Region Øst har siden oppstart i september  
2016 gjennomført 35 klubbanalyser, men det er 
fortsatt mange klubber igjen. Hvis din klubb ikke 
har tatt klubbanalysen, kan du som klubbleder ta 
kontakt med regionskontoret. 

Veiledere i Region Øst har også gjennomført:
• 20 klubbesøk med gjennomgang av klubbanalysen
• 3 Klubbdrift 
• 3 Sportslig Ledelse 
• 2 Frivillighet
• 6 Andre tiltak – eksempelvis Styrearbeid i praksis
• 3 Trenermentorkurs med til sammen 23 deltakere 
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Temaserien
Temaserien er et ekstratilbud og en arena hvor vi 
utviklere trenere, spillere og dommere. Tilbudet har 
tidligere sesonger primært vært for årsklassene 12 og 
13 år, men i forkant av sesongen 2016-2017 utvidet 
vi tilbudet til og også gjelde 14 årsklassen. Samtidig 
økte vi antall inviterte lag i 12 og 13 årsklassen, som 
en følge av at påmeldingen de tidligere sesongene 
har vært stor.  
 
I sesongen 2016-2017 inviterte vi 45 lag i klassen 
jenter 12 og 13 år, men i klassen gutter 12 og 13 år 
inviterte vi henholdsvis 25 og 20 lag. I 14 årsklassen 
inviterte vi 30 jentelag og 15 guttelag.

Det var i alt 70 påmeldte lag i klassen jenter 12 år, 29 
lag i klassen gutter 12 år, 60 lag i klassen jenter 13 år, 
24 lag i klassen gutter 13 år, 42 lag i klassen jenter 14 
år og 11 lag i klassen gutter 14 år. Som følge av noe få 
lag i klassen gutter 14 år utvidet vi tilbudet til jenter 
14 år med 35 lag.

Invitasjonen av antall lag for sesongen 2017-2018 
var lik som året før, altså 45 lag i klassen jenter 12 
og 13 år, men i klassen gutter 12 og 13 år inviterte vi 
henholdsvis 25 og 20 lag. I 14 årsklassen inviterte vi  
30 jentelag og 15 guttelag.

Det var i alt 66 påmeldte lag i klassen jenter 12 år, 
en liten nedgang fra fjorårets sesong, men i klassen 
gutter 12 år var det 31 påmeldte lag som var en liten 
økning. I klassen jenter og gutter 13 år var det en liten  
økning hvor det var 63 påmeldte lag for jenter 13 år 
og 26 påmeldte lag for gutter 13 år. For klassen 14 år 
var det en liten økning i klassen jenter 14 år med 47 
påmeldte lag, men det i klassen gutter 14 år var  
en liten nedgang med ni påmeldte lag.
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Inkludering
HÅNDBALL FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
NHF Region Øst har eget seriespill for utviklings- 
hemmede og serien kalles HU-serien.

Jenter og gutter spiller på samme lag og det er  
ingen inndeling i aldersklasser. 

Det er  fellesarrangementer med flere kamper  
hver runde og arrangementene rullerer blant de 
påmeldte lagene. 

Det er fem kampdager pr sesong og under den  
siste har vi hatt avslutning med premieutdeling  
og bespisning i sesongen 16/17 og 17/18.

I sesongen 16/17 deltok 12 lag i serien.
I sesongen 17/18 deltar 14 lag i serien.

Ull/Kisa håndball startet opp et lag til Lands- 
turneringen på hjemmebane i september 2017. De 
stiller også i seriespill for første gang i sesongen 17/18.

FARGERIK HÅNDBALL
NHF Region Øst startet sesongen 17/18 opp med 
et samarbeid mellom Refstad Transittmottak for 
asylsøkere, som Vålerenga Håndball har overtatt fra 
august 2017. Dette tiltaket gjennomføres med såkalte 
aktivitetsmidler for barn og unge i asylmottak fra UDI.

Før sommerferien gjennomførte vi to informasjons- 
møter og tre treninger der Magnus Berg og Anki 
Lian Spanic fra NHF Region Øst stod for innholdet. 
Det var veldig nyttig og lærerikt – og som har gitt en 
fin erfaring det er bra å ha med når vi nå samarbeider 
med Vålerenga. De har overtatt gjennomføringen, 
med stor suksess!

Dette er et transittmottak, det vil si at antall deltagere  
varierer veldig fra uke til uke, og det er sjeldent de 
samme deltagerne mer enn to ganger på rad. Hver 
uke får vi mail fra lederen på mottaket med en 
nøyaktig oversikt på antall barn og ungdom, samt 
alder på disse. Det gjør det veldig mye enklere å 
kunne planlegge økten.

Mange har aldri hørt om håndball før, men særlig 
jentene viste tidlig stor interesse.

Det tar ca. fem minutter å gå fra mottaket til Aker 
Idrettshall. En sliten «boble» bak Aker Sykehus,  
men som vi får leie gratis hver tirsdag.

UDI er godt fornøyd med bruken av midlene, og  
har vært på befaring der regionen ble intervjuet:
- Disse midlene gjør det mulig for oss å arrangere 
slike treninger. Vi ser at det er et behov, og samlingene 
betyr noe for beboerne, forteller Anki Lian Spanic, 
ansvarlig for inkluderingsarbeid i Håndballforbundet  
Region Øst. - Vi opplever stor samarbeidsvilje fra 
mottaket og de legger alt godt til rette for oss.
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Anlegg
På anleggsområdet er situasjonen i Oslo som vanlig 
regionens mest anstrengte.  Dette til tross for at det 
kommer nye hallflater hvert år.  Fakta er at Oslo har 
dårligst anleggsdekning på landsbasis, og samtidig 
har sterk befolkningsvekst.  Økningen i hallflater i 
Oslo holder grovt sett følge med befolkningsveksten.  
Foreliggende utkast til behovsplan for 2019-2028 har  
et betydelig antall nye hallflater, og det er håp om  
en god vekst i perioden som kommer etter at investe- 
ringene på idrettsfeltet nå ligger på ca. 1 mrd. pr. år.   
I tillegg er det flere anlegg som planlegges oppgradert  
vedlikeholdsmessig. Regionen har gjennomført mange  
møter med Oslo idrettskrets og Oslo kommune i ting-
perioden hvor anleggssituasjonen for både bredde-  
og topphåndballen har vært tema.  Kommunen har 
vedtatt at det skal bygges fleridrettshall med full 
flate ifm. med alle skoleprosjekter, forutsatt at det 
finnes tilstrekkelige arealer. I tillegg til haller som 
eies av Undervisningsbygg (som brukes av skoler på 
dagtid og idretten på kvelds- og helgetid,) finnes det 
og planlegges det også noen nye idrettshaller som 
ikke er knyttet til skoleutviklingen. Også elitehånd-
ballen mangler en fullgod pulikumsarena for å møte 
fremtiden.  Dette har regionen gitt innspill på, bl.a. i 
forbindelse med behovsplanen for kommende periode. 
En hall med flere flater som kan brukes av bredde-
idretten i det daglige og toppidretten etter behov, 
ville bidra til bedring for begge gruppene og ville 
tilført Oslo et anlegg som mange andre Oslo-idretter 
også har behov for.  
 
Når det gjelder anlegg for elitehåndball er det også 
utfordringer med tilfredsstillende arenaer i Østfold, 
men her foreligger det planer som det gjenstår å se 
realisering av. For regionen er det store utfordringer 
med å arrangere landskamper, da både Nadderud 

Arena og StilArena (Follo) er for små, både når det 
gjelder publikumskapasitet og for å få arrangert et 
fullverdig arrangement. Det reelle tilbudet per i dag 
er derfor kun Oslo Spektrum, som kan benyttes til 
vanlige landskamper, samt innledende kamper i 
store mesterskap. Her er imidlertid den økonomiske 
risikoen større siden dette er et kommersiell arena.  
I tillegg kan Telenor Arena brukes ifm. mesterskap.  
Det er for tiden ikke noen aktuelle arenaer i Akershus  
og Østfold til slike kamper.
 
I Akershus er situasjonen noe bedre, men ikke god 
nok. Noen kommuner utmerker seg med dårlig hall-
dekning pr. lag og også forholdsvis høy halleie for 
barn/ungdom under 19 år.

Asker og Bærum kommer dårligst ut, med sin  
befolkningstetthet og nærhet til Oslo. Det er iflg. 
Akershus Idrettskrets’ anleggsoversikt en del flater  
i planleggingsfasen, enkelte er vedtatt i budsjetter og 
noen er kommet lenger i prosjektfasen. Det er noen 
flere privateide haller hvor det er forholdsvis høy 
halleie også for aldersbestemte lag. I Østfold er situa- 
sjonen også noe bedre på breddenivå, men heller 
ikke her er det godt nok, spesielt i byene. For både 
Akershus og Østfold er det lagt en møteplan med 
flere kommuner, idrettsråd og klubber for å legge 
trykk på behovet for nye hallflater i fylkene.  

Det er viktig at klubbene som er misfornøyd med 
treningstid, både ift. omfang og ev. mangel i sitt nær- 
miljø, selv tar ansvar og initiativ mot sin kommune.   
Det tar ofte lang tid fra en sår en idé om en idretts- 
hall til en får kommunen til vedta bygging, og det 
fordrer lokal innsats for å få fokus på anleggsområdet. 
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Arrangement
Regionen har stor aktivitet på arrangement og i 
løpet av de to siste sesongene har regionen stått som 
arrangør for 22 større og mindre arrangementer. Alt 
fra Regional By Cup for 15 åringer, Regionscupen, 
gutteturneringen - Oslo Cup til landskamper for 
landslag junior og senior. 

Noen av arrangementene er faste innslag i regionen, 
mens andre er en del av en rullende arrangement-
splan mellom regionene og vil variere litt fra år til år.

Utfordringene fremover er som tidligere at enkelte 
av arrangementene våre nå er så store at det bare 
er kombinasjoner som Oppsal Arena/Bjørnholt (til 
sammen syv spilleflater) og som har plass til å huse 
dem. I tillegg er det internettløsninger i hall som vi 
er blitt avhengig av for å gjennomføre fremtidens 
arrangement med kamper live og fler som ønsker 
live-streaming av kamper. 

Regionen mangler fortsatt haller som er gode haller 
for fremtidens lag på øverste nivå nasjonalt og til å 
«huse» de store internasjonale begivenhetene som de 
kjente fire-nasjoners-turneringene som Møbelringen 
Cup, Golden League samt muligheten for å søke EM 
og VM arrangement. 

De frivillige i regionen har som mål også for frem-
tiden å arrangere de store begivenhetene, enten det 
er «bredde» eller «topp». Med et så stort volum på 
arrangementssiden er regionen også avhengig av 
hjelp og støtte fra miljøer utenfor regionskontoret. 

Vi ønsker å benytte oss av anledningen å takke 
Arrangementsutvalget (ArU) og Spektrumskomiteen 
for den jobben som er gjort til nå, dere er viktige 
støttespillere for gjennomføringen både av de store 
og de små arrangementene. ArU har i perioden 
bestått av ca. 12 personer som bidrar på frivillig basis 
i planlegging, gjennomføring og evaluering av bred-
dearrangementene. Vi er avhengig av frivilligheten, 
og ønsker oss derfor flere som ønsker å bidra til at 
våre arrangementer.

Spektrumskomiteen har bestått av ca. 15 personer. 
Spektrumskomiteen har i hovedsak ansvaret for de 
større arrangementene som landskamper og NM- 
finaler. Samlet sett har noen nye kommet til og andre 
har takket av etter en lang og trofast tjeneste. 

I tillegg til disse utvalgene har regionen også benyttet  
seg av lokale dugnadsklubber og frivillige ildsjeler 
som alle som har gjort en betydelig innsats, så tusen 
takk til alle sammen.
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Arrangement Dato Hall 

LKS EM KVAL 06/2016

4-nasjoners LKS 11/2016

KIA Cup 12/2016 Oppsal Arena/Bjørnholthallen 

NM-finaler 12/2016 Oslo Spektrum 

Flyball 01/2017 Aurskog

Bring 16 - 4. Runde 02/2017 Oppsal Arena/Bjørnholthallen 

IØR cup- Finaler 04/2017 Rakkestad Sluttspill 

Nivå 2 04/2017 Oppsal Arena 

Bring 16 -

Nasjonalt sluttspill 04/2017 Jessheim is -og flerbrukshall

EM-kval LMS 05/2017 Oslo

Arrangement Dato Hall 

EM-kval LMS 06/2017 Oslo

LKS Kvinner (Nor-Fra) 06/2017 Oslo

SOC – yngre landslag 2017 Nadderud Arena

Landfsturneringen 09/2017 Jessheim is -og flerbrukshall

Regional BY-Cup 10/2017 Oppsal Arena

Oslo Cup 12/2017 Oppsal Arena/Bjørnholthallen 

NM-finaler 12/2017 Oslo Spektrum 

Flyball 01/2018 Aurskog/Bjørklangen/Søndre Land og Høland

LKS EM kval 03/2018 Nadderud Arena

Bring 4. runde 04/2018 Ulike arenaer i Regionen 

Sluttspill Nivå 2 04/2018 Oppsal Arena 

Regionscupen 04/2018 Eika Fet Arena 

ARRANGEMENTER SESONGEN 2016/2017

ARRANGEMENTER SESONGEN 2017/2018 
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Økonomi
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WALK OVER REGIONSERIEN

TRUKNE LAG REGIONSSERIEN
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EGENKAPITAL
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NOTER RESULTAT 2016 NOTER RESULTAT 2017

DRIFTSINNTEKTER

Bevilgninger,off,NIF  2 379 922  2 631 790 

Org.bas.fin.tiltak 10  3 428 826 10  9 063 805 

Kontingenter, gebyrer 10  15 769 195 10  15 511 634 

Salg varer og tjenester  574 606  630 846 

Sponsor  605 676  698 942 

Andre driftsinntekter  39  -   

Sum driftsinntekter  22 758 263  28 537 017 

DRIFTSUTGIFTER

Kjøp salgsvarer -459 783 -474 952 

Utlønning 11 -9 690 378 11 -11 360 506 

Sos.utgifter 11 -1 796 697 11 -2 302 188 

Fremmedtjenester 12 -1 000 288 12 -969 875 

Leie, lokaler hall 12 -1 226 763 12 -1 314 621 

EDB-utgifter 12 -1 366 706 12 -1 273 380 

Tele,porto,kontor 12 -236 902 12 -378 875 

Reisekostnader 12 -947 370 12 -1 242 252 

Oppholdskostnader 12 -2 020 424 12 -4 506 069 

Forbruksprodukter 12 -1 166 656 12 -1 739 913 

Tilskudd klubber -1 162 760 -1 122 838 

Forsikr./kont./prov. 12 -379 313 12 -89 072 

SUM DRFTSUTGIFTER -21 454 041 -26 774 542 

Driftsresultat  1 304 222  1 762 474 

Finansposter  93 211  84 754 

RESULTAT  1 397 433  1 847 228 

Resultatregnskap
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BUDSJETT 2016 RESULTAT 2016 BUDSJETT 2017 RESULTAT 2017

SPILL OG TRENING

Inntekter  2 876 520  3 247 781  2 885 300  4 711 227 

Utgifter -10 085 452 -10 921 521 -10 077 736 -11 686 632 

SUM -7 208 932 -7 673 740 -7 192 436 -6 975 405 

ORGANISASJON

Inntekter  17 335 854  20 883 462  17 787 500  20 342 613 

Utgifter -9 593 624 -11 397 807 -9 949 926 -11 172 829 

SUM  7 742 230  9 485 656 7 837 574  9 169 784 

MARKED

Inntekter  970 380  1 477 269  5 609 800  5 842 099 

Utgifter -1 585 316 -1 984 963 -6 093 650 -6 274 004 

SUM -614 936 -507 694 -483 850 -431 905 

Driftsresultat -81 638  1 304 222  161 288  1 762 474 

Finansposter  150 000  93 211  100 000  84 754 

RESULTAT  68 362  1 397 433  261 288  1 847 228 

Resultatregnskap per seksjon
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NOTER  BALANSE 2016 NOTER BALANSE 2017

EIENDELER

    

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 2  3 622 559 2  2 794 075 

Andre fordringer 3  1 031 720 3  1 484 323 

Forskuddsbetalte kostnader 4  554 458 4  869 147 

Pensjonsmidler 5  639 843 5  629 783 

Aksjer Oslo Idrettshaller  15 000 

Kasse, bank, postgiro  14 576 928  18 406 386 

SUM OMLØPSMIDLER  20 440 508  24 183 713 

SUM EIENDELER  20 440 508  24 183 713 

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Annen egenkapital  14 510 831  16 358 059 

SUM EGENKAPITAL 6  14 510 831 6  16 358 059 

KORTSIKTIG GJELD

Leverandører 7  1 461 012 7  2 791 105 

Perodisert inntekt 8  4 200 199 8  4 286 226 

Påløpne kostnader 9  135 335 9  592 286 

Skyldig offentlige avgifter  133 130  156 037 

SUM KORTSIKTIG GJELD  5 929 676  7 825 654 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  20 440 508  24 183 713 

Balanse
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Noter 2016
     
1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- 
loven, god regnskapsskikk i Norge for små selskaper 
og NIFs regelverk for idretten. Regnskapet bygger 
på forutsetning om fortsatt drift. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelses- 
kost og virkelig verdi.

Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter 
balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. 
Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap.

2. KUNDEFORDRINGER

Det er er avsatt 300 000,- til forventede tap.

3. ANDRE FORDRINGER

Her er det i hovedsak periodisert kursinntekter fra 
AIK for Trenerkurs og Dommerkurs 2016, som blir 
innbetalt i 2017.

4. FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

Denne posten består av fakturaer mottatt i 2016, 
som gjelder aktivitet i 2017. Det gjelder i hovedsak 

t-skjorter og medaljer til Loppetasse 2017, Ytelse og 
innskuddspensjon fra Storebrand samt personal, 
reise og styreforsikringer

5. AVSETNING FOR PENSJONSMIDLER

Avsetning i henhold til aktuarberegning  
fra Storebrand.

6. EGENKAPITAL  - Se tabell 1 (nederst på siden.)

7. LEVERANDØRGJELD

Denne posten består i hovedsak av leverandørgjeld 
som ikke er forfalt pr 31.12.16

8. PERIODISERT INNTEKT

Posten består i hovedsak av startkontingenter,  
sponsorinntekter samt administrasjonsmidler og 
inkluderingsmidler fra NHF.

Dette er andelen av inntektene for sesongen 
2016/2017 som gjelder 2017.

9. PÅLØPENDE KOSTNADER

Hovedposten her er tilskudd for beachanlegg  
til Ull/Kisa. Det er også gjort en avsetning for  
julebordet 2016.

Tabell 1

31-12-15 Årets uttak Årets disponering 31-12-16

Annen egenkapital 13 113 398 1 397 433 14 510 831
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10. ORGANISASJONSINNTEKTER

Det er i 2016 intekter fra dommergebyr på 617 500,- 
mot 43 500,- i 2015. 
Regionskontingent og Tingkontingent har gitt  
en inntekt på henholdsvis 398 000,- og 223 500,-
Inntekter fra startkontingenter har økt med  
ca 1,2 mill mot 2015. 

11. LØNNSKOSTNADER OG ANDRE GODTGJØRELSER

F.o.m. 1. mars 2000 har Norges Håndballforbund 
sentralt overtatt arbeidsgiveransvaret for regionens 
ansatte. Dette medfører at den faktiske utlønningen 
skjer gjennom NHF Sentralt og at NHF Region Øst 
dekker alle lønnskostnader, inkl. feriepenger, arb.giv.
avgift og pensjonskostnader etter regning.

Pr. 31.12.2016 er det 15,6 årsverk i administrasjonen.  I 
tillegg dekker NHF Region Øst en andel av lønnskost- 
nadene knyttet til Regional Salgssjef, sammen med NHF 
Region Innlandet, NHF Region Sør og NHF Sentralt.  
    

Lønnskostnader og annen godtgjørelse 2016

Lønninger fast ansatte  7 388 492 

Lønninger midlertidige ansatte/apt arbeidsfortjeneste valgte  1 617 807 

Pensjonskostnader  540 108 

Arbeidsgiveravgift og andre sosiale ytelser  1 491 476 

Styrehonorar  222 037 

Andre ytelser  227 155 

Sum  11 487 075 

Lønn/honorar til ledende personer 2016

Daglig leder

Lønn og annen godtgjørelse  731 223 

Premie til pensjonsordning  13 149 

Sum  744 372 

Styrets leder 42 559

Revisor 2016

Revisjonshonorar 2016 (inkl. mva)  30 000 

Annen bistand revisor (inkl. mva)  12 014 

Sum   42 014 

12. REVISOR
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Noter 2017
1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- 
loven, god regnskapsskikk i Norge for små selskaper 
og NIFs regelverk for idretten. Regnskapet bygger 
på forutsetning om fortsatt drift.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelses- 
kost og virkelig verdi. 

Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter 
balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. 
Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap.

2. KUNDEFORDRINGER

Ca. 1 mill. var forfalt pr 31.12.17

Avsetning 2016 for forventede tap 300 000 

Tap ifm konkurs HK Halden  176 455 

Tap ifm konkurs Nordstrand Håndball Elite  17 451 

Rest avsetning  106 094 

3. ANDRE FORDRINGER 

Her er det i hovedsak avsetninger for kursinntekter 
fra AIK for Trenerkurs og Dommerkurs 2017, som 
blir innbetalt i 2018.

4. FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

Denne posten består av fakturaer mottatt i 2017, som 
gjelder aktivitet i 2018. Ytelse og innskuddspensjon 

fra Storebrand. Personal, reise og styreforsikringer. 
EM tur til Kroatia. Inngående fakturaer som skal 
viderefaktureres er også periodisert.

5. AVSETNING FOR PENSJONSMIDLER

Avsetning i henhold til aktuarberegning  
fra Storebrand.

6. EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.16  14 510 831 

Årsresultat 2017  1 847 228 

Egenkapital 31.12.17  16 358 059 

7. LEVERANDØRGJELD

Over halvparten av leverandørgjelden er til NHF og 
dreier seg i hovedsak om lønn fra desember 2017.

8. PERIODISERT INNTEKT

Posten består i hovedsak av startkontingenter.  
Dette er andelen av inntektene for sesongen 
2017/2018 som gjelder 2018.

9. PÅLØPNE KOSTNADER

Hovedposten her er en overføring for halvpart  
av overskuddet fra landsturneringen til Akershus 
fotballkrets (270K). Det er også avsatt 170K for  
halleie 2017 som ble fakturert Region øst i 2018.

10. ORGANISASJONSINNTEKTER

Startkontingenter har økt med ca 1,4 mill. mot 2016.
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11. LØNNSKOSTNADER OG ANDRE GODTGJØRELSER

F.o.m. 1. mars 2000 har Norges Håndballforbund 
sentralt overtatt arbeidsgiveransvaret for regionens 
ansatte. Dette medfører at den faktiske utlønningen 
skjer gjennom NHF Sentralt og at NHF Region Øst 
dekker alle lønnskostnader, inkl. feriepenger, arb.giv.
avgift og pensjonskostnader etter regning.

Pr. 31.12.2017 er det 14,7 årsverk i administrasjonen. 
I tillegg dekker NHF Region Øst en andel av lønns- 
kostnadene knyttet til Regional Salgssjef, sammen 
med NHF Region Innlandet, NHF Region Sør og 
NHF Sentralt. 

Lønnskostnader og annen godtgjørelse 2017 2016

Lønninger fast ansatte  7 856 198  7 388 492 

Lønninger midlertidige ansatte/apt arbeidsfortjeneste valgte  2 825 274  1 617 807 

Pensjonskostnader  804 378  540 108 

Arbeidsgiveravgift og andre sosiale ytelser  1 677 021  1 491 476 

Styrehonorar  248 811  222 037 

Andre ytelser  251 012  227 155 

Sum  13 662 694  11 487 075 

Lønn/honorar til ledende personer 2017

Daglig leder

Lønn og annen godtgjørelse  780 604 

Premie til pensjonsordning  14 567 

Sum  795 171 

Styrets leder  55 452

Revisor 2017

Revisjonshonorar 2016 (inkl. mva)  31 200 

Annen bistand revisor (inkl. mva)  27 365 

Sum  58 565   

12. REVISOR
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                              STYRETS ÅRSBERETNING 2016                              
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                              STYRETS ÅRSBERETNING 2017                              
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    NHF REGION ØST  I  REGIONSTINGET 2018    61



                              REVISORS BERETNING 2016                              

62    NHF REGION ØST  I  REGIONSTINGET 2018



Fo
to

: N
TB

 S
ca

np
ix

    NHF REGION ØST  I  REGIONSTINGET 2018    63



                              REVISORS BERETNING 2017                              
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                              REVISORS BERETNING 2017                              
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                              REVISORS BERETNING 2017                              
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Forslag til budsjett for 2019 og 2020 

REGNSKAP 2017 REV. BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

SPILL OG TRENING

Inntekter  4 711 227  3 150 500  4 044 000  4 165 000 

Utgifter -11 686 632 -11 594 302  -12 000 000  -12 360 000 

SUM -6 975 405 -8 443 802  -7 956 000  -8 195 000 

ORGANISASJON

Inntekter  20 342 613  19 249 000  19 775 000  20 370 000 

Utgifter -11 172 829 -10 770 682  -11 100 000  -11 430 000 

SUM  9 169 784  8 378 318  8 675 000  8 940 000 

MARKED

Inntekter  5 842 099  1 189 800  1 330 000  1 370 000 

Utgifter -6 274 004 -1 224 316  -2 163 000  -2 230 000 

SUM -431 905 -34 516  -833 000  -860 000 

Driftsresultat  1 762 474 -100 000  -114 000  -115 000 

Finansposter  84 754  100 000  114 000  115 000 

RESULTAT  1 847 228 -0 0 0 
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