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50 % rabatt på YT energibar
I mars og april får klubbene i regionen 
50% rabatt på YT energibarer pga. hold-
barhetsdato (går ut 2. november 2019). 
Skal klubben ha arrangementer før 
november, kan dette være en unik sjanse 
til å kjøpe muslibaren til en god pris. 
Tilbudet gjelder så lenge varebeholdnin-
gen rekker. Klikk her for å bestille.

Velkommen til Select Beachserien
Vi inviterer til Select Beachserie i uke 
20-24. Beachhåndballen i Region Øst er i 
utvikling og tidligere sesonger har vi hatt 
mange lag i seriespill. Det inviteres til nytt 
seriespill våren 2019 og vi håper som all-
tid på størst mulig deltakelse! Påmelding 
gjøres i TurneringsAdmin innen 15. april.

Påmeldingen til Landsturneringen 2019 
er åpen. Landsturneringen arrangeres i 
Stjørdal 30. august - 1. september og blir 
den 30. i rekken. Les mer her.
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14 lag fra Region Øst videre
Etter fellesrundene i Bring- og 
Lerøyserien er 40 lag klare for sluttspill 
5.-7. april. I Bring er fire guttelag og 
seks jentelag fra Region Øst med vide-
re, mens to jentelag og to guttelag er 
videre i Lerøy. Sluttspillet i Bringserien 
arrangeres i Stange, og sluttspillet i 
Lerøy arrangeres i Drammen.

Klubbhusaktivitet i februar 
Den nye modulen Dommerarbeid i klubb 
har nå blitt gjennomført av ti klubber. I 
februar tok hele åtte klubber modulen - 
for å sette søkelys på det viktige 
dommerarbeidet.

Søke tilskudd
Norges idrettsforbund delte i 2016 og 
2017 ut midler som skulle benyttes til 
tilskudd for utgifter til politi ved idretts-
arrangement for barn og unge. For året 
2018 gjør de det samme. Søknadsfristen 
er 15. mars. 

Utdanningshelgen 2019
Den 26. - 28. april er det klart for den 
store Utdanningshelgen for trenere i 
Frogner idrettspark. Vi inviterer til fire 
moduler på Trener 1 og fire moduler på 
Trener 2 utdanningen.

Sesongens arrangør 
9. og 10. mars er det klart for den femte 
Minirunden denne sesongen. Hvilken ar-
rangør får din stemme? I de foregående 
rundene var det Kjelsås (Runde 1), Nes-
odden (Runde 2), Østsiden Fredrikstad 
(Runde 3) og Gresvik (Runde 4) som ble 
kåret til beste arrangørklubb. 

Evaluering av brekking av serien
Vi har sendt ut en undersøkelse på mail 
hvor vi ber trenere og ledere om å 
evaluere brekking av serien på nivå 2 
denne sesongen. Svarfristen er 24. mars
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