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God sommer!
I juli er det ferieavvikling blant de 
ansatte i Region Øst, og kontoret er 
stengt i uke 28 og 29. I uke 27 og 
30 er vi delvis bemannet. Telefon- og 
mailhenvendelser kun bli sporadisk 
besvart i juli.

Suksess for klubbhuset
Gjennom sesongen 2018/19 har over 
60 klubber deltatt i Klubbhuset, og vi 
ønsker enda flere samarbeid! Klubbhu-
set var opprinnelig et prosjekt i regi av 
NHF for sesongene 2016/17-2018/19. 
Prosjektets klare målsetning var å redu-
sere frafallet, og da spesielt i den utsat-
te gruppen 13-19 år. Resultatene viser 
at klubber som har deltat i klubbhuset i 
snitt har 30% mindre frafall enn de som 
ikke har deltatt.

Obligatoriske infomøter i september
I september inviterer vi til obligatoris-
ke informasjonsmøter om sesongen 
2019/20. Infomøtene er en viktig møte-
plass mellom de ansatte i Region Øst og 
de engasjerte i våre klubber. Agenda og 
påmeldingsinfo kommer i august, men 
vi ber dere holde av datoen(e) allerede i 
dag. Denne sesongen er det obligatorisk 
oppmøte for sportslig/daglig leder, samt 
en trener fra hvert alderstrinn i klubben.

Håndball fra A til Å
Lurer du på noe, eller synes det er van-
skelig å finne fram på nettsiden? Vi har 
samlet stort og smått, i alfabetisk rekke-
følge, slik at det skal bli enklere å finne 
frem til det du leter etter.

Vinnere av beach
I år var det rekordmange lag med i Se-
lect Profcare Beachserien. Hele i 130 
lag kjempet seg gjennom sesongen og 
koste seg med høyt tempo, luftige svev 
og show! Vinnerne ble kåret torsdag 13. 
juni. Vi gratulerer! Flere Region Øst-lag 
kjempet også i toppen i NM Beach, hvor 
Aker vant kvinner Senior og Son vant 
Jenter 18.

Møtedatoer
        05.09.19 Strømmen 
        10.09.19 Råde 
        11.09.19 Ekeberg 
        12.09.19 Langhus 
        16.09.19 Jessheim 
        17.09.19 Korsvoll 
        18.19.19 Fredrikstad 
        23.09.19 Bærum

Frist for omberammelser
Søndag 30. juni kl. 20.59 er frist for å 
omberamme kamper. Fra 1. juli blir ter-
minlistene utilgjengelige fram til ca. 15. 
august pga. ”pakking” av haller. Det er 
også tid for å sjekke og oppdatere kon-
taktinformasjonen på Min Idrett. Det er 
viktig at minst en kontaktperson per lag 
har trykket på ”tillat publisering på inter-
nett”  slik at laget kan bli kontaktet av 
andre. 

Oppstart av SPU 13
Sesongen 2019/20 har vi oppstart av 
nye spillerutviklingsmiljøer for gutter og 
jenter født i 2006. Målsetningen vår er å 
gi mange spillere inspirasjon og motiva-
sjon i treningshverdagen i et mestrings-
orientert miljø med fokus på individuell 
utvikling.

Spillerutviklingsheftet
Foran sesongen 2019-2020 har vi
utarbeidet et informasjonshefte som 
inneholder regionens spillerutviklingstil-
bud for sesongen. Heftet er ment som 
informasjon til både spillere, trenere, 
klubbledere og foresatte.

Vi benytter anledningen til å ønske 
dere alle en riktig god sommer!
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