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Meld deg på infomøte 
NHF Region Øst inviterer til informa-
sjonsmøter om sesongen 2019/20 i 
september. Denne sesongen er det 
obligatorisk oppmøte for sportslig/
daglig leder, samt en trener fra hvert 
alderstrinn i klubben. Første infomøte 
finner sted på Idrettens Hus på Strøm-
men 5. september.

Terminlistene er publisert
Nå er det endelige kampoppsettet 
re-publisert og det er bare å glede 
seg til første serierunde. Dommer-
oppsettet for september og oktober 
er også publisert, og vi ber dommer-
ne sjekke dommerdagboken sin.
 

Påmelding til Minirunde 1
Nå er det klart for å melde på lag i 
både Loppetassen og Minirunder for 
sesongen 2019/2020. Første Minirun-
de spilles 21. eller 22. september - og 
fristen for å melde på lag er 28. au-
gust.

Spillerutvikling
• Spillere født i 2004 har gjennom-

ført sju SPU-samlinger i sesongen 
2018/2019, siste samling blir gjen-
nomført i aug/sep. 

• Fristen for å melde inn treningstid 
for SPU 13 er 12. september. Før-
ste samling for SPU 13 arrangeres 
14. september i Frognerhallen. 

Påmeldingen til REMA1000 Håndball-
skole i høstferien er åpen. Hele 11 
klubber i Region Øst er arrangører. 
Meld på barnet ditt her.

Trener 2 utdanning
Vi inviterer til Trener 2 utdanningen 
sesong 19/20. Forløpet består av 20 
moduler, hvor to av de er e-lærings-
moduler og de resterende er spredt 
utover sesongen. Påmeldingsfristen til 
hele Trener 2 utdanningen er 20. sep-
tember 2019.

Lisens for 2019/20 er tilgjengelig
Alle som betalte lisens i sesongen 
2018-19 vil finne sin lisens på Min 
Idrett. Den nye lisensen forfaller til 
betaling 1. september. Her kan du lese 
vanlige stilte spørsmål om lisens.

Ny sesong - nytt årshjul
Vi har utarbeidet et årshjul med over-
sikt over alle større arrangementer og 
frister tilknyttet regionens klubber for 
sesongen 2019/2020. Dette årshjulet 
er ment som et arbeidsverktøy og en 
huskeliste til bruk for styret og ansatte 
i klubben. Her finner du informasjon 
om hva som er viktig å huske på må-
ned for måned gjennom hele seson-
gen.

Invitasjon til klubbledermøter 
Regionstyret inviterer til tre klubble-
dermøter rundt i regionen i september 
2019. RS ønsker en tettere dialog med 
klubbene - og kjenne klubbehovene 
bedre og bidra til å utvikle regionen. 
Disse møtene er kun for klubbledere.
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