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Betaling av lisens for 13-åringer
Spillere født i 2007 må betale lis-
ens senest 1. januar 2020 for å være 
spilleberettiget. I tillegg til å gi spille-
berettigelse fungerer lisensen som 
forsikring.
 
Fri omberamming
Første utkast av terminlistene for vårs-
esongen er tilgjengelig, og lagene kan 
omberamme kamper gratis til og med 
søndag 8. desember. Merk dere at 
endelige kamptidspunkt og kam-
poppsett ikke vil være gjeldende før 
ca. 13. desember.

REMA 1000 Håndballskole
I vinterferien 2020 kan barna i ditt 
nærmiljø lære seg verdens morsom-
ste ballspill. REMA 1000 og NHF driver 
i felleskap håndballskole for barn i al-
deren 6-12 år. Fristen for å søke om å 
arrangere REMA 1000 Håndballskole i 
vinterferien er 11. desember kl. 12.00.

Billetter til neste års EM for kvinner
Om ett år spilles EM for kvinner i Norge, 
og du kan sikre deg billetter allerede 
nå! Mesterskapet går av stabelen 3.-
20. desember 2020 og spilles i Norge 
(Trondheim, Stavanger, Oslo) og Dan-
mark. Selve finalehelgen skal spilles i 
Telenor Arena i Oslo.

Dommersamling
Fredag 29. november var det samling 
for utviklingsgruppe 1 og 2 på Region 
Øst sine lokaler på Strømmen. Over 20 
dommere og utviklere tilbragte fredag-
skvelden sin med faglig innhold og 
pizza. Deltagerne var godt fornøyd 
med kvelden og hadde fått ny faglig 
innputt før de fleste skulle ut og 
dømme resten av helgen. 

Infomøte i Østfold (6-9 år)
Tirsdag 7. januar inviterer vi til et 
oppsamlingsmøte for 4’er håndball 
for dere som ikke hadde anledning til 
å møte i høst. Disse møtene er for de 
som koordinerer og/eller er trenere 
og lagledere for lag i Loppetassen og 
Minirunder. Hensikten er å hjelpe de 
ferske i klubben til å få en god start på 
et langt håndball-eventyr. Presentasjo-
nen er bygget opp rundt alle de utallige 
spørsmålene vi får daglig rundt spilltil-
budet for de aller yngste.
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