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Flere målvaktskurs i vente
Regionen har endelig satt opp flere kurs 
for målvakter i årsklassene 11-12, 13-15 
og 16-18 år. Før jul arrangerte vi ett mål-
vaktskurs per klasse, og etter jul er det 
foreløpig satt opp to kurs per klasse. 
Kursene åpner for påmelding onsdag 15. 
januar kl. 19.00.
 
Regionskontoret er stengt
Regionskontoret holder stengt 13.-15. 
januar grunnet personalseminar. Mail vil 
bli lest sporadisk gjennom perioden.  
Ved hastesaker kan ledelsen nås på 
telefon:
Janne Tuven tlf: 913 01 000
Marianne Aarønes tlf: 915 95 848

Flyballturneringen publisert
Sesongens Flyballturnering går av 
stabelen 8. februar 2020. Flyball byr på 
en annerledes og morsom spillform som 
krever noe ekstra av utøverne. Her er 
det mer enn mål som teller! 104 lag er 
påmeldt og kan glede seg til en dag full 
av fest og moro.

Vi trenger flere dommerutviklere
Vi inviterer til et GRATIS Dommerutvikler 
Trinn 1-kurs i Jessheim Is- og Flerbruk-
shall den 28. og 29. februar. Personer 
som gjennomfører dette kurset skal 
kunne hjelpe dommere til å bli trygge i 
sine roller.

Lisenskontroll 
Vet du som lagleder hvordan du kan 
sjekke om spillerne dine har betalt 
lisens? Når du velger ut din kamptropp 
i appen Min Håndball vil det dukke opp 
en melding om hvilke spillere som ikke 
har betalt lisens. Da er det viktig at du 
følger opp dette med de det gjelder. Vi 
i Region Øst forbeholder oss retten til å 
ta lisenskontroller hver uke, og gebyret 
for å bli tatt i lisenskontroll er på 750,- 
per spiller per kamp.

Bli med på REMA 1000 Håndballskole 
Håndballskolen er et tilbud til alle, 
enten man allerede spiller håndball, eller 
har lyst til å prøve for første gang. Hele 
ti klubber i Region Øst skal arrangere 
REMA 1000 Håndballskolen i 
vinterferien 2020:

Asker 
Halden  
Hvam 
Rolvsøy 
Ull/Kisa 

Borgen 
Hurdal  
Kolbotn 
Tveter 
Årvoll

https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/01/bli-med-pa-malvaktskurs/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/01/regionskontoret-er-stengt-man-ons/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/01/flyballturneringen-2020-er-publisert/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/dommer/dommer-i-ost/nyheter-dommer/lyst-til-a-bli-dommerutvikler/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/01/lisenskontroll-sesongen-201920/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/01/pamelding-til-rema-1000-handballskole/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/01/bli-med-pa-malvaktskurs/



