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Har du som trener meldt deg på?
Å bli en god målvakt er ikke gjort på en 
dag. Skal målvakten få mest utbytte av 
målvaktsutdanningen, er det viktig at 
de får oppfølging i treningshverdagen. 
Derfor er det lurt at trenere er med på 
kurset – også trenere som ikke har med 
egne målvakter. Sørg for at DIN klubbs 
aktuelle trenere har fått plass.
 
Påmeldingsrekord til Gullrunden
8. og 9. februar spilles sesongens tredje 
runde i Loppetassen: Gullrunden. Hele 
470 lag og 15 arrangører kan glede seg 
til kamper. Kampene er tilgjengelige i 
appen Min Håndball og på nettsiden.

Årsmøte 2020
Det er et nytt år og derfor snart tid for 
å avholde årsmøter i alle idrettslag. 
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned. På Idrettst-
inget i 2019 ble det vedtatt en rekke 
endringer i NIFs regelverk som ble 
gjeldende 01.01.2020.

Husk vegringsfristen for opprykk
Klubber som ønsker å vegre seg fra 
opprykk, må merke seg siste frist for å 
melde fra; innen 15. februar 2020.

Forslag på kandidater til regionstyret
Regionstinget til NHF Region Øst fin-
ner sted 8. – 9. mai 2020. Alle som har 
betalt medlems kontingent og har fylt 15 
år har forslagsrett og er valgbare. Valg-
komitéen ønsker nå ditt forslag til navn 
på aktuelle kandidater. 

Siste frist for overgang i 2019-20 
Spillere som vurderer klubbendring før 
sesongen er ferdig, må gjøre dette før 
15. februar. Dersom overgangen gjøres 
elektronisk via Min Idrett må alle steg i 
prosessen være fullført før 15. februar 
2020 (senest 14. februar kl 23:59).

Norge spiller om medalje 
Etter gode prestasjoner har Håndball-
gutta sikret seg plass i semifinalen og 
er garantert å spille om medalje i EM! 
Vi åpner for at lagene i regionen kan 
omberamme kamper som kolliderer med 
finalene, slik at alle kan være med å heie 
Norge frem til medalje! Bronsefinalen 
spilles lørdag 25. januar kl. 18.30 og fina-
len spilles søndag 26. januar kl. 16.30.
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