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Infomøter om ny sesong
NHF Region Øst inviterer til obligatoriske 
informasjonsmøter om sesongen 2021-
22. Selv om du har vært med på lignende 
møter tidligere så ønsker vi likevel at du 
deltar. I tillegg til nyttig informasjon, mener 
vi at det er fint med dialog og erfaringsut-
veksling mellom nye og erfarne trenere. 
Infomøtene gjennomføres på Teams 6., 8. 
og 14. september.

Terminlister og dommeroppsett
Det endelige kampoppsettet publisert og 
det er bare å glede seg til første serierunde. 
Dommeroppsettet for september er også 
klart.

Økonomisk støtte til enkeltspillere
Spillere som opplever økonomi som 
barriere, kan nå søke NHF om støtte til 
dekning av lisensen. Det er den enkelte 
klubb som søker på vegne av spilleren, 
og som dermed også står ansvarlig for 
søknaden. Fristen for å søke er 31. august.
 

Avkast i klubb
Endelig får breddehåndballen starte opp 
igjen, og for å legge til rette for en 
spennende og fartsfylt sesong har vi laget 
heftet ”Avkast i klubb”. Nå er det om å 
gjøre å skape begeistring, idrettsglede og 
en sosial møteplass som kjente og ukjente 
ønsker å være en del av, og det er her 
”Avkast i klubb” kommer inn.

REMA 1000 Håndballskolen
Nok en gang arrangeres REMA 1000 
Håndballskolen over hele landet i høstferien. 
14 arrangørklubber i Region Øst er klare til å 
ta imot unge som har lyst til å være med på 
en morsom aktivitet i ferien. 

Påmelding til første runde i Intersport 4’er
Nå er det klart for å melde på lag i både In-
tersport Loppetassen og Intersport 4’er for 
sesongen 2021-22. Sammen med 
arrangørklubber inviterer vi til seks kam-
prunder i Intersport 4’er og fire kamprunder 
i Intersport Loppetassen. Påmeldingen er 
åpen for alle runder. 
Merk egne påmeldingsfrister for hver runde.
Første runde i Intersport 4’er spilles 25. eller 
26. september. Fristen for å melde på lag er 
30. august.

Innmelding av spillere til SPU 13 og 14
Innmelding av spillere gjøres av lagets 
kontaktperson innen 1. september 2021. 
Skjema for utfylling er sendt til klubbens 
e-post og gjøres for første gang elektronisk.
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