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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 12/12-14 
Mandag 10. juni 2013 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Erik Øie    Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 

Ole Kristian Strøm   Påtroppende daglig leder 

 

Forfall: 

Rigmor Øverli   Styremedlem 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

 

Saksoversikt: 

71/12-14 Håndballtinget 

72/12-14 Referater og rapporter  

73/12-14 Møteplan 

74/12-14 Eventuelt 

 

Sak 71/12-14 

Håndballtinget 24. – 26. mai 2012 

Styret tok en evaluering av håndballtinget og i hvilken grad vedtak og behandling av 

strategiplan ville påvirke vårt arbeide fremover. Stor enighet om at det var et godt 

ting med gode og konstruktive diskusjoner. Også fornøyde med at noen av våre 

endringsforslag gikk igjennom. For øvrig stor enighet om at vi bør bestrebe oss på å 

være representert i gruppene der helhetlig tenkning rundt ungdomshåndballen og 

fremtidig organisering av 2. divisjon skal diskuteres. 

 

Vedtak: Våre ønsker meldes inn til NHF i forbindelse med grupperinger 

rundt helhetlig tenkning rundt ungdomshåndballen og fremtidig 

organisering av 2. divisjon. 
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Sak 72/12-14 

Referater og Rapporter. 

FS    nr. 23 

FS    nr. 01 

RS   nr.11 

 

Påmelding til våre serier for sesongen 14/15. 

Så langt ser det ut til å bli en liten økning av påmeldte lag til årets serie! 

 

Status administrasjon. 

På grunn av usikkerhet med langtids sykefravær og permisjoner i administrasjonen 

søker vi i disse dager etter en vikar frem til neste høst. 

 

Anleggskomite i VIK 

Morten Egge ga en kort rapport fra to møter han har deltatt på. 

 

Ledermøte i TIK 

Rapport var sent inn fra vår deltager der Henning Nygaard, denne ble referert. 

 

Arrangement: 

Soneturnering 1. juni i Skien fritidspark for alle som har deltatt på spillerutvikling 

denne sesongen. Ca. 450 stk. deltok i en flott turnering.. 

Scandinavian Open for LMS ble avviklet i Arena Larvik 4. – 6. juni med Region Sør 

sammen med Larvik som teknisk arrangør. Flott arrangement, men det viste seg 

vanskelig å fylle hallen med tilskuere. Noe som nok også har noe med tidspunktet å 

gjøre. 

Scandinavian Open for LK94 i ROS Arena 14. – 16. Juni med Region Sør sammen 

med ROS som teknisk arrangør. 

 

Dommerutvikling. 

De yngste talentparene var samlet i Skien fra fredag 31. mai og lørdag 1. juni i 

forbindelse med vår Soneturnering. 

Dommerutviklere tirsdag 4.juni i Arena Larvik 

Åpen dommersamling onsdag 5. juni i Arena Larvik 

Dommerinstruktørene torsdag 6. juni  i Arena Larvik 
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Sentral samling for Instruktører 

Region Sør var representert med tre insturktører og vår koordinartor på Spill/trning  

på sentral samling for insturktører i Sandefjord 5. – 7. juni. Hovedtema her var ny 

utviklingsløype for trenere. 

Norsk topphåndballseminar 

Ble avviklet i Sandefjord  7. – 9. juni, vi deltok med flere av våre spillerutviklere og 

representanter fra Spill/trening. 

 

 

 

 

 

Sak 73/12-14 

Møteplan 

Høstens møteplan ble gjennomgått og er som følgende: 

Mandag 26. august Regionstyremøte 

Mandag 23 september Regionstyremøte 

Fredag 18. – lørdag 19. oktober Temakonferanse 

Lørdag 19. -  søndag. 20. Regionstyremøte 

Mandag 25. november Regionstyremøte 

 

 

 

 

Sak 74/12-14 

Eventuelt 

Kvalikkamp LKS 

Det ble orientert om en invitasjon til å søke kvalikkamp for LKS  i helgen 26/27 

oktober. Administrasjonen ser ikke å eventuelt kunne påta seg denne kampen. Dette 

på grunn av usikkerhet rundt tilgjengelig personell i administrasjonen i denne tiden 

fordi vi da er opptatt med å forberede Møbleringen Cup som avvikles i 

Drammenshallen 29. november til 1. desember. Vi er opptatt av at dette skal bli en 

flott turnering med fulle hus. 

Styret ga sin tilslutning til denne avgjørelsen, men var opptatt av at vi selvfølgelig 

gjerne vil ha invitasjon til å søke ved neste korsvei. 

 

 

Vedtak: Ovennevnte møteplan gjelder til eventuelle endringer blir gjort. 

Vedtak: Styret tok orienteringer til etterretning. 
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VM 2019 

Det har kommet en forespørsel til alle regionene om interesse for å være søker til EM 

2019.  

Administrasjonen går sammen med styret inn i en innledende kommunikasjon med 

NHF om saken og så tar det videre der i fra. 

 

 

Referent  

Marit Skretteberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


