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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
 

Regionstyremøte Nr. 12/18-20 
Tirsdag 22.10.2019 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Petter Thoresen 
Jan Christen Danielsen 
 
Forfall: 
Gun Finrud 
Mai-Britt Kopperud 
 
 
Saksoversikt: 
112/18-20 Referater og rapporter 
113/18-20 Rapport fra administrasjonen 
114/18-20 Økonomi 
115/18-20 Temakonferansen 2019  
116/18-20 Styremøte 9.-10.nov   
117/18-20 «Ut i klubb» 
118/18-20 Anlegg 
119/18-20 Arrangement 
120/18-20 Eventuelt 
 
 
Sak 112/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 11/18-20 
FS 03 Saksnr 025-035 avholdt 26.-27.09.2019 
 

 
 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 11/18-20 ble godkjent. 
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Sak 113/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
 
Lagsstatistikk: 
Region Sør øker noen lag fra 9 år og oppover til senior, men en nedgang på de yngste 
lagene fra 8 år og nedover. DL har meldt inn en liten bekymring til NHF og øvrige 
regioner når gjelder denne nedgangen. Med bakgrunn i dette har Region Sør tatt på 
seg ansvaret, på oppdrag fra Nasjonal Ledergruppe, for å se på utviklingen på 
landsbasis. Etter at all info er innhentet, skal evt tiltak vurderes og iverksettes. 
 
Regionalt eliteklubbseminar: 
NHF sentralt har gode erfaringer med forrige sesongs regionale eliteklubbseminar og 
ønskene er å gjennomføre dette også inneværende sesong. Møte er for eliteklubbene, 
1.divisjon og 2.divisjon. Temaene på møte er bl.a. eliteserielisensnemdas krav og 
arbeid, arrangement, «regionens halvtime», m.m. NHF sentralt inviterer og 
vi har sendt inn forslag til møtedato og sted: 25.november kl.1630-2100 på Scandic 
Park Hotell i Sandefjord. 
 
Anleggsatlas: 
Administrasjonen innhenter nye opplysninger fra klubbene når gjelder tildelte 
treningstimer i hall og leiepris, for så å oppdatere Anleggsatlaset.  
Frist 1.november. 
 
Barnehåndball:  
Det er gjennomført flere trenermøter for 6-10 år og 11-12. Gode tilbakemeldinger på 
nytt tiltak med trenermøte for 11-12 år. De siste møtene for 6-10 år blir gjennomført 
de to neste ukene, da flere lag kommer med etter høstferien. Nedgang i antall 
deltagere, etter at vi gikk bort fra at det skulle være obligatorisk.  
 
13-årsdagene:  
Fokus på 13-årsdagene og fysisk-/skadeforebyggende trening. Alle 13-åringer vil få 
utdelt strikk til skulderøvelser og øvelser for knærne. Fysioterapeuter instruerer alle 
spillere og lag med en praktisk gjennomgang av øvelsene. 
Administrasjonen setter opp en plan for når lagene skal til fysioterapeutene. Dette 
følges opp av Petter Thoresen 17.november i Slagenhallen, Mai-Britt Kopperud 
23.november i Drammenshallen og Gro Gulliksen 24.november i Skienshallen.  
 
Spillerutvikling:  
Barne- og ungdomstrenerseminar ble gjennomført i Sandefjord 27.-28.oktober 2019 
med 80 deltakere. Evaluering er sendt ut til deltakerne.  
 
Skoleturneringer:  
Skoleturneringene gjennomføres i hele regionen i disse dager.  Seksjon organisasjon 
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har tatt en del av oppgavene til spill/trening, grunnet sykemeldinger. Bra påmelding. 
Vi må og skal gjøre en god evaluering, samt se muligheten for hvordan vi kan bruke 
dette tiltaket enda bedre.   
 
Dommerarbeid: 
Det går bra på dommersiden i regionen. Mange personer gjennomfører 
dommerutdanningen. Godt i gang med de ulike nivåene i utviklingsgruppene. 
Oppstart for utviklingsgruppe nivå 4 i disse tider. Litt få påmeldte på 
dommerutviklerutdanning, men vi gjennomfører. 
 
Trenerkurs: 
Vi gjør det bra på utdanningssiden. Mange igjennom Trener 1.  
 
Klubb/rekruttering: 
Vi prioriterer de klubbene har avtale med, både hva gjelder klubbhuset og 
rekruttering.  
 

 
Sak 114/18-20 
Økonomi 
Saldoliste ble presentert for styret. Det er god kontroll på utestående. 
Q3 presenteres før neste styremøte og gjennomgås på styremøte 9.november.  
 

 
Sak 115/18-20 
Temakonferansen 2019 

Årets konferanse holdes på Scandic Park Sandefjord fra fredag 8. november til lørdag 
9. november. Konferansen er gratis for 2 personer fra hver klubb. 

DL informerte om antall påmeldte pt. Styret kontakter sine tildelte klubber og 
oppfordre dem til å melde seg på. 
 
Påmeldingsfristen er 25.oktober. 
Styret organiserer og gjennomfører hederskvelden under middagen 8.nov. 
 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning. 
    

Vedtak: Styrer kontakter sine tildelte klubber og oppfordrer dem til å melde seg 
på. 
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Sak 116/18-20 
Styremøte 9.-10.november 
Forslag til saker: 
- Ta opp hovedfokusområdene i Strategidokumentet. 
- «Ut i klubb» - plan, innhold, strategi. 
- Anlegg – videre arbeid. 
- Diskutere saker som kommer opp på Temakonferansen 
- Evaluere Temakonferansen 
 
Styret oppfordres til å melde inn andre forslag til saker. 

 
Sak 117/18-20 
«Ut i klubb» 
- Tas opp på styremøte 9.november. 
 

 
Sak 118/18-20 
Anlegg 
Per Inge Bjerkseter tar over som leder i Anleggsutvalget. 
 
Anleggsutvalget ønsker et møte med klubbene Sandar og Runar, som har vært 
gjennom store prosesser ifm sin anleggsutvikling. Anleggsutvalget ønsker 
informasjon fra nevnte klubber til kompetanseheving på ulike områder som blant 
annet oppstartsfasen, finansieringsmodeller, byggefase, drift og vedlikehold. 
 
Administrasjonen ferdigstiller oversikten over klubbers/kommuners planlagte 
anlegg, anlegg under bygging og ferdigstilte anlegg. 
 
DL booker møte med Drammens Idrettsråd ang mangel av hallflater på Konnerud. 
 

 
Sak 119/18-20 
Arrangement 

- Saken tas opp på neste møte 
 

Vedtak: Sak 119/18-20 tas opp på styremøte 9.november. 

Vedtak: Per Inge Bjerkseter er ny leder av anleggsutvalget i NHF Region Sør. 
 
 
    

Vedtak: Til etterretning 
 
    

Vedtak: Sak 117/18-20 tas opp på styremøte 9.november. 
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Sak 120/18-20 
Eventuelt 
- Per Inge Bjerkseter skal være med i en nasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide 
en ny lovnorm for regionene. 
- Jan C. Danielsen informerte fra Buskerud Idrettskretsting og det konstituerende 
tinget til nye Viken Idrettskrets (Buskerud, Akershus og Østfold). Våre delegater var 
Gro Gulliksen, Mai-Britt Kopperud og nevnte Jan C. Danielsen. Per Inge Bjerkseter 
var representert som medlem av Buskeruds Idrettskrets kontrollkomite. Han ble for 
øvrig valgt inn som vararepresentant i kontrollkomiteen til Viken Idrettskrets. 
- Gro Gulliksen refererte fra Dialogmøte hun har deltatt på, hvor alle regionlederne, 
presidentskapet og generalsekretariatet deltok.  
- DL melder på Gro Gulliksen, Petter Thoresen, Brit Lundegaard og Gun Finrud til 
Vestfold Idrettskrets ekstraordinære kretsting, samt nye Telemark/Vestfold 
Idrettskrets konstituerende ting. 
 
Møtedatoer: 
8.-10.november 2019 – Temakonferanse med påfølgende styremøte 
3.desember 2019 – Styremøte i Drammen 
12.-15.januar 2020 – Styremøte og arbeid med handlingsplan i Trondheim. 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
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