
        
 

 Protokoll Regionstyremøte 2018 - 2020  Side 1 
 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 
 

Regionstyremøte Nr. 15/18-20 
Tirsdag 11.2.2020 på Idrettens Hus i Drammen 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Brit Lundegaard 
Bjørn Hagberg 
Petter Thoresen 
Jan Christen Danielsen 
Gun Finrud 
Mai-Britt Kopperud 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt: 
138/18-20 Referater og rapporter 
139/18-20 Rapport fra administrasjonen 
140/18-20 Økonomi 
141/18-20 Handlingsplan  
142/18-20 «Ut i klubb» 
143/18-20 Utvalg 
144/18-20 Anlegg 
145/18-20 Arrangement  
146/18-20 Eventuelt 
 
 
 
Sak 138/18-20 
Referater og rapporter 
Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 14/18-20 
Nestleder Per Inge Bjerkseter refererte fra arbeidet og siste møte ang ny lovnorm for 
regionene, som en gruppering i NHF har jobbet med. Region Sør har tidligere 
diskutert og gått gjennom lovforslaget, og våre innspill ble ivaretatt i møte. Stor 
enighet i håndballnorge om det meste, hva gjelder endringer og justeringer. 
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Styremedlem Brit Lundegaard rapporterte om en flott åpning av nye flotte 
Porsgrunn Arena, hvor det blant annet ble presentert en rekke idretter fra området. 
 
Styret tok en gjennomgang av Forbundsstyremøte nr.05 Saksnr 046-058 avholdt 09.-
13.01.2020 
 
 

 
 
Sak 139/18-20 
Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand 
 
- Kort status fra administrasjonen. 
- DL informerte om prosessen som er i gang rundt ansettelsen av ny Klubbrådgiver, 
som blir en fast 100%-stilling. 
- NHF Region Sør ligger godt an til å få godt over 1% økning i antall lisensierte 
spillere for ses.19/20, en vekst som er gledelig. 
- Nytt forslag til dommermodell ble lagt frem og diskutert. Her utarbeider 
administrasjonen videre, etter innspill fra styret. 
- Det er vedtatt å lage en prinsippskisse for dommerutvikling, NHF. 
- Det er vedtatt at 12 årsklassen tilhører barnehåndball og det skal ikke føres tabell i 
sesongen 20/21. 

- Det er vedtatt nye spill modeller i barnehåndballen fra sesongen 20/21 

 
o Jenter og gutter 6 år; 
o 4`er håndball – minihåndballbane – ballstørrelse 00 (mykball) 

 
o Jenter og gutter 7 år; 
o 4`er håndball – minihåndballbane – ballstørrelse 00 (mykball) 

 
o Jenter og gutter 8 år; 
o 4`er håndball – minihåndballbane – ballstørrelse 00 

 
o Jenter og gutter 9 år; 
o 5`er håndball – kortbane – 2x15 minutter hvis kun en kamp (2x10 

turneringsspill) – ballstørrelse 00 – 10 spillere. 
 

o Jenter og gutter 10 år; 
o 5`er håndball – kortbane – 2x15 minutter – ballstørrelse 0 – 10 spillere. 

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 14/18-20 ble godkjent. 
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o Jenter og gutter 11 år; 
o 6`er håndball – full bane – nedsenket tverrligger – 2x20 minutter – 

ballstørrelse 0 – 12 spillere. 
 

o Jenter og gutter 12 år; 
o 6`er håndball – full bane – 2x20 minutter – ballstørrelse 0 – 12 spillere 

 
Beachhåndball: 
Administrasjonen er godt i gang med å planlegge beachsesongen regionalt. 
 
Spillerutvikling: 
Region Sør er etter nå i gang med målvaktressurs inn i SPU, det har fått gode 
tilbakemeldinger  
Inkludering: 
HU serien har byttet navn til REMA 1000 TH-serien, som hadde kick off regionalt 
helgen i uke 6. 
Klubbutvikling:  
Ål, Nesbyen og Gol har hatt et fellesmøte, med temaer som utvikling, oversikt og 
harmonisering.  
Konnerud kjører modul sportslig ledelse onsdag 12.2. Vi er i dialog med flere 
klubber etter analyse.  
Vear IF har nylig gjennomført analysen 
Det har vært et møte mellom Konnerud og Reistad, og det skal være et 
oppfølgingsmøte med hele Drammensområdets klubber.  
 
Region Sør skal sette i gang en fair-play kampanje, hvor vi skal være svært tydelige 
på at vi ikke ønsker at noen lag vinner kamper med for mange mål, og spesielt ikke 
på b- og c-nivå.  

 
Sak 140/18-20 
Økonomi 
Det er god kontroll på økonomien og prognosebudsjettet, som er et resultatmessig 
nullbudsjett. 
Regnskapet for 2019 blir sendt ut i forkant av neste styremøte, da revisor er ferdig 
med sitt arbeid. 
Administrasjonen jobber med budsjetter for perioden 2020-23 og har et forslag klart 
før neste styremøte. 
 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 141/18-20 
Handlingsplanen 
Det er jobbet godt med Handlingsplanen for neste periode. Administrasjonens 
forslag til den Handlingsplanen som skal presenteres på regionstinget sendes til 
styret i forkant av neste styremøte. 
 

 
 
Sak 142/18-20 
«Ut i klubb» 
NHF Region Sør ønsker å være tettere på klubbene og bli bedre kjent med dem. Det 
er mye enklere å ha god kontakt når man er kjent med hverandre. 
Styremedlemmene skal ha møter med tidligere avtalte klubbsammensetninger. Dette 
kommer i gang i aug/sep 2020. 
 
Det har vært et møte mellom Konnerud og Reistad, og det skal være et 
oppfølgingsmøte med hele Drammensområdets klubber.  
 
 

 
 
Sak 143/18-20 
Anlegg 
Det er utarbeidet en handlingsplan for anleggsarbeidet. Styret følger opp den i 
forhold til ansvarsfordelingen som ligger der. 
Administrasjonen avtaler et møte med Runar og Sandar, hvor temaet er deres 
prosesser ift hallbygging.  
Region Sør ønsker et møte med Drammen Idrettsråd for å legge en felles strategi for 
Drammenshallen, Konnerudhallen, nedre Eiker og annet. DL kontakter Drammens 
Idrettsråd for videre fremdrift. 
Styremedlem Gun Finrud sjekker hvor langt prosessen har kommet ift ny hall på 
Rjukan, da anleggsutvalget gjerne vil bidra i denne prosessen.  
 
 

 
 

Vedtak: til etterretning 
 
 
    

Vedtak: Til etterretning 
 
    

Vedtak: Til etterretning  
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Sak 144/18-20 
Arrangementsutvalg 
Det jobbes godt med å få enda bedre arrangementer i Region Sør. Utvalget jobber 
videre med nye konsepter for gode arrangementer. 
 

 
 
 
Sak 145/18-20 
Eventuelt 
Styremedlem Gun Finrud og nestleder Per Inge Bjerkseter stiller på 
Vestfold/Telemarks kretsting torsdag 23.april i Larvik. 
 
Møtedatoer: 
12.mars 
20.april 

 
Vedtak: Til etterretning 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 

Vedtak: Til etterretning 
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