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Regionstyremøte Nr. 5/20-23 

Mandag 13.10.2020 på Teams 

 

Tilstede: 
Gro Gulliksen 
Per Inge Bjerkseter 
Mai-Britt Kopperud 
Trine Brox 
Truls Gundersen 
Tom Sørensen 
Nora Kaalstad 
Aasta Ajer 
Alexander Christiansen 
 
Forfall: 
 
 
 
Saksoversikt: 
27/20-23 Referater og protokoller 
28/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
29/20-23 Økonomi  
30/20-23 Status Covid-19 
31/20-23 Lisens/lisensfond  
32/20-23 Temakonferansen 6.-7.november 
33/20-23 Styreseminar 
34/20-23 Strategi gratis halleie – handlingsplan 
35/20-23 Anleggsutvalg 
36/20-23 Eventuelt 
 
 
Sak 27/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
 

 
Sak 28/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand 
Kort info fra seksjonene: 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.3/20-23 ble godkjent av styret. 
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Dommer:  
- Godt i gang med dommerbarnehåndball. Skal i gang med dommerutvikler 

barnehåndball i forbindelse med barnehåndballturneringene.  
- Fortsatt god etterspørsel etter dommer 1. Administrasjonen vurderer 

etterspørsel opp mot geografiske behov.  
- Dommer 2 og dommer 3 starter opp i disse tider. God påmelding på 

dommer 2.  
- Dommerutvikler 1 og 2; utfordringer ift gjennomføring, da man vanligvis 

har benyttet regionalbylag og 13 årsdagen, administrasjonen ser etter nye 
arenaer. 

- Instruktørutdanningen har oppstart denne måneden. To personer er 
påmeldt.  

- Ferdigstiller dommeroppsett frem til jul i disse tider.  
- Dommerutviklingen er godt i gang på alle nivåer.  

Spillerutvikling:  
- All spillerutvikling er utsatt ut 2020, informert ut 12.10.2020 
- Administrasjonen jobber med alternative løsninger, hvor tiltak vil variere 

mellom observasjon og klubbesøk.  

Klubb: 
- Administrasjonen har gjennomført fire trenermøter for 11-senior er, til 

sammen 170 deltagere har vært med.  
- Administrasjonen har gjennomført en ny ringerunde til alle klubbene.  
- Funnene finner dere i et eget dokument.  
- Vellykket tiltak med Hallingdalsklubbene. Administrasjonen fortsetter 

denne prosessen med nye tiltak. Fokus på klubbutvikling og rekruttering.  
- Fokus fremover vil være å fortsatt være å bistå, og hjelpe klubbene etter 

behov. Klubbutviklingsprosesser vil igangsettes dersom det er 
hensiktsmessig, og ønske fra klubb. 

 
Rekruttering: 

- Etter nedgangen i Telemark ift antall påmeldte lag på 
barnehåndballturneringene hittil, har administrasjonen 
igangsatt/gjennomført en kartlegging. Tilbakemeldingene finnes i et eget 
dokument. I forbindelse med kartleggingen har vi også sett at noen nye 
lag/klubb har kommet til.  

- Basert på svarene vil administrasjonen arbeide målrettet for å få med de 
klubbene/lagene som enda ikke har deltatt, i de kommende 
barnehåndballturneringene.  

- Rekrutteringstiltak igangsettes i de områdene administrasjonen, i samråd 
med klubbene, ser det nødvending.  

- REMA 1000 håndballskole ble gjennomført på 6 antall steder 
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Barnehåndball: 
- Reglen vedr 200 tilskuere har bidratt til at vi trenger flere arrangører og 

haller pr runde, dette har periodevis vært utfordrende for administrasjonen, 
men vi har il nå klart å løse det.  

- Administrasjonen forsetter i disse tider med trenermøter på Teams. God 
påmelding til nå, ca 280 personer (6-10 år) har vært med, ett møte igjen. 
Gode tilbakemeldinger pt.   

- Gode tilbakemeldinger etter gjennomføring av den første 
barnehåndballturneringen.  

Mini, lørdag; 

 September Oktober 

 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 
Buskerud 56 60 47 41 31 104 119 89 86 85 
Vestfold 80 64 53 41 51 121 86 101 85 82 
Telemark 32 29 19 15 4 46 45 38 26 14 

Totalt antall 168 153 119 97 86 271 250 228 197 181 
 
Aktivitetsturnering, søndag 

 September Oktober 

 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 
Buskerud 92 65 70 74 77 114 105 108 108 106 
Vestfold 113 94 81 88 86 122 111 95 99 99 
Telemark 31 37 27 34 23 51 50 44 56 37 

Totalt antall 205 196 178 196 186 287 266 247 263 242 
 
Totalt barnehåndball 

 September Oktober 

 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 
Totalt mini + akt 373 349 297 293 272 558 516 475 460 423 

 
 
 
Inkludering:  

- TH: Administrasjonen gjennomført en ringerunde til alle klubbene.  
- TH-lagene venter på oppstart, sammen med fase 3.  
- NHF har i den seinere tid utlyst prosjektmidler (håndballting vedtak) til 

inkluderingsarbeid i klubbene. Innen fristen var det to-tre klubber fra 
Region Sør. Ny søknadsrunde på nyåret.  

- Region er tildelt kr 30.000 fra UDI, via NHF. Som skal benyttes frem til jul, 
på mottak i regionen. Regionen setter i gang tiltak.  
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Trenerutvikling: 

- Trener 2-løpet går som normalt, god påmelding. Nytt fra i år at vi kjører 
flere kurshelger med modeller vs mange kurskvelder sist sesong. Flere 
modeller blir i år filmet for å kunne benytte dette i etterkant.  

- God etterspørsel etter Trener 1 kurs. Satt opp etter smittevernhensyn. 
- Reduserer antall deltagere på hvert kurs, og gjennomfører heller flere kurs.  
- Instruktørutdanningen har oppstart denne måneden. En personer er 

påmeldt.  
- Planlegger å tilby innføringskurs i barnehåndball via Temas.  

 

Sak 29/20-23 
Økonomi 
NHF Region Sør fikk innvilget hele søknadsbeløpet pålydende 497.000,- for tapte 
inntekter av lottstift i «krisepakke 2». 
Administrasjonen har utarbeidet et prognosebudsjett, som belyser avlyste, utsatte 
og endrede tiltak og prosjekter i det opprinnelige budsjettet. Dette for å få et 
bedre styringsverktøy. Prognosebudsjettet tilsier at selv om omsetningen vår går 
ned, så kommer vi bra ut av det i bunnlinjen for 2020, altså innenfor det 
opprinnelige budsjettets resultat. Administrasjonen utarbeider også en 
likviditetsprognose, som tar for seg ulike scenarier for hele sesongen 20/21, 
dersom noe blir avlyst, ikke kommer i gang, utsatt, etc.  
 

 
 
Sak 30/20-23 
Status Covid-19 
DL informerte fra administrasjonens arbeidsoppgaver og utfordringene med 
Covid-19. Det har i den siste perioden vært mange prosesser for å kunne 
gjennomføre håndballaktivitet for barn og unge. Vi har naturligvis forholdt oss til 
helsemyndighetene til enhver tid, men også fått oppklart noen uklarheter som har 
oppstått. Alle er veiledere på plass, slik at vi kan gjennomføre åpnet aktivitet i 
henhold til myndighetenes smittevernregler. Det vil bli gjennomført flere 
webinarer og infomøter for ulike funksjoner og verv i klubb. 
En del av aktiviteten og tiltakene våre må avlyses, utsettes, eller gjennomføres på 
andre måter, som f.eks. digitalt på Teams. Dette vurderes fra tiltak til tiltak, men 
med et ønske om at vi ikke utsetter kjerneaktiviteten vår for smitterisiko. 
Det viktigste er altså at kjerneaktiviteten vår, kampene, kan gjennomføres på en 
mest mulig risikofri måte. 
Det forberedes nå at 3.-5.divisjon kan bli halv kampsesong. 
Administrasjonen håndterer de innkomne henvendelser, etter gjeldende 
veiledere, på en god måte. 

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Prognosebudsjettet ble godkjent av styret.  
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Sak 31/20-23 
Lisens/Lisensfond 
Lisens: 
Utøvere født 2004 og tidligere og som kun deltar på seniorlag i 2. divisjon og 
lavere divisjoner, vil kunne betale halv lisens for sesongen 2020/21. Betalingsfrist 
for utøverne i denne gruppen var 9.10.2020. Lisensen gir utøverne forsikring 
både i organisert trening og kamp.  
 
Lisensfond: 
Forbundsrådet i NHF ga sin tilslutning til forslaget om etablering av et 
«lisensfond» for å avhjelpe de utøvere og familier som trenger det mest. Det ble 
bedt om i den forbindelse om at det letes etter eventuelle muligheter for 
samordninger med andre allerede eksisterende ordninger. Forbundsrådet så det 
som hensiktsmessig at tiltaket på sikt kunne etableres som en varig ordning, men 
vil vurdere behovet for dette på bakgrunn av de erfaringer som høstes denne 
sesongen. Forbundsrådet støttet forslaget om at kr 5.250.000,- øremerkes 
lisenstilskudd, mens kr 2.250.000,- øremerkes øvrige støttetiltak. Forbundsrådet 
forutsatte videre at det skal være klubben som søker om tilskudd på vegne av 
sine utøvere. Forbundsrådet ba Nasjonal ledergruppe (NL) om å iverksette 
ordningen. Det ble etablert et eget styre for ordningen som skal vurdere 
innkomne tilskuddssøknader. Dette styret besto av 2 representanter fra 
Forbundsstyret, 2 representanter fra Regions-styrene og 1 representant fra NL. 
Generalsekretariatet i NHF utgjorde sekretariat.  
 
 

 
 
Sak 32/20-23 
Temakonferanse 6.-7.november  
Temakonferansen utsettes til våren 2021, grunnet covid-19 situasjonen. 
 

 
Sak 33/20-23 
Styreseminar 
Styreseminar utsettes inntil videre grunnet covid-19 siuasjonen.  
 

Vedtak: Til etterretning 
 

 

Vedtak: Temakonferansen utsettes til våren 2021, grunnet covid-19 
situasjonen  
 
 
 

 

Vedtak: Styreseminar utsettes inntil videre grunnet covid-19 siuasjonen.  
 

 

Vedtak: Til etterretning 
 

 



 

Protokoll Regionstyremøte 2020 – 2023   Side 6 

 
Sak 34/20-23 
Strategi gratis halleie – handlingsplan  
Nestleder Per Inge Bjerkseter informerte om strategien og handlingsplanen som 
gjaldt i sist tingperiode, samt status av dette arbeidet. 
Det er fortsatt en del haller og kommuner som tar halleie fra klubbene for 
idrettsaktivitet for barn og unge. Region Sør skal arbeide aktivt for å få gratis 
halleie for barn og unge i klubbene våre. 
I denne sammenheng har styret innledningsvis fordelt enkelte områder, for å 
kartlegge situasjonen med klubbene, halleiere og kommuner vedrørende halleie: 
Gro Gulliksen og Tom Sørensen - Larvik og Sandefjord. 
Trine Brox - Rjukan. 
Alexander Christiansen – Asker 
Per Inge Bjerkseter kontakter Vestfold/Telemark Idrettskrets Anleggsutvalg og 
tilsvarende i Viken Idrettskrets for møter. 
Ole Kristian Strøm kontakter Drammen Håndballklubb og Drammen Idrettsråd for 
møte vedrørende Drammenshallen. 
Ole Kristian Strøm kontakter Drammens Idrettsråd for et møte vedrørende øvrige 
haller i Drammen. 
 

 
 
Sak 35/20-23 
Anleggsutvalg 
Nestleder Per Inge Bjerkseter informerte om det nedsatte Anleggsutvalget og 
dets oppgaver og mandat. 

Hensikt 
Hensikten med anleggsutvalget i Region Sør er å styrke arbeidet med å utvikle 
antall og kvalitet på håndballhaller i Region Sør. Utvalget skal bidra til at 
kunnskaper, erfaringer og ressurser organiseres til gode for klubber og 
kommuner som har ønske om eller planlegger om en ny hall. 

Ansvar til anleggsutvalget 
• Innsamle og organisere kunnskap, erfaring og informasjon om 

hallutbygging 
• Lage prosedyre for planlegging og gjennomføring for hallbygging. (Basert 

på tidligere utarbeidet materielle) 
• Utarbeide forslag for gode løsninger og budsjetter for nye haller. 
• Være ressurspersonell for klubber og kommuner som ønsker, planlegger 

og gjennomfører hallutbygging 
• Være Region Sør sin ressurser for at utbygging av haller tilfredsstiller 

håndballens behov. 
• Bidra til at kommuner har tilstrekkelig halldekning, og at det ikke er hall-leie 

for barn og ungdom under 19 år. 

Vedtak: Til etterretning 
 

 



 

Protokoll Regionstyremøte 2020 – 2023   Side 7 

 
Anleggsarbeidet har i en periode blitt noe utsatt grunnet covid-19. Alexander 
Christiansen tar kontakt med Anleggsutvalgets medlemmer for nye planer og 
aktivitet. 
 

 
 
Sak 36/20-23 
Eventuelt 
Neste styremøter: 
10.november i Drammen 
15.desember i Sandefjord 
 

 
 
 
Referent: Ole Kristian Strøm 
 
 
 

Vedtak: Til etterretning 
 

 

Vedtak: Neste styremøter: 
10.november i Drammen 
15.desember i Sandefjord 
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