
 

  
                                      Protokoll Regionstyremøte 2020 - 2023 

 
 

 
Regionstyremøte Nr. 6/20-23 

Tirsdag 10.11.2020 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: 
37/20-23 Referater og protokoller 
38/20-23 Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand  
39/20-23 Økonomi  
40/20-23 Status Covid-19 
41/20-23 Lisens  
42/20-23 Status kartlegging gratis halleie 
43/20-23 Status medlemmer Anleggsutvalg 
44/20-23 Eventuelt 
 
 
Sak 37/20-23 
Referater og protokoller 
Styret gikk gjennom FS-protokoller, FR-protokoller og RS-protokoll. 
Styremedlem Nora Kaalstad rapporterte og informerte fra Idrettskretstinget til 
Viken Idrettskrets og kunne fortelle at det hadde vært et godt ting. 
 

 
 
 
 
 

Vedtak: Protokollen for Regionstyremøte nr.6/20-23 ble godkjent av styret. 
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Sak 38/20-23 
Rapport fra administrasjonen/rikets tilstand 
Naturligvis en utfordrende periode for administrasjonen, blant annet med de ulike 
retningslinjene ang Korona i kommunene. Det jobbes kontinuerlig med å forsøke 
å holde oversikt. 
Dommer: 

- Alt som kan foregå på Temas, gjøres der. Videre kjører vi kurs innenfor 
smittevernregler og anbefalinger.  

Trenerutvikling: 
- Alt som kan foregå på Temas, gjøres der. Videre kjører vi kurs innenfor 

smittevernregler og anbefalinger.  

Spillerutvikling: 
- Etter sommeren omdisponerte vi våre ressurspersoner. Vi har nå fokus på 

aldergruppen 14 og 15 år, hvor treneren er ute i klubb og ser 
treninger/kamper. 

- 13 år er utsatt til etter jul.   

Barnehåndball: 
- Barnehåndballtureringene 14.-15.11 blir ikke gjennomført. Vi jobber for å 

gjennomføre turneringene i desember, og er forberedt på å gjøre endringer 
og tilpasninger for å legge til rette for aktivitet for denne aldergruppen.  

 
 
 

- I rekkefølge: Buskerud, Vestfold og Telemark 

November 
16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

131 136 139 143 132 
131 106 103 87 98 
62 50 46 49 30 

324 292 288 279 260 

    269 
November 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

126 119 111 129 132 
124 110 100 115 112 
54 56 48 59 41 

304 285 259 303 285 

    301 
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November 
16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

628 577 547 582 545 

    570 
 
Klubbutvikling: 

- Vi starter en ny ringerunde til klubbene, med blant annet fokus på 
påmeldingsfrist 15.11. Samtidig bistår vi i ST organisasjon ift justering av 
nivå, og tar kontakt med klubber. 

Rekruttering:  
- Et viktig område for oss. Noen få rekrutteringstiltak er blitt gjennomført. 

Skolene er litt skeptiske pr nå. Administrasjonen jobber kontinuerlig med å 
tilpasse og få i gang rekrutteringstiltak. Fokus på hele regionen, men 
ekstra fokus på gamle Telemark.  

- I oktober gjennomførte vi håndballhelg på Gol. Med fokus på klubb og 
rekruttering. Veldig gode tilbakemeldinger på dette, og en viktig 
prioritering.  

 
 

 
Sak 39/20-23 
Økonomi 
Administrasjonen utarbeider en likviditetsprognose, som tar for seg ulike 
scenarier for hele sesongen 20/21, dersom flere aktiviteter blir avlyst, ikke 
kommer i gang, utsatt, etc.  
 
Regnskapet for 3.kvartal ble presentert og godkjent. 
 

 
 
Sak 40/20-23 
Status Covid-19 
DL informerte fra administrasjonens arbeidsoppgaver og utfordringene med 
Covid-19. Det har i den siste perioden vært mange utfordringer for å kunne 
gjennomføre håndballkamper for barn og unge. Alle regioner i NHF utsatte alle 
kamper 6.-10.november, da vi måtte ha tid til å skaffe oss oversikt over de nye og 
ulike retningslinjene i landets kommuner.  
For øvrig har vi naturligvis forholdt oss til helsemyndighetene til enhver tid, men 
også fått oppklart noen uklarheter som har oppstått. Alle er veiledere på plass,  

Vedtak: Til etterretning  
 

 

Vedtak: Regnskapet for 3.kvartal ble godkjent.  
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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. 
Administrasjonen håndterer de innkomne henvendelser på en god måte, samt 
har god kommunikasjon med klubbene. 
 
Administrasjonen kom med følgende innstilling til Regionstyremøte: 

Håndballaktivitet og restriksjoner 
Kommunale tiltak gjør det vanskelig å gjennomføre kamper i uke 46, men vi 
er glad for at barn og unge kan fortsette med treningshverdagen sin i de 
fleste kommuner. 

Den regionale kampaktiviteten (i praksis barne- og ungdomshåndballen) har 
vært fryst over hele landet fra fredag 6. november, til og med tirsdag 10. 
november. 

Den enkelte av Norges Håndballforbunds (NHF) seks regioner har forsøkt å 
avklare hvor og når det er mulig å gjennomføre kampaktivitet fra og med 11. 
november. 

Region Sør har nå fått oversikt over bestemmelsene i kommunene i regionen. 
Mange av de mest folkerike kommunene har innført strengere tiltak enn de 
nasjonale restriksjonene, ved at de ikke anbefaler/fraråder kamper og/eller reiser 
til andre kommuner. Noen kommuner følger fortsatt de nasjonale restriksjonene. 

På grunn av de kommunale restriksjonene i vår region, finner vi det vanskelig å 
gjennomføre kampaktivitet i uke 46. Dette medfører at vi setter alle kampene i 
uke 46 uten dato inntil videre. 

I NHF Region Sør gleder vi oss i dag over at treningsaktivitet kan 
opprettholdes for barn og unge i de fleste kommuner. 

Norges håndballforbund ønsker å være tydelige på at vi, sammen med klubbene 
våre, skal vise nødvendig ansvarlighet i denne svært krevende situasjonen, og 
fortsette å følge våre fungerende veiledere. 

Samtidig er det viktig å balansere dette med å opprettholde grunnleggende 
håndballaktivitet for barn og unge innenfor myndighetens retningslinjer og 
håndballens spesifikke retningslinjer. Håndballaktiviteten i seg selv, innen faste 
grupper, er forbundet med minimal smitterisiko, og er svært viktig for utøvernes  

https://www.handball.no/nyheter/2020/11/fryser-regional-kampaktivitet-midlertidig/
https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/?regionId=455919
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fysiske og mentale helse, for å ivareta deres sosiale behov og være et fristed fra 
evt. andre utfordringer. Vi er derfor veldig glade for at de aller fleste kommuner i 
vår region ser verdien av dette, gjennom å fortsatt tillate trening i klubbregi for 
barn og ungdom. 

Informasjon for din kommune er tilgjengelig på kommunens nettside. 

 
Sak 41/20-23 
Lisens 
DL ga en kort oppdatering på lisenstall. Styret vil bli tilsendt en god oversikt på 
utviklingen sammenlignet med tidligere sesonger. 
 
 

 
Sak 42/20-23 
Status kartlegging gratis halleie  
Covid-19 utsetter dette arbeidet noe, men viktig at vi melder fra dersom vi fanger 
opp noe rundt økonomi og halleie. 
Strategi gratis halleie – handlingsplan  
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 og begynt 
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. 
 
 

Vedtak: Regionstyret godkjente administrasjonens innstilling om å utsette alle 
kamper i uke 46, da de kommunale restriksjonene gjør det vanskelig å kunne 
gjennomføre kamper. 
 

 

Vedtak: Til etterretning. 
 
 
 

 

Vedtak: Til etterretning 
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Sak 43/20-23 
Anleggsutvalg 
Anleggsutvalget i Region Sør skal styrke arbeidet med å utvikle antallet og 
kvaliteten 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 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. 
Anleggsarbeidet har i en periode blitt noe utsatt grunnet covid-19. Alexander 
Christiansen har kontaktet Anleggsutvalgets medlemmer om status for fremtidig 
arbeid i utvalget, samt kontaktet nye aktuelle medlemmer. 
Anleggsutvalget består pr nå av: 
Robert Ege, Kjetil Lundeberg, Aasta Ajer, Per Inge Bjerkseter og Alexander 
Christiansen.  
To kandidater til vil bli kontaktet med forespørsel om å være med i utvalget. 
Anleggsutvalget avventer Covid-19 situasjonen til det er en bedre mulighet for 
fysisk møte. Alexander Christiansen kontakter medlemmene og informerer om at 
vi avventer møte til nyåret. 
Per Inge Bjerkseter forbereder en sak for klubber som ønsker å melde inn saker 
til Idrettsrådenes årsmøter. 
 

Sak 44/20-23 
Eventuelt 
Styremedlemmer melder inn saker og spørsmål i forkant av neste styremøte, på 
temaer som ønskes belyst/diskutert. 
 
Neste styremøte: 
15.desember  

Referent: Ole Kristian Strøm 
 

Vedtak: Til etterretning 
 

 

Vedtak: Neste styremøter: 15.desember  
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