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Det fjerde Regionsting i NHF Region Sør på Bø Hotell i Telemark, Bø 23. – 24. mai 2008 
 
ÅPNING 

 

Regionens 4. ordinære ting ble åpnet av Regionsleder Bernt Thomassen. Han ønsket 

velkommen på vegne av Regionstyret og takket for oppmøtet, og presenterte årets gjester; 

NHF’s representant Roar Bogerud, Olav Kristiansen fra Telemark Idrettskrets og 

Olderlauget v/Jens Abrahamsen og Arne Heum. De har holdt på i 27 år og gjør en 

fabelaktig jobb og fortjener en stor takk for innsatsen. 

 

Bernt Thomassen orienterte om regionens historie fra regionalisering til nå. Strukturen og 

menneskene bak begynner å sette seg – vi er ikke i mål enda og det er langt frem til vi er 

perfekte. Perfekte blir man heldigvis aldri! Region Sør har staket ut en kurs som nå gjør oss 

sterkere enn før og som vil gjøre oss enda mer effektive. Tiden er inne for å utvikle helheten 

enda bedre, både med spillere, trenere og ledere. 

 

Rekruttering av dommere er en sak på regionens agenda. Det er for så vidt bra rekruttering, 

men fortsatt er det mange som faller fra og dette er en stor utfordring. Dommerutvalget har 

fremlagt forslag for regionsstyret for å endre dette, og forslaget ble vedtatt i vår, og vil 

legges inn i handlingsplanen for videre arbeid. 

 

Euro 2008 ble en stor suksess for alle i Drammen. Gunnar Pettersen og guttene trivdes i 

Drammen, det gjorde også internasjonal presse. Vi fikk også mye skryt av NHF og ikke 

minst EHF. 

  

Kommende tingperiode er RS tildelt viktige kamper; den 8. juni spiller herrelandslaget Play 

Off i Drammenshallen. Landslag kvinner spiller to kamper i Larvik 22.-23. juli som 

oppkjøring til OL. Første helgen i november spiller håndballgutta nok en kamp i 

Drammenshallen mot Island i EM kvalifisering. Region Sør har også fått Euro 2010 for 

damer der det planlegges å benytte ny arena i Larvik.  

Anlegg og arena er viktig satsning, viktigheten av å oppnevne anleggsutvalg ble nevnt. Per 

i dag er Larvik Arena er godt i gang og et spennende nytt prosjekt med ny storhall i 

Drammen er under diskusjon.  

Leder Bernt Thomassen avsluttet med en oppfordring til delegatene om å tenke helhetlig på 

årets ting. 

 

Han ga deretter ordet til Roar Bogerud fra Norges Håndballforbund: 

Roar Bogerud vektla at regionene er i en ny fase nå, etter at regionene har satt seg som 

regioner og vi må nå se fremover. Han informerte om den økonomiske situasjonen til NHF, 

at det nå er kontroll over pengestrømmen og at egenkapitalen er på 20 % av omsetningen. 

Han gikk også gjennom disponeringen av pengene innen norsk håndball. 
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Prioriterte arbeidsområder og resultater for NHF: 
Arrangement 

Nye aldersbestemte konkurransetilbud 

Markedsarbeid 

Sportslige prestasjoner 

Anlegg 

Klubbutvikling 

Økning av antall spillende lag 

Fair Play prosjektet sammen med Norsk Tipping 

Han avsluttet med at det skjer mange spennende ting fremover og ønsket lykke til med 

tinget og takket sjelen i norsk håndball, nemlig klubbene. 

 

Regionstinget 2008 ble deretter formelt konstituert. Ved tingets åpning ble det foretatt 

opprop som viste at 50 stemmeberettigede delegater var tilstede. 

 
SAKSLISTE 
ble enstemmig godkjent. 

 

1.  Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter 
  50 stemmeberettigede ved oppstart av tinget. 

 

  Bernt Thomassen fremmet forslag om at besøkende får endret status til delegat 

Enstemmig vedtatt.  

Roar Bogerud fra Norges Håndballforbund/Sylling, frasa seg retten. 

Følgende ble da deletager: 

Peer Løchting fra Sætre/Graabein,  

Morten Egge fra Runar,  

Unni Wærstad fra Kragerø 

Håvard Dahl Olsen fra Pors.  

Er da 54 stemmeberettigede ved start. 

  

 
2.  Godkjenne saksliste og forretningsorden med tidsramme 
 

Tore Skjeggerud fra Runar kommer med sterk henstilling om å koordinering 

mot annen aktivitet fra sentralt hold. Opplever opphoping av aktiviteter som 

fører til dårlig oppmøte. Ekstremt mye aktivitet denne helgen. 
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SAK 3:  VALG AV FUNKSJONÆRER 
 
Følgende ble valgt: 
 
- Dirigent/er:  

 
Kristin Haftorn Johansen 

 
 
  
- Sekretær/er: Mette Lislerud 
  
 Kia Haftorn Johansen 
- Underskrive 
tingprotokoll: 

 
Karin Singstad – Sem 

 
 

 
Tove Olsen – Hei 

  
- Tellekorps  

Tor Kristensen – Mjøndalen 
 
 

 
Gun Finrud – Notodden 

  
- Talerekke- 
registrering: 

 
Dagrun Landerud 

 
 

 
Kent Harald Kulleseid 

  
 
 
 
 
SAK 4:  BERETNINGER: 
 

4.1 REGIONSTYRETS BERETNING 
 
Kommentarer til regionsstyrets beretning: 

Rettelse:  

Styre og komiteer valgt på regionsting 2004 – rettes til 2006  

Ruth Klaveness sitter i NHF’s valgkomité  

Representasjon:  

Forbundsråd og NHF’s Ungdomsnettverk. I tillegg har regionen hovedleder ansvaret for 

LM88 som alternerer mellom Bernt Thomassen og Rigmor Øverli fra Regionstyret. 
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Følgende hadde ordet: 

Brit Lundegaard fra Hei, sone 9, ønsket en undersøkelse/evaluering om sammenslåing fra 

kretser til region fungerer tilfredsstillende. 

Tore Skjeggerud fra Runar. 

 

Tore Skjeggerud fra Runar, sone 7, la frem følgende forslag: 

Tinget ber regionstyret for fremtiden legge opp til en årsmelding som gjenspeiler hva som er gjort i 

forhold til den vedtatte strategi- og handlingsplan og styrets vurdering av aktiviteten. Forslaget er at 

det vedlegges protokollen under årsmeldingen og ikke realitetsbehandles. 

 

4.2 UTVIKLINGSUTVALGET 
 
Brit Lundegaard fra Hei, sone 9, ønsker tilføying under skoleturneringer, side 13. Arrangert 

skoleturnering i sone 9.  

6 guttelag + 3 jentelag i samarbeid med videregående skoler. 

 
 
4.3 KONKURRANSEUTVALGET 
 

Ingen tilføying eller kommentar. 

 

4.4 DOMMERUTVALGET 
 

Ingen tilføying eller kommentar. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med tilføyingene over. 

 

 
Kontrollkomiteens beretning 2006-2007 
Peer Løchting fra Sætre/Graabein og leder av valgkomiteen: Bytte mellom vara og medlem 

kontrollkomiteen. 

 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 5: REGNSKAP 
 
Regnskap 2006 – Enstemmig vedtatt. 

 

Regnskap 2007 –  
 
Behandling: 
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Regionsstyreleder Bernt Thomassen informerte om ny regnskapsføring som alle regioner og 

NHF nå fører helt likt for å se pengestrømmen mer nøyaktig. 

 

Ove Salvesen fra Tjøme, sone 6, ønsker redegjørelse for post ”andre inntekter”. 

Økonomiansvarlig Dagrun Landerud responderer: Under posten andre inntekter ligger 

administrasjon av serier for NHF (Spar, Lotto), egenandeler og kursinntekter. Med nytt 

regnskapssystem på side 35 er dette splittet i flere poster. 

Morten Egge fra Runar og leder av Utviklingsutvalget spør hvor veksthusmidlene ligger – 

Dagrun Landerud svarer under post 43, tilskudd. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
SAK 6:  TILSETTING AV REVISOR 
Som revisor foreslås reengasjert nåværende revisor, Ernst & Young AS v/statsaurotisert 

revisor Bjørn Baklid. 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
SAK 7:  INNKOMNE FORSLAG 
7.1 
Endring av NHF Region Sør sin lov § 1-5. 
 

Med bakgrunn i praksis som er innarbeidet på Norges Håndballforbund sitt ting, ønsker 

Regionsstyret at en fremtidig honorering av Regionstyret blir gjort til gjenstand for 

behandling på Regionstinget. Regionstyret mener dette er en nødvendig og korrekt praksis 

(jfr. NIF`s lov § 2-6 og NIF`s lov § 2-7 ) 

Dette er også av hensyn til ryddighet overfor skatteregler. 

 

Framlegg til ny § 1-5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
Godtgjørelse for Regionsstyret fastsettes av Regionstinget. 
Godtgjørelse for øvrige tillitsvalgte fastsettes av Regionsstyret. 
Utgifter til godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av Regionens regnskap. 
Refusjon for andre nødvendige faktiske utgifter dekkes etter statens satser. 
Lovkomiteens bemerkning: Lovkomiteen har ingen innsigelser mot forslaget. 

 
Behandling: 
Styreleder Bernt Thomassen informerte om bakgrunnen for forslaget. 

Enstemmig vedtatt 
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7.2  Honorering av Regionstyret. 
Regionstyret ønsker at en fremtidig honorering av Regionstyret blir gjort til gjenstand for 

behandling på Regionstinget. Regionstyret mener dette er en nødvendig og korrekt praksis 

(jfr. NIF`s lov §2-6 og NIFs lov §2-7) 

Regionstyret finner det naturlig at Regionstyrets medlemmer mottar en godtgjørelse for 

nærmere definerte aktiviteter som styremedlemmer. 

 
Regionstyret foreslår:   
Forslaget er basert på honorarmodell for Forbundsstyret i perioden 2007 – 2009 som ble 

vedtatt på Forbundstinget 04 - 06. mai 2007. 

   

Forslag til årlig honorarmodell for Regionstyret i Region Sør for perioden 2008 – 2010.  

Grunnbeløp: 

Leder      kr. 45.000,- 

Styremedlem   kr. 25.000,- 

Varamedlem    kr. 20.000,- 

 

Tillegg: 

Arbeidsutvalg (3 personer) kr. 10.000,- 

Komiteledelse   kr.   5.000,- 

 

RS-medlem kan etter søknad i tillegg gi kompensasjon for tapt arbeid inntil 15 dager pr.år. 

 

- Kommer til anvendelser der RS-medlem ikke innvilges tjenestefri av sin arbeidsgiver. 

- Det settes et maksimumsbeløp for kompensasjon pr. time lik daglig leders til enhver 

tid gjeldene timelønn. 

 

Fravær: 

Ved stort fravær uten relevant begrunnelse vil honoraret reduseres forholdsmessig 

 

Lovkomiteens bemerkning: Lovkomiteen har ingen innsigelser mot forslaget. 

 
Behandling: 
Styreleder Bernt Thomassen informerte om bakgrunn for forslaget. 

 

Følgende hadde ordet:  

Brit Lundegaard fra Hei. Tore Skjeggerud fra Runar. Jan Thore Lauritzen fra Stag og leder 

av kontrollkomiteen. Erik Skogen fra Herkules. Bernt Thomassen fra Regionsstyret. 

 

Peer Løchting fra Sætre/Graabein og leder av valgkomiteen la frem følgende forslag: 

Honorering for valgkomiteen og krontrollkomiteen settes til kr 0,-. 
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Regionsstyrets forslag 1 mot forslag 2 – fra Peer Løchting. 

 

Forslag 1 vedtatt mot 4 stemmer 
 

 

Tore Skjeggerud fra Runar, sone 7, la frem følgende forslag: 

Forslag til årlig honorering for Regionstyret i Region Sør for perioden 2008-2010. 

Grunnbeløp inntil: 

Leder kr 22.500,-, styremedlem kl 12.000,- og varamedlem kr 10.000,- 

Tillegg: 

Arbeidsutvalget (3 pers) kr 5.000,- og komiteledelse kr 2.500,-. 

Det øvrige som styrets forslag. 

 

Regionsstyrets forslag 1 vedtatt mot forslag 2 fra Tore Skjeggerud.  

 

Forslag 1 vedtatt mot 5 stemmer 
 

 

7.3 Status for æresmedlemmer i de tidligere håndballkretsene i Buskerud, Vestfold  
og Telemark 
Larvik Håndballklubb ønsker å fremme følgende forslag til regionstinget: 

 

Vedr.: Æresmedlemmer i de tre tidligere håndballkretsene Buskerud, Telemark og Vestfold. 

Larvik Håndballklubb foreslår at det nedsettes et utvalg bestående av tre personer med 

personlige varamenn fra de tre tidligere kretsene Buskerud, Telemark og Vestfold for å se 

på hvordan status for Æresmedlemmer i de nevnte tre kretsene kan implementeres i et 

liknende system for Regionen. 

Resultatet av komiteens arbeid legges fram til behandling på det neste Regionstinget (2010). 

Motivering: 

Det ville være synd om historien til Håndballkretsene ville forsvinne med dannelsen av 

Regioner. En måte å hindre det på er at hedersbevisninger gitt til personer i det gamle 

kretssystemet føres videre i Regionene. I hvert fall bør det gjelde de personene som innehar 

kretsenes høyeste utmerkelse – Æresmedlemskap.  
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Lovkomiteens bemerkning: Lovkomiteen har ingen innsigelser mot forslaget bortsett fra at 

det ikke er noen som kan være Æresmedlemmer i regioner, kretser og forbund, bare i 

klubber. Det må være hedersbevisninger i en eller annen form. 

 

 

Behandling: 
Bernt Thomassen fra Regionsstyret informerte om bakgrunnen for Regionstyrets innstilling. 

Regionstyret jobber sammen med resten av håndball-Norge for en lik praksis. 

 

Forslaget falt enstemmig 
 
 
Innspill til drøfting på Regionstinget: 
 

Innspill fra sone 6 og Holeværingen i sone 2 - er ikke tingsaker, men ses på som viktig og 

ønskes drøftet på tinget 

Fra Sone 6 

Forslag 1: 

1. Vi i sone 6 vil at alle kamper som dømmes skal legges inn under ett og deles på 
antall kamper vi i sonen må ha dommere til. 

o Det er et problem i sone 6 at de små klubbene i sonen mister 

rekrutteringspotensialet til dommerutdannelse da mange 15 års spillere 

forsvinner til de store klubbene i sonen. Dette tror vi gjelder i flere soner. 

o Det virker ulogisk at klubber som har klart å utdanne mange dommere, og i 

løpet av et år dømmer fra 100 – 200 kamper totalt skal bli bøtelagt for å ikke 

tilfredsstille kravet om at 1 dommer skal dømme minimum 25 kamper. 

o  

Forslag 2: 

Regionstyrets innstilling. 
Regionstyret mener at det er overflødig å opprette et slikt utvalg i og med at det finnes tilgjengelige lister 

pr i dag med navnene på de som har mottatt hedersbevisninger fra de gamle kretsene. Regionstyret ser 

heller ikke at det skal være noen automatikk i videreføring av hedersbevisninger fra de gamle kretsene til 

region, særlig fordi praksisen med å dele ut hedersmerker i ulike kategorier har vært forskjellig i de tre 

tidligere kretsene. Fra VHKs hedersmerke med gullkrans som bare 8 stk. har mottatt, pluss Hedersmerke 

med sølvkrans og VHKs Fortjenestemerke, til BHK sin ene hedersbevisning som heter BHKs 

Fortjenestemerke som 41 stykker har mottatt og videre til THKs kretsens høyeste utmerkelse, Diplom og 

Gullmerke m/krans som  57 har mottatt.  
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2. Alle kamper i aktivitetsturneringene arrangert av NHF Region Sør må inngå i 
sonens dommerkvote. 

o Mange nye dommere blir satt opp til å dømme i disse turneringene. Dette gir 

dem verdifull læring, og bidrar til økt motivasjon til å fortsette å dømme 

kamper. 

 
 
 
Fra IL Holeværingen – sone 2  
 

Dommerkvoter 
 

Foreslår at kravet om dommerkvoter ikke blir bundet til hver enkelt dommer, men at 

klubben sees på som en helhet.  

 

Tar utgangspunkt i egen klubb for å forklare: Vi har 7 dommere i vår klubb, dette er alle 

nyutdannede dommere. I tillegg til å dømme er alle aktive spillere og trenere/hjelpetrenere 

for de yngre lagene. Det blir for disse unge dommerne en forholdsvis stor belastning å 

måtte dømme minimum 25 kamper i sesongen i tillegg til øvrige oppgaver i klubben. 

Våre dommere kan ende opp med å dømme 20 kamper hver, de vil ha dømt til sammen 140 

kamper. Allikevel vil vi ikke ha oppfylt våre forpliktelser mht dommerkvote. De 140 

kampene vil dividert med 25 ha tilfredstilt kravet tilsvarende 5 dommere. 

Vi mener derfor at en mer rettferdig vurdering av dette ville være å godkjenne totalt dømte 

kamper av en klubbs dommere. 

 

Forslags tekst: Det er det totale antallet kamper en klubbs dommere dømmer som skal generere 

dommer kvoter. Hvis for eksempel 3 dommere til sammen dømmer 50 kamper skal klubben godskrives 

2 dommerkvoter. 

 

Behandling: 
Kent Harald Kulleseid orienterte om regionens/administrasjonens arbeid på dommersiden 

og hva Regionstyret har vedtatt for beregning av dommerkvoter fra kommende sesong. 

 

Endring av dommerkvotene gir oss ikke flere dommere, uansett om beregningen for 

dommerkvoter blir regnet sånn eller slik. Dommergebyret blir brukt tilbake på dommere, 

være seg dommerkurs, dommersamlinger eller lignende. 

Det ble en debatt rundt antall kamper per dommer og hvordan man skal beregne antall 

dømte kamper per klubb, etter forslaget fremmet fra IL Holeværingen.  

Følgende hadde ordet: Mette Skuterud, Moingen. Bernt Thomassen, Regionstyret. Bent 

Arvesen, Hei. Tore Skjeggerud, Runar. Inger Marie Elmer, Tømmerholt. Per Inge Bjerkseter, 
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Hønefoss. Knut Arne Skaalvik, Holeværingen. Unni Lilleng, Regionstyret. Hans Jørgen 

Hansen, Lier. Kjell Grant Teigen, Regionstyret. 

 

2. Pauser mellom seriekamper 
 
Forslags tekst: Det skal være 20 minutters pause før ordinære seriekamper fra fylte 13 år, dvs. J13 

og G13. Slik at lagene gis muligheten til forsvarlig oppvarming før kampstart. 

 

Begrunnelse: På dette alderstrinnet begynner det allerede å bli skader pga dårlig 

oppvarming. Overvekten av hallene i vår region har ikke tilfredsstillende arealer som 

tillater oppvarming før kamp. Kan bruke vår egen hall som eksempel der den eneste 

muligheten er å løpe i en gang som er 1,5m bred og 15m lang. Når denne gangen blir fylt 

med 24 eller 28 håndballspillere begrenser ting seg selv.  

Pausen mellom kampene er i dag 10 minutter, dette er uten å ta høyde for eventuelle time 

out, hvis det i tillegg er andre ting som forsinker første kamp vil dette føre til at man må gå 

rett inn på banen å begynne direkte uten muligheten til å benytte de opprinnelige 10 

minutter.   

 
Behandling: 
Forslagstiller Knut Arne Skaalvik fra Holeværingen, sone 2, tok ordet for å forklare 

bakgrunnen for forslaget. Rigmor Øverli svarte på vegne av regionsstyret og redegjorde for 

det økonomiske aspektet ved et slikt forslag. 
Følgende hadde ordet:  

Geir Jansen, Gjerpen. Odd Eivind Hovland, Flint og Konkurranseutvalget. Knut Arne 

Skaalvik, Holeværingen.  Hans Jørgen Hansen, Lier. Kjell Grant Teigen, Regionstyret. Inger 

Marie Elmer, Tømmerholt. Jan Thore Lauritzen, Stag og Kontrollkomiteen. Erik Skogen, 

Herkules. 

 

Det ble foretatt votering på hvorvidt forslaget fra Holeværingen bør jobbes videre med av 

det kommende regionsstyret: Hovedparten stemte for dette. 

 

 

3.  Ballstørrelse for G15 
 

Forslags tekst: G15 skal benytte ball tilsvarende dameball i seriespill i Region Sør. 

 

Begrunnelse: Sesongen 2006/2007 hadde vår klubb lag påmeldt i G15 serien, det skulle da 

benyttes ball med samme størrelse som G16/senior. Virkeligheten var at det etter påtrykk 

fra dommere ble skiftet til dameball fordi spillerne ikke mestret å bruke herreball. Dette fikk 

stor innvirkning på spillet og spille gleden til guttene. Jeg trener nå et G14 lag og ser at det 

er større fysiske forskjeller utviklingsmessig hos gutter enn det er hos jenter på samme 

årstrinn. Det vil helt klart være med å ødelegge gleden ved å spille håndball for mange av 
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mine egne spillere hvis de må benytte herreball kommende sesong. Det viste seg jo at det i 

praksis allikevel ble spilt med dameball i de fleste kampene. Det vil derfor være viktig for 

dette årstrinnets håndballglede å kunne få benytte dameball ett år til. 

 
Behandling: 
Forslagstiller Knut Arne Skaalvik fra Holeværingen, sone 2, orienterte om bakgrunn til 

forslaget. 

Følgende hadde ordet:  

Per Inge Bjerkseter, Hønefoss. Kjell Grant Teigen, Regionstyret. Bernt Thomassen, 

Regionstyret. Geir Jansen, Gjerpen. Morten Egge, Runar og Utviklingsutvalget. Erik 

Skogen, Herkules. Kjell Grant Teigen, Regionstyret. Tonje Jelstad, Regionstyret. Knut Arne 

Skaalvik, Holeværingen. Erik Skogen, Herkules. Inger Marie Elmer, Tømmerholt. Geir 

Jansen, Gjerpen. Roar Bogerud, Norges Håndballforbund og Sylling.  

 

Det ble foretatt votering på hvorvidt forslaget fra Holeværingen bør jobbes videre med av 

det kommende regionsstyret: Hovedparten stemte for dette. 
 

 
 

SAK 9:  STRATEGI OG HANDLINGSPLAN – BUDSJETT 
 

NHFs formål, visjon, verdier og profil ble vedtatt på Norges Håndballforbunds ting 04.-06.05.07 og er naturlig 

styrende for virksomheten i NHF Region Sør.  

 

NHFs organisasjonsnormer er gjeldende organisasjonsnormer for NHF Region Sør. 

 

FORMÅL: 
Norges Håndballforbunds totale organisasjon skal lede, utbre, ivareta og utvikle håndballidretten i Norge, 

samt bidra aktivt til utviklingen internasjonalt. 

 

VISJON: 
Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, 

dommere, trenere, ledere og foreldre bidrar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og 

engasjerte medier.   

 

Størst og best i hall 

 
VERDIENE: 

I håndball er våre felles verdier: 

 Begeistring 

 Innsatsvilje 

 Respekt og Fair play 
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PROFIL: 
Norsk håndball skal kjennetegnes ved: 

 

Den enkeltes stolthet og engasjement 
 

Håndballaktiviteten skal ha en klar profil for de fire ulike aktivitetsnivåene: 

 

 
 
 
 
 

OVERSIKT OVER NHFs SATSINGSOMRÅDER OG 
STRATEGIOMRÅDER FOR PERIODEN 2007 - 2011 

 

Spill og trening    

1.  Beholde spillere 
� All aktivitet skal ledes av kvalifiserte trenere. 

� Yngresatsingen skal gi tilbud til alle om å realisere sitt ferdighetspotensial. 

� Konkurranseformene og aktivitetstilbudet skal utvikles og forbedres samtidig som nødvendig 

kontinuitet i tilbudene ivaretas. 

2.  Rekruttere spillere 
� Skoler og utdanningsinstitusjoner skal være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med 

rekruttering og utvikling av spillere. 

� Guttehåndball skal være et særskilt satsingsområde. 

� Gode internasjonale prestasjoner er viktige elementer for å lykkes med rekruttering og motivere 

for utvikling. 

� Norsk håndball skal satse på internasjonal deltakelse og gode internasjonale prestasjoner. 

3.  Beholde, utvikle og rekruttere dommere 
� Den enkelte kamp skal ledes av kvalifiserte kampledere. 

Barn (og foreldre) 
Utvikling og 

lek 

Sosialt 

Trygt 
 

Tenåringer 
Utvikling og 

utfordring 

Vennskap 

Fart og spenning 
 

Topphåndball 
Samhold 

Tempo og artisteri 

Energisk og underholdende 
 

 

Mosjon og bredde 
Vennskap og trening 

Glede 

Innsats 
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4.  Inkludering og integrering 
� Norsk håndball skal øke mangfoldet gjennom å gi tilbud til, og ta vare på alle som vil utøve 

håndballidretten. 

5  Utvikling av håndballidretten 
� Norsk håndball skal være kompetansebasert og ha en ledende posisjon innen utvikling av 

håndballaktiviteten. 

 

Marked    

6.  Markedsinntekter 
� Markedsinntektene i norsk håndball skal økes. 

� Norsk Håndball omdømme skal styrkes ved å fokusere på vår visjon:  

� Størst og best i hall 

� Norsk håndball skal være synlige i TV-bildet. 

 

Organisasjon    

7.  Anlegg 
� Breddeaktiviteten i norsk håndball skal sikres minimum 2 timer pr uke pr lag i egnet 

håndballanlegg. 

� Det skal finnes nok arenaer som tilfredsstiller de krav som er fastsatt i 

Eliteserielisensreglementet slik at Topphåndball kan spilles rundt i det ganske land. 

� Det skal finne sted en utbygging av anlegg for alternativ aktivitet som Beach Håndball og 

Løkkehåndball. 

8.  Klubbutvikling 
� Alle klubber skal ha kvalifiserte ledere. 

� Alle klubber med elitesatsing skal ha ansatt ressurs(er) og kompetanse til å etterleve kravene i 

Eliteserielisensreglementet. 

9.  Samfunnsansvar 
� Norsk håndball skal samarbeide med andre organisasjoner. 

� Norsk håndball skal aktivt og bevisst bidra til å bygge det norske samfunnet. 

10.  Ressursgrunnlag 
� Norsk håndball skal være en organisasjon med kompetanse og kapasitet til å utvikle, styre og 

gjennomføre planlagt aktivitet. 

� Norsk håndball skal arbeide etter økonomiske prinsipper som muliggjør en solid og forutsigbar 

økonomi. 
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OVERSIKT OVER NHF REGION SØRs SATSINGSOMRÅDER, 
STRATEGIOMRÅDER OG PLANLAGTE HANDLINGER FOR PERIODEN 

2008 - 2011 
 

Spill og trening    

1.  Beholde spillere 
� All aktivitet skal ledes av kvalifiserte trenere. 

� Konkurranseformene og aktivitetstilbudet skal utvikles og forbedres samtidig som nødvendig 

kontinuitet i tilbudene ivaretas. 

2.  Rekruttere spillere 
� Skoler og utdanningsinstitusjoner skal være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med 

rekruttering og utvikling av spillerne. 

� Region Sør skal videreutvikle Beach-Håndball tilbudet i regionen og rekruttere nye spillere 

� Region Sør skal introdusere Flyball og Løkke-/Ballbingehåndball. 

� Guttehåndball skal være et særskilt satsingsområde i Region Sør i kommende periode. 

3.  Beholde, utvikle og rekruttere dommere 
� Arbeide for rekruttering av nye dommere. 

� Etablering av dommerutviklingsmiljø og utvidelse og bruk av støtteapparat. 

4.  Inkludering og integrering 
� Region Sør skal ha søkelys på inkludering og integrering i våre håndballtilbud. 

5.  Utvikling og utdanning 
� Norsk håndball skal være kompetansebasert og Region Sør skal ha en ledende posisjon innen 

utvikling og utdanning av trenere og dommere. 

� Yngrehåndballen skal utvikles lokalt og regionalt, slik at den tiltrekker seg talenter og bidrar 

med rekruttering av spillere både på bredde- og toppnivå. 

 

Marked    

6.  Markedsinntekter, arrangement og informasjonsarbeid 
� Region Sør skal oppnevne markedsutvalg i regionen. 

� Region Sør skal øke markedsinntektene i regionen i perioden. 

� Region Sør skal videreutvikle sponsorkonseptet i regionen. 

� Region Sør skal videreutvikle og ta i bruk arrangementskonseptene lokalt og videreføre dette 

ned på klubbnivå. 

� Region Sør skal bedre bruken av www.handball.no 

� Region Sør skal forsterke samarbeid med lokalpresse. 

 

Organisasjon    

7.  Anlegg 
� Breddeaktiviteten i norsk håndball skal sikres minimum 2 timer pr uke pr lag i egnet 

håndballanlegg. 

8.  Sone- og klubbutvikling 
� Videreutvikle forståelsen og viktigheten av soner. 

� Alle klubber skal ha kvalifiserte ledere og fungerende klubber. 

9.  Samfunnsansvar 
� Region Sør skal kunne være til disposisjon for andre organisasjoner. 

� Region Sør skal aktivt og bevisst bidra til å bygge det norske samfunnet. 

10.  Ressursgrunnlag 
� Region Sør skal besitte nødvendig kapasitet for å kunne styre, utvikle og gjennomføre planlagt 

aktivitet. 

� Region Sør skal arbeide etter økonomiske prinsipper som muliggjør en solid og forutsigbar 

økonomi. 

 

http://www.handball.no/
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Regionsstyret ved Geir Floen informerte om Regionstyrets arbeid med handlingsplanen. 

Han la vekt på at ved sist ting ble det lagt klare føringer om viktigheten ved sonearbeid. 

Han ønsker kommentarer og føringer på om regionen tenker riktig, og ønsker den 

overordnede handlingsplanen på side 48 tatt opp punkt for punkt. 
 

 
Satsingsområde: Spill & Trening 

 
Arbeidet innenfor satsingsområdet Spill og Trening skal sikre at norsk håndball: 

Rekrutterer, beholder og utvikler spillere, trenere, dommere og ledere gjennom Veksthustankegangen. 

 
Strategiområde 1: Beholde spillere 

 

All aktivitet skal ledes av kvalifiserte trenere. 
 Region Sør skal utnytte aktivitetsmiljøene på alle nivåer til kursing og videreutdanning av trenere og 

ledere. (Se punkt 5; Utvikling og utdanning) 

 Region Sør skal benytte materiell utviklet av NHF, materiell med fokus på gode treningsrammer. 

 Region Sør skal øke tilgjengeligheten og øke markedsføringen av tilbudene til alle aktuelle 

målgrupper via www.handball.no. 

 

Konkurranseformene og aktivitetstilbudet skal utvikles og forbedres samtidig som 
nødvendig kontinuitet i tilbudene ivaretas.  

 Videreutvikle kamptilbudet for yngrehåndballen i tråd med NHF`s konkurranseformer for barn. 

 Påvirke klubbene og sonene til å gi spillerne et bredt tilbud, slik at de som ønsker å satse mye og de 

som ønsker mindre totalaktivitet, får et håndballtilbud tilpasset sitt behov. 

 Være behjelpelig i forbindelse med håndballskoler (ref. Gjensidige Håndballskole) 

 

Strategiområde 2: Rekruttere spillere 
 

Skoler og utdanningsinstitusjoner skal være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med 
rekruttering og utvikling av spillerne. 

 Regionen skal være en pådriver for å få klubbene til å komme inn på skolene i sitt nedslagsfelt. Dette 

for å øke rekrutteringen gjennom mer håndball i skolen. 

 Tilby skoler et godt økonomisk tilbud ved kjøp av håndballer og håndballmål. 

 Invitere til skoleturneringer i samarbeid med klubber/soner, samt bidra med administrative oppgaver 

i forbindelse med disse.  

 Invitere til fylkesmesterskap i håndball for ungdomsskoler, hvor fylkesmesterne deretter inviteres til 

et regionsmesterskap. 

 Arrangere fylkesmesterskap for videregående skoler. 

 Bidra videregående skoler med studieplan i håndball. 

 

Region Sør skal videreutvikle Beach-Håndballtilbudet i regionen og rekruttere nye 
spillere. 

 Invitere og gjennomføre Regionsmesterskap i Beach-Håndball fra og med juni -09 og ut perioden. 

 Videreutvikle serietilbudet i Beach-Håndball. 

 Arrangere et godt NM i Beach-Håndball i Sandefjord i 2008.  

http://www.handball.no/
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 I samarbeid med klubbene arbeide for å få flere beach-håndballanlegg. 

 Tilby klubb- og sonebesøk av ressursperson i Beach-Håndball. 

 
Region Sør skal introdusere Flyball og Løkke-/Ballbingehåndball. 

 Være behjelpelig ovenfor klubber som ønsker å arrangere flyball. 

 Markedsføre ballbingehåndball. 

 
Guttehåndball skal være et særskilt satsingsområde i Region Sør i kommende periode.  

 Region Sør skal gjennom alle håndballrelaterte aktiviteter (som kurs, kamptilbud, skolehåndball, 

flyball etc.), ha fokus på og søke økning av andelen gutter i håndballidretten. 

 

 

 
 
Strategiområde 3: Beholde, utvikle og rekruttere dommere. 
 
Arbeide for rekruttering av nye dommere. 

 Være pådriver for at alle klubber har dommerkontakt og bistå denne i forhold til arbeidsoppgaver og 

rekruttering. 

 Heve statusen på dommerarbeidet ved å tydeliggjøre utviklingsmuligheter for dommere. Samt aktivt 

benytte nettsider for presentasjon av gode dommerprestasjoner. 

 Samarbeide tettere med den enkelte sone (dommermedarbeider, sonepådriver og dommerkontakter) 

for å fremme rekruttering av dommere på alle nivåer, men spesielt dommere over 18år. 

 Gjennomføre dommerkurs og utdanne støtteapparat, ref punkt 4 utvikling og utdanning. 

 

Etablering av dommerutviklingsmiljø og utvidelse og bruk av støtteapparat. 
 Være pådriver for at dommerkontakt i klubb aktivt følger opp sine dommere/barnekampledere. 
 Etablere utviklingsmiljø for dommere i sonene med lokale dommermedarbeidere som 

ansvarspersoner. 
 Aktiv bruk av eksisterende støtteapparat (observatører og dommercoacher) for tettere oppfølging av 

dommere/barnekampledere i klubb. Dette arbeidet administreres av dommermedarbeider i sone i 

samarbeid med regionen (ansatt dommerutvikler/dommerkonsulent). 
 Aktiv bruk av Fair Play Programmet i dommerarbeidet. 
 Gjennomføre flere teoretiske og praktiske samlinger i dommerutviklingsmiljøene, både regionalt og i 

sonene hvert år. 

 Delta på sentrale og regionale tiltak for yngre aktivitet på alle nivåer hvert år (utviklingsgruppene har 

dette som mål i sine respektive grupper). 
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 Utdanne flere i støtteapparatet (dommercoacher, observatører og instruktører) for å lette arbeidet med 

gjennomføring av kurs og oppfølging.  

 Gjennomføre samlinger for observatører og dommercoacher for faglig oppfølging hvert år. 

 Gjennomføre teoretiske og praktiske samlinger for dommerkontaktene hvert år. 

 Gjennomføre teoretiske og praktiske samlinger for dommere i ring 3-5 for gode prestasjoner regionalt 

og utvikling inn mot NHF (regionsdommersamling) hvert år. 

 Gjennomføre observasjoner på alle nivåer i regionen for rangering regionalt hvert år. 

 

 

 

Strategiområde 4: Inkludering og integrering 
 

Region Sør skal ha søkelys på inkludering og integrering i våre håndballtilbud. 
 Kartlegge behovet og inkludere og integrere alle som ønsker å spille håndball uavhengig av 

funksjonshemninger, kulturell bakgrunn og seksuell legning.  

 Legge fokus på gode HU serier og andre utviklingstilbud til disse utøverne. 

 
Strategiområde 5: Utvikling og utdanning  
 

Yngrehåndballen skal utvikles lokalt og regionalt, slik at den tiltrekker seg talenter og 
bidrar med rekruttering av spillere både på bredde- og toppnivå.  

 Videreutvikle soneutviklingsmiljøer (SUM) med hovedfokus på individuell håndballteknisk 

utvikling. 

 Videreutvikle regionale utviklingsmiljøer (RUM) med hovedfokus på individuell håndballteknisk 

utvikling. 

 Deltagelse i bylagsturnering (Bjørklund Cup) for 14-15 åringer med regionslag.  

Mål: medalje på henholdsvis gutte- og jentelaget. 

 Deltagelse i NM for regionslag. (16-18 åringer). Mål: finale på gutte- og jentesiden for våre lag. 

 Gjennomføre regionale landslagssamlinger i samarbeid med NHF og yngre landslagstrenere. 

 Yngre landslag: Målsettingen til Region Sør er minimum 5 spillere inne på de ulike landslag. 

 Arrangere talentleir hvert år fra juni -09 og ut perioden. Dette for spillere som ønsker utvikling utover 

det å delta på ordinære spillerutviklingstiltak. 

 
Norsk håndball skal være kompetansebasert og Region Sør skal ha en ledende posisjon 
innen utvikling og utdanning av trenere og dommere. 

 Tilby og gjennomføre Trener I flere steder i regionen hver sesong. 

 Tilby og gjennomføre Trener II hver sesong. 

 Tilby og gjennomføre Trener III to ganger i perioden. 

 Tilby og gjennomføre barnekamplederkurs flere steder i regionen, fortrinnsvis i september, januar og 

ved sesongslutt hver sesong. 
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 Tilby og gjennomføre Dommer I flere steder i regionen, fortrinnsvis i september, januar og ved 

sesongslutt hver sesong. 

 Tilby og gjennomføre Dommer II hver sesong. 

 Tilby og gjennomføre Dommer III to ganger i perioden. 

 Tilby og gjennomføre Observatør I og II tre steder i regionen hver sesong. 

 Rekruttere og utdanne minimum 1 Dommercoach hver sesong. 

 Rekruttere og utdanne minimum 2 Teknisk Håndballcoach hver sesong. 

 En helg i februar hvert år arrangere en utviklings- og utdanningsseminar for trenere. 

 En helg i oktober hvert år arrangere et stort kursseminar for spillere, trenere, dommere og ledere. 

 I september hvert år arrangere Norsk Håndballskole for spillere, trenere og dommere. 

 Sette opp kurs og temakvelder etter ønsker fra klubb, sone og region. 

 Regionen skal ha et løpende samarbeid med NHF, idrettskretser og andre aktuelle 

samarbeidspartnere, for utdanning som kommer håndballen til gode. 

 Utdanne minimum 3 nye dommerinstruktører i kommende periode. 

 Utdanne minimum 3 nye trenerinstruktører i kommende periode. 

 Følge opp og videreutdanne/utvikle våre instruktører med årlige instruktørsamlinger og 

kompetanseutvikling ved bl.a. deltakelse på Norsk Håndballskole og Topphåndballseminaret. 

 Tilby og gjennomføre 3 dommerkurs/introkurs i Beach-håndball hver sesong. 

 Tilby og gjennomføre lederutdanningskurs og klubbutviklingskurs hver sesong. 

 Tilby og gjennomføre lærerkurs 3 steder i regionen hver sesong. 

 Invitere til Tematurneringer, med kurs i det aktuelle tema 3-4 uker før turneringen. 

 Samarbeide mer med videregående skoler som har håndballtilbud. Både i forhold til faglig innhold og 

det å utdanne studentene til å bli autorisert Trener II. 

 

Satsingsområde: Marked  
 

Arbeidet innenfor satsingsområdet marked skal føre til at norsk håndball: 

Er posisjonert i mediebildet og folks bevissthet på en måte som gjør håndballen attraktiv som 

samarbeidspartner for næringslivet. 

 

Strategiområde 6: Markedsinntekter, arrangement og informasjonsarbeid 
 
Region Sør skal oppnevne et markedsutvalg i regionen. 

 En ansatt og minst to frivillige (en er leder). 
 

Region Sør skal øke markedsinntektene i regionen i perioden. 
 Region Sør skal øke markedsinntektene i regionen til minst 6 % av omsetningen innen 2011 gjennom 

bedre oppfølging og utvikling av hovedsponsorer og målrettet arbeid for å tilknytte seg flere 

samarbeidspartnere.    
 

Region Sør skal videreutvikle sponsorkonseptet i regionen. 
 Skaffe hovedsponsor til Spillerutvikling, Aktivitets- og Miniturneringer, Sør-Norge Serien og Sør-

Norge Cupen. 
 Videreutvikle relasjoner med eksisterende sentrale sponsorer, forankring også lokalt. 
 Tilknytte nye sponsorer til regionen - bedrifter med kjente varemerkenavn, eller som har felles 

målgruppe som håndballen.  

 Videreutvikle produktpakken / sponsorpakken - dele sponsorpakken inn i tre hovedelementer: 
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1) Hovedsponsorer som får: Navngi serie/arrangement/lag, drakt/utstyrsreklame/alle 

profileringsmuligheter/delta i sponsortreff/arrangementer i regi av NHF og NHF RS samt salgsfremmende 

tiltak knyttet opp til arrangementer i regi av RS. (web, billetter, annonser, plakater, stands i hall, utdeling av 

info.) 

2) Deltagere som får: Alle profileringsmuligheter, delta i sponsortreff i regi av NHF og NHF RS. 

3) Støttespillere som får: Annonse i håndballboka/Link på hjemmeside (Avhengig av pris.) 

 Videreutvikle en prisstrategi; et krysningspunkt mellom samarbeidspartners og Region Sørs 

verdioppfatning. 

 Videreutvikle en relasjonsstrategi som fører til økt salg over tid og kryss-salg (B2B). 

Region Sør skal videreutvikle og ta i bruk arrangementskonseptene lokalt og videreføre 
dette ned på klubbnivå. 

 Utvikle lokale og nasjonale arrangement. 
 Arrangementsseminar – delta på arrangementseminar på sentralt nivå og arrangere årlig 

arrangementseminar på lokalt nivå. 
 Bidra ovenfor klubbene til å heve kvaliteten på klubbarrangementene. 
 Bidra ovenfor klubbene til å heve tilstedeværelsen av Fair Play Programmet på alle lokale 

arrangement. 
 Søke nasjonale arrangement som til enhver tid utlyses. 

 

Region Sør skal bedre bruken av www.handball.no. 
 Minst to saker på regionens nettside om kamper i regionen hver uke. 
 Minst to ”gladsaker” på regionens nettside hver uke. 
 Utnytte mulighetene med vår nye felles profil i kommersiell betydning. 

 

Region Sør skal forsterke samarbeid med lokalpresse. 
 Regionen skal være synlig for å fremme håndballens posisjon i lokale media. 

 Regionen skal arrangere lokal pressekonferanse for å ”bli kjent med” lokale journalister. 

 Oppdatere mail-lister og kontaktpersoner i lokal media. 

 
 

 

 
 

Satsingsområde: Organisasjon 

 

Strategiområde 7: Anlegg 
 
Breddeaktiviteten i norsk håndball skal sikres minimum 2 timer pr uke pr lag i egnet 
håndballanlegg. 

 Øke hallkapasiteten. 

http://www.handball.no/
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 Få mer og bedre tid i eksisterende anlegg i samarbeid med kommuner og idrettsråd 
 Bedre eksisterende anlegg for trening og kampavvikling. 
 Opprette regionalt anleggsutvalg som sammen med anleggsansvarlig skal iverksette norsk håndballs 

målsettinger når det gjelder anleggsutvikling i henhold til NHFs anleggspolitiske handlingsplan.  
 Påvirkning av lokale idrettsråd og besluttende myndigheter. 
 Anleggsansvarlig skal sammen med regionalt anleggsutvalg være aktivt deltagende i idrettsråd og 

være en aktiv påvirker mot beslutningstakere og det politiske miljø for å få bygget nye håndballhaller 

og sette eksisterende haller i bedre stand. 
 Sørge for prioritering av håndball som hallidrett. 

 

 

Strategiområde 8: Sone- og klubbutvikling 
 

Videreutvikle forståelsen og viktigheten av soner 

 Rekruttere nye og videreutvikle allerede oppegående sonekoordinatorer. 

 Sette fokus på sonekoordinatoren og hvilke oppgaver denne skal ha. 

 Påse at det gjennomføres minst 3 sonemøter i løpet av sesongen inkludert oppstartsmøte på høsten. 

 

Alle klubber skal ha kvalifiserte ledere og fungerende klubber 
 Tilby å gjennomføre NHFs kurs i klubbutvikling, alle klubber skal få tilbud i perioden. 
 Reklamere, synliggjøre og tilby lederopplæring til klubbene. 
 Reklamere, synliggjøre og tilby den nyutviklede klubbhåndboken. 
 Videreutvikle eliteforum – fokus på arrangement/sponsorer/fanklubb. 

 

 

Strategiområde 9: Samfunnsansvar 
 
Region Sør skal kunne være til disposisjon for andre organisasjoner som; 

 Mot 

 Right to play 

 Trygg Trafikk 

 

Region Sør skal aktivt og bevisst bidra til å bygge det norske samfunnet. 
 Vise at aktiviteten i vår organisasjon bidrar til sosial læring/ansvarlighet  

 Fair play og respekt på og utenfor banen. 

 Øke tilstedeværelsen av Fair Play programmet i forbindelse med regionale turneringer og andre 

arrangement. 

 Øke antallet barn og unge med minoritetsbakgrunn i håndballfamilien gjennom støttemidler og 

prosjekter, for eksempel Storbyprosjektet.  

 Jobbe for inkludering og integrering. 
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Behandling: 
Satsningsområde 1 – Spill & Trening 
 

Marit Skretteberg innledet om området Spill og trening og hvilke satsingsområder det er blitt 

jobbet med de siste to årene. Spesielt prioriterte områder er dommersatsing og dommerutvikling. 

 

Morten Egge fra Runar og leder av utviklingsutvalget spesifiserte satsingsområdet for Spill og 

trening og at Beach bør videreutvikles og inn i skolen.  

 

Roar Bogerud, representant fra NHF: Beach-baller må inn i skolene. Enkle å bruke, holder seg 

bedre og lettere å håndtere enn vanlige håndballer. Baller må være tilgjengelig for skolene. 

 

Sone 2 ved Per Inge Bjerkeseter – Ønsker tettere samarbeid for trenere i klubb. 

 

Følgende hadde ordet: 

Erik Skogen, Herkules. 

 

Satsningsområde 2 – Marked 
Kia Haftorn Johansen informerte om Regionens markeds- og arrangementsarbeid. 

Satsingsområder er Regionale sponsorer, bedre arrangement og mer omtale i media for håndball 

generelt. 

 

Geir Floen fra Regionsstyret informerte om at det skal settes ned et markedsutvalg som ikke skal 

konkurrere med klubbene. 

Per Inge Bjerkeseter fra Hønefoss, sone 2, ønsket tilføyelse på punkt om marked – 

sponsorarbeidhjelp til klubbene.  

 

Følgende hadde ordet: 

Kjell Grant Teigen, Regionstyret. Marit Skretteberg, Daglig leder. 

 

 

Satsningsområde 3 – Organisasjon 
Svein Ivar Pedersen holdt et innledende innlegg der han orienterte om sonearbeidet, hvordan de 

har jobbet de to siste årene og utfordringer de har møtt ved dette arbeidet. 

Kjell Grant Teigen fra Regionstyret informerte om anlegg og arbeidet anleggskomiteen jobber med. 

 

Følgende hadde ordet: 

Geir Floen, Regionstyret. Kjell Grant Teigen, Regionstyret. Hans Jørgen Hansen, Lier. 

 

Ove Salvesen fra Tjøme, sone 6, ønsket tilføyelse på punkt om informasjon – informasjon fra region 

til soner til klubb, og direkte fra region til klubb. 

Bente Gravdal fra St. Hallvard, sone 4, ønsket punktet ”Informasjon” inn i Strategi og 

Handlingsplan. 
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Bernt Thomassen fra Regionsstyret ønsket tilføying på siste punkt i punkt 9. Inkludering og 

Integrering som også omhandler etniske og seksuelle grupper. 

Bente Gravdal fra St. Hallvard HK, sone 4, kan ikke se at satsningsområdet Soneutvikling har 

kommet så veldig mye lengre. Er sone 4 for stor? 

 
Vedtak: Handlingsplan slik den foreligger på side 48 ble enstemmig vedtatt 

 
Strategiområde 10: Ressursgrunnlag 
 

Region Sør skal være en organisasjon med kompetanse og kapasitet til å utvikle, styre og 
gjennomføre planlagt aktivitet. 

 Konsekvensutrede aktuelle oppgaver og gjennomføre prioriterte oppgaver på riktig nivå (ansatte 

og/eller tillitsvalgte – sentralt, regionalt eller lokalt). 

 

 
 
Region Sør skal arbeide etter økonomiske prinsipper som muliggjør en solid og 
forutsigbar økonomi. 

 Skape tilbud og aktiviteter som medlemmene er villige til å betale for. 

 Tilføre økonomi gjennom søkbare midler i forhold til aktivitet på alle plan. 

 Aktiv posisjonering og bevisst satsing på idrettslige resultater skal muliggjøre stabile (økte) 

markedsinntekter 

 
Økonomi 

 
  Revidert   

  Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 
Avd. Seksjon Spill/Trening    

2 Kurs og progr. 59 000 39 000 39 000 

6 Dommere 309 000 299 000 299 000 

35 Spillerutvikling 277 000 207 000 197 000 

36 Lagsutvikling 314 000 314 000 314 000 

37 Seksjonsledelse 1 763 000 1 831 000 1 907 000 

 Totalt for spill/trening 2 722 000 2 690 000 2 756 000 
     

Avd. Seksjon Organisasjon    

39 Lisens -430 000 -450 000 -450 000 

43 Tilskudd -900 000 -925 000 -925 000 

45 Kontor -8 500 -38 500 -38 500 

47 Serie og termin -4 971 000 -5 002 000 -5 173 000 

49 Styret 334 000 505 000 505 000 

58 Org.tiltak 140 000 145 000 145 000 

62 Ting, møter 142 000 162 000 142 000 

66 Seksjonsledelse 2 552 000 2 627 000 2 725 000 

 Totalt for organisasjon -3 141 500 -2 976 500 -3 069 500 
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Avd. Seksjon Marked/Info/Arrangement    

75 Arrangement -10 000 -5 000 -5 000 

80 Sponsorer -350 000 -400 000 -500 000 

85 PR/Info 67 000 57 000 57 000 

94 Seksjonsledelse 820 000 848 000 881 000 

 Totalt for marked/info/arrangement 527 000 500 000 433 000 
     

 Resultat (underskudd) 107 500 213 500 119 500 
     

 Finansposter -90 000 -90 000 -90 000 

     

 Resultat (underskudd) etter finans 17 500 123 500 29 500 

 
 
Budsjettforutsetninger 
Forutsetninger – Inntektsposter 
1. At påmeldingsavgiftene i regionens serier øker med kr 400,- i sesongen 08/09, med ytterligere kr 100,- 

i 09/10 og deretter kr 100,- i 10/11. 

2. At antall lag opprettholdes/økes. 

3. At regionen fortsatt mottar tilskudd fra Idrettskretsene og NHF på samme nivå som nå. 

 

Forutsetninger – kostnadspostene 
1. At seksjonene disponerer sine rammer slik at hvis kostnadene blir høyere, må inntektssiden økes med 

egenandeler eller andre inntekter. 

 

Konkrete økonomiske mål i tingperioden 
1. Regionens fri egenkapital skal til enhver tid være på minimum 20% av omsetningen. 

 

 
Behandling: 
Innledning ved styreleder Bernt Thomassen. 

Følgende hadde ordet: Marit Skretteberg, Daglig leder. Kjell Grant Teigen, Regionstyret. 

Bernt Thomassen, Regionstyret. Dagrun Landerud, administrasjonen. Per Inge Bjerkeseter, 

Hønefoss. Ove Salvesen, Tjøme. Marit Skretteberg, Daglig leder. Odd Eyvind Hovland, 

Flint og Konkurranseutvalget. Bernt Thomassen, Regionstyret. Tore Skjeggerud, Runar. Per 

Inge Bjerkeseter, Hønefoss. Bernt Thomassen, Regionstyret. Peer Løchting, Sætre Graabein 

og Valgkomiteen. 

 

Per Inge Bjerkeseter, Hønefoss, fremmet følgende forslag:  

Spill og utvikling posten under spill og trening økes med ett årsverk.  

Per Inge Bjerkeseter trekker forslaget, men ønsker en prinsipiell føring for økt styring av 

midler til spill og trening.  

 

Tore Skjeggerud fra Runar fremmet følgende forslag:  

Punkt 1 i budsjettforutsetningene endres til: Påmeldingsavgiftene skal økes med inntil kr 400,- i 

sesongen 08/09...  
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Forslag fra Per Inge Bjerkeseter – føring om at seksjon spill og trening økes. 

Votering: Forslag falt. 

 
 
Votering: Forslag 1 mot forslag fra Tore Skjeggerud: Forslag 2 tiltrådt mot 4 stemmer. 

 
Vedtak budsjett: Enstemmig vedtatt 

 
 

Gjennomføringsansvar for NHF Region Sørs handlingsplan 
 

Når handlingsplanen er vedtatt på Regionstinget er alle organisasjonsledd ansvarlig for gjennomføringen. 

 

Regionsstyret (RS) sammen med ledergruppen er ansvarlig for å nå målene som avledes av 
handlingsplanen gjennom: 
• Kortsiktige mål og prioriterte tiltak for RS og ledergruppen  

• Ressurser til gjennomføring av prioriterte tiltak 

• Samarbeid med og oppfølging av de ulike gruppene for å nå målene 

• Oppfølging av, ressurser til og samarbeid med aktivitetssoner og klubb 
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SAK 10: VALG 
Valgkomiteens innstilling vil foreligge på tinget 

 

Valgkomiteens beretning ble presentert av Peer Løchting. 

 

10 A - Regionsstyret 
 

 
Leder: 

 
Bernt Thomassen 

Larvik HK Gjenvalg 

 
Nestleder: 

 
Geir Floen 

Reistad IL Gjenvalg 

 
Styremedlem: 

 
Morten Bredo Egge 

IL Runar Ny 

 
Styremedlem: 

 
Håvard Dahl Olsen 

Pors Håndball Ny 

 
Styremedlem: 

Tine Nordmann Nedre Sigdal Ny 

 
Styremedlem: 

Rigmor Øverli 
Gjerpen 

Håndball 
Gjenvalg 

 
Styremedlem: 

Tonje Jelstad Vikersund IF Gjenvalg 

 
Styremedlem: 

Henriette Skjørdal HK-72 Sande Gjenvalg 

 
Varamedlem: 

Per Inge Bjerkeseter Hønefoss SPKL Ny 

 
 
 
 

10 B - Kontrollkomite: 
 

 
Leder: 

Jan Thore Lauritzen Spkl. Stag Gjenvalg 

 
Medlem: 

Åsmund Sæther Reistad Gjenvalg 

 
Medlem: 

Unni Wærstad Kragerø Håndball Gjenvalg 

 
Varamedlem:  

Kari Bakke Nyquist IF Nesjar Gjenvalg 

 
10 C - Valgkomite: 
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Leder: 

Torunn B. Olsen Kragerø Håndball Ny 

 
Medlem: 

Arne Borch IL Ros Gjenvalg 

 
Medlem: 

Trygve Olsen Larvik HK Gjenvalg 

 
Medlem: 

Brit Lundegaard IL Hei Ny 

 
Varamedlem:  

Tone Nyork HK-72 Sande Gjenvalg 

 
Varamedlem:  

Svanhild Verpe Moen Seljord IL Gjenvalg 

 
 

10 .2 Valg av representanter til ting: 
 
Representanter til andre ting: 

 
Representanter til  

Norges Håndballforbunds ting: 

 

 

 
Vararepresentanter til Norges 

Håndballforbunds ting: 

 

 

 
Representanter til  

Idrettskretsenes ting: 

 

 

 
Vararepresentanter til  

Idrettskretsens ting: 

 

 

Regionstyret foreslår: 
Regionstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt å oppnevne representanter og 

vararepresentanter til Idrettstingene. 

 
Vedtatt enstemmig 
 

SAK 11: STED FOR NESTE REGIONSTING 
 

Regionstyret foreslår: 
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Regionsstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt til å bestemme sted for neste 

Regionsting. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Dirigent Kristin Haftorn Johansen hevet deretter tingforhandlingene og tinget ble avsluttet 

av gjenvalgt leder Bernt Thomassen. Det ble delt ut hedersmerke til følgende: 

Gull – Unni Lilleng. 

Sølv: May Britt Engen, Kjell Grant Teigen, Kristin Haftorn Johansen, Tore Skjeggerud og 

Roar Bogerud. 

Blomster ble overrakt avtroppende utvalgsledere og regionstyremedlemmer. Også de 

ansatte fikk blomster.  

 

Tingforhandlingene ble avsluttet kl 12:45 

 

 

Protokollen er ført av Mette Lislerud og Kia Haftorn Johansen etter notater. 

 

 

Bø i Telemark, 24. mai 2008 

 

 

 

 

Karin Singstad        Tove Olsen 


