
- for Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsoppgaver.

- for andres innsats for norsk håndball.

- i egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball.
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regionstinget 2014
Thoen Hotel Høyers, Skien • 23. - 24. mai

Håndball for alle





Møteplan for Regionstinget 
23. – 24. mai 2014
thoen Hotel Høyers, skien

Fredag 23. mai

Kl: 17:30 – 18:00  Registrering, kaffe og rundstykker

Kl: 18:00 – 18:15  Åpning ved regionsleder Geir Floen

Kl: 18:15 – 18:30  Hilsninger til Tinget

Kl: 18:30 – 20:00  Tingforhandlinger 

Kl: 21:00   Tingmiddag  

 

Lørdag 24. mai

Kl: 09:00 – 11:00  Tingforhandlinger 

Kl: 11:00 – 11:30  Kaffepause og utsjekk

Kl: 11:30 – 13:00  Tingforhandlinger

Kl: 13:00 – 13:30  Avslutning

Kl: 13:30   Lunsj og hjemreise
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SAKSLISTE
NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION SØR 
Regionstinget 2014
Thoen Hotel Høyers, Skien 23.-24. mai 2014

1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS  
 FULLMAKTER

2. GODKJENNE SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN  
 MED TIDSRAMME

3. VALG AV FUNKSJONÆRER
 Dirigenter, sekretærer, tellekorps, redaksjonskomité 
 (3 representanter) samt to tingrepresentanter som  
 sammen med dirigentene skal gjennomgå og under 
 tegne protokollen fra Tinget.  

4. BERETNINGER 

4.1  REGIONSTYRETS BERETNING
4.1.1    Styre og komiteer valgt på Regionstinget 2012
4.1.2    Styreoppnevnte utvalg
4.1.3    Møter- og styrevirksomhet
4.1.4     Administrasjonen
4.1.5  Utvikling
4.1.6  Serieaktivitet
4.1.7  Dommerarbeidet 
 
4.2 VALGKOMITEENS BERETNING

4.3 KONTROLLKOMITEENS BERETNING
 
5. REGNSKAP
 Behandle avsluttede og reviderte regnskaper for  
 2012 og 2013

6. TILSETTE REVISOR

7. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

8. HANDLINGSPLAN 2014 - 2016 

9. BUDSJETTER 2014, 2015 og 2016

10. VALG

11. BESTEMME STED FOR NESTE REGIONSTING

AVSLUTNING

SAK 2 - FORRETNINGSORDEN
1. Tinget ledes av dirigent. Protokollen føres av de valgte  
 sekretærer.

2. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme  
 sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes   
 taletiden til 3 minutter første gang, 2 minutter annen  
 og 1 minutt tredje gang. Representanter som forlanger  
 ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.  
 Dirigenten har rett til å fremsette forslag om forkort- 
 ning av taletiden og forslag om strek med de inntegnede  
 talere. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er  
 satt.

3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være  
 undertegnet med representantens og vedkommendes  
 sonenummer og klubbs navn.
 
4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemme- 
 likhet anses forslaget som falt. Unntatt fra denne   
 bestemmelsen er valg og de øvrige unntak som er fast- 
 satt i regionens lov.

5. I protokollen føres inn alle forslag, hvem har ordet i  
 saken, og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer  
 for og imot.

SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER
Regionstyret foreslår følgende funksjonærer:

• Dirigent: Kristin Haftorn Johansen
   

• Sekretærer: Hans Petter S. Andersen
   Nina Kjos Nilsen

• Tellekorps:  Bjørn Hagberg
   Tore Andersen
   Mette Lislerud

• Talerekke- 
   registrering:  Dagrun Landerud

• Underskrive 
   tingprotokoll: 2 tingdelegater 
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SAK 4    - BERETNINGER

4.1 REGIONSTYRETS BERETNING 

4.1.1 STYRE OG KOMITEER V ALGT PÅ REGIONSTINGET 2012

Regionstyret (RS):
Leder:   Geir Floen (AU) Reistad IL
Nestleder:  Morten Egge (AU) Spkl Falk
Styremedlem: Rigmor Nilsen Øverli (AU) Gjerpen   
Styremedlem: Per Inge Bjerkseter   Hønefoss Spkl
Styremedlem: Henning Nygård   Kragerø Håndball
Styremedlem:   Gro Gulliksen   Teie Håndball  
Styremedlem: Nina Haugen   Skarphedin IL  Ungdomsrepresentant
Styremedlem: Marita Kvelle   Larvik TIF  Ungdomsrepresentant
Varamedlem: Erik Øie   Åssiden IF

Marita Kvelle ble innvilget fritak og fratrådte 20.10.2012.  Erik Øie rykket fra denne dato opp til styremedlem.
Vi mistet dessverre Rigmor Nilsen Øverli den 02.07.2013.   Gro Gulliksen ble 26.08.2013 konstituert som nytt AU-medlem.                 
    
4.1.2 STYREOPPNEVNTE UTVALG

Kontrollkomite:
Leder: Kari B. Nyquist   IF Nesjar
Medlem: Ove Brude Kolstad   Reistad IL   
Medlem: Berit Kielich   Åssiden IF
Varamedlem: Arne Borch   St. Hallvard    

Valgkomite: 
Leder: Tove Iren Berget Knutsen   Røyken og Hurum HK
Medlem: Berit Fevang Eriksen   IL Runar
Medlem: Bernt Thomassen   Larvik HK
Medlem: Cato Bjåland   Stridsklev IL
Varamedlem: Svanhild Verpe Moen   Seljord IL

Cato Bjåland fratrådte valgkomiteen.
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4.1.3 MØTER / STYREVIRKSOMHET
Regionens 6. ordinære ting ble holdt på Rica Park Hotel Drammen  11. og 12. mai 2012.  Regional temakonferanse ble holdt 
på Rica Park Hotel i Sandefjord  høsten 2012 og på Rica Hotel i Drammen høsten 2013. 
Det er avholdt 19 regionstyremøter i perioden med ca 160 saker. I tillegg er det avholdt AU-møter, klubbmøter og 
sonemøter.

Lag og medlemmer
Regionen består av 101 klubber med ca 730  lag totalt  fra 11 år og oppover. 
I tillegg har vi hatt med 800 lag i aktivitetsturneringer og miniturneringer siste sesong.

Representasjon
Regionen har vært representert på og i følgende møter og konferanser:
 
NHFs ting
NHFs ledermøter
NHFs forbundsråd
NHFs sentrale strategikonferanser
Styringsgruppe Topphåndballprosjekt v/ Bernt Thomassen
Markedskomité Topphåndballprosjekt
Ledermøter, Ting i Idrettskretsene

Tonje Jelstad ble gjenvalgt som styremedlem i forbundsstyret på Håndballtinget 2013.  Unni Lilleng ble gjenvalgt  som 
medlem og Berit Fevang Eriksen ble valgt inn som nytt medlem i NHFs Valgkomité i 2013.
Rigmor Nilsen Øverli har vært hovedleder for LMS Rekrutt ved flere anledninger.
Øyvind Birkeland gjenvalgt som varamedlem i NHFs Kontrollkomité i 2013.

4.1.4 ADMINISTRASJON
Ansatte og engasjerte i administrasjonen:
Daglig leder  Marit Skretteberg (t.o.m. 31.07.2013)
  Ole Kristian Strøm (f.o.m. 01.08.2013)
Leder Organisasjon  Dagrun Landerud
Leder Spill og Trening  Ole Kristian Strøm (t.o.m. 31.07.2013)   
Leder Marked/Info/Arrangement Kia Haftorn Johansen
Seriekonsulent  Mette Lislerud
Seriekonsulent  Grethe Solbakken (f.o.m. 01.05.2012)
Koordinator Spill /trening utdanning og dommeransvarlig Hans Petter Andersen
Dommerkonsulent  Kjetil Larsen (t.o.m. 30.11.2013)
  Bjørn Hagberg (f.o.m. 01.02.2014)
Spill/trening konsulent  Tore Andersen 
Klubbutvikling og barnehåndball Mari Eknes Nyhus (t.o.m. 30.06.2013)
Barnehåndball/arrangement  Vibeke G. Thoresen
Spill/trening konsulent  Ann Kristin Olaussen (f.o.m. 01.08.2013)
Marked/Info  Nina Kjos Nilsen (f.o.m. 08.01.2014)
Organisasjon  Bente Lie Hansen (timebasis sesongen 12/13)
  Marit Skretteberg (timebasis sesongen 13/14)
Dommerforfall/Organisasjon  Svein Ivar Pedersen (timebasis sesongen 11/12 og 13/14)
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Aktiviteter: 

Regionen administrerer:

Aktivitets- og miniturneringer
Regionseriene for aldersbestemte og seniorklasser
SørNorge-seriene for 16-18 år og HU
SørNorge-Cupen
Beach-seriene
Landsserien
NM junior 
NHF-serier i 2. og 3. divisjon i vår region
Kurs for dommer/trener/leder
Ungdomstrenerseminar
Skoleturneringer
Tøff med ball/Håndballuke m/Norsk Topphåndball
Soneutviklingsgrupper
Regionale utviklingsgrupper
Bylag og Regionslag
Talentsamling regionalt
Trenerutviklingsprosjekt

Vi friga høsten 2012 noe tid til LMS rekrutt for Ole Kristian Strøm.
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handball.no
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Billetter kjøpes i hallen.

DAGSBILLETT:
Voksen kr. 100
Barn/honnør kr. 30

TREDAGERSBILLETT:
Voksen kr. 200
Barn kr. 60

JUNIORJENTENE i Scandinavian Open 

ROS Arena:

Hanna Bredal 

Oftedal

FREDAG 14.06       
Norge - Polen                      
kl 18.00           

Danmark - Sverige              
kl 20.15

LØRDAG 15.06    
Sverige - Polen                       
kl 14.00                   

Norge - Danmark 
kl 16.15             

Emilie Hegh Arntzen 

SØNDAG 16.06          
Polen - Danmark                
kl 11.00                                   

Norge – Sverige                        
kl 13.15 

Arrangement

Nettbuss Scandinavian Open LKS 13.-15. juli 2012 i Drammenshallen
Oppkjøringsturnering til OL for de involverte nasjonene, Sverige, 
Danmark, Frankrike og Norge. Region Sør forespurte Drammen HK om å 
være medarrangør, noe de takket ja til. Samarbeidet med Drammen HK 
fungerte godt. Enorm innsats av ansatte og frivillige midt i ferietiden. I 
utgangspunktet skulle Region Øst ha en av kampdagene (lørdag). Dette ble 
bestemt flyttet til Drammen tett opp mot arrangementet, og alle de frivillige 
og ansatte stilte opp også lørdag på kort varsel. På tross av arrangement 
midt i fellesferien var hallen godt besøkt alle tre dager.

Håndballuka i Drammen – okt 2012 
NHF Region Sør arrangerte i samarbeid med Norsk Topphåndball, Glassverket 
IF, Drammen HK og Byen Vår Drammen Håndballuka «Tøff med ball». 
Flere aktiviteter ble gjennomført i løpet av uken. En av aktivitetene var 
Streethåndball for aldersbestemte lag på kveldstid på Bragernes Torg. 
På dagtid ble det arrangert Streethåndball for byens barneskoler og IFO. 
Bragernes Torg var i tillegg stedet for stands, der forbipasserende kunne 
prøve seg på prikkskyting, måle skuddhastighet med mer. Barna kunne 
hoppe i hoppeslott. Arrangementet i seg selv var vellykket, men Region Sør 
ønsket å fokusere mer på «daglig drift» med skoleturneringer i håndball 
heller enn Streethåndball. 
Uka ble avsluttet med Postenligakamper for både Glassverket og Drammen 
lørdag. I forkant av disse ble det spilt 4 aldersbestemte regionseriekamper 
på fullrigget bane. 

Scandinavian Open – juni 2013 
Scandinavian Open for herrene ble arrangert i Arena Larvik 4. – 6. juni 2013. 
NHF Region Sør og Larvik Håndballklubb var teknisk arrangør. Deltakende 
nasjoner var Norge, Polen, Romania og Sverige. De frivillige i Larvik HK la 
ned en stor arbeidsinnsats og gjennomførte et bra arrangement.    

Scandinavian Open LK94 14.-16. juni 2013
Arrangementet gikk av stabelen i ROS Arena med ROS som teknisk 
arrangør. ROS hadde full kontroll hele veien og gjorde en flott innsats. 
Deltagernasjoner var Polen, Sverige, Danmark og Norge. Lagene ble 
innlosjert på Danvik Folkehøgskole som var ideelt for denne type 
arrangement. Det ble parallelt arrangert dommersamling v/Ove Olsen – også 
dommerne ble ivaretatt på beste måte av ROS. Hallen var godt besøkt alle 
tre dager.

Drammenshallen
Fredag 13. juli

18.00 sverige -Frankrike
20.00 norge- Danmark

lørdag 14. juli
17.00 Danmark-Frankrike

19.00 norge-sverige

søndag 15. juli
18.00 Danmark-sverige
20.00 Frankrike-norge

se håndballjentenes siste test før Ol!

Drammenshallen

Forhåndssalg av billetter:
Billettservice.no / 815 33 133

Dagsbillett 200,-
3-dagersbillett 400,-
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Drammen 13.-15.07.2012 

handball.no

-----------------------
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SE HÅNDBALLGUTTA 
I LARVIK! 

Forhåndssalg av billetter 
på Billettservice:

billettservice.no
Tlf 815 33 133

 
 

Scandinavian  
Open:

TIRSDAG 4. JUNI: 
Sverige - Polen kl 18.30 

NORGE - Romania kl 20.15 

ONSDAG 5. JUNI:  
Sverige - Romania kl 18.30 

 NORGE - Polen kl 20.15

TORSDAG 6. JUNI: 
Polen - Romania kl 18.30 
NORGE - Sverige kl 20.15
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Håndballuka i Drammen – okt 2013
NHF Region Sør i samarbeid med Norsk Topphåndball, Drammen HK og Glassverket IF. Region Sør hadde ansvar for 
skoleturneringen med 131 deltagerlag. Det ble arrangert åpen trening med Kristian Kjelling og Spis Smart foredrag. 
Arrangementet ble avsluttet med håndballgalla lørdag hvor alle deltagere fikk gratis inngang. Region Sør fikk i ettertid 
skryt av Norsk Topphåndball for involvering og gjennomføring av skoleturneringen.

Håndballuka i Tønsberg – okt 2013 
NHF Region Sør hadde i samarbeid med Norsk Topphåndball, Flint Tønsberg  og Nøtterøy Elite. Region Sør hadde ansvar 
for skoleturneringen med 78 deltagerlag. Det ble arrangert åpen trening med Kristian Kjelling, og foredrag for klubbenes 
sponsorer. Arrangementet ble avsluttet med håndballgalla lørdag hvor alle deltagere på skoleturneringen fikk gratis 
inngang. Region Sør fikk i ettertid skryt av Norsk Topphåndball for involvering og gjennomføring av skoleturneringen.

Møbelringen cup –2013 
NHF Region Sør var teknisk arrangør av Møbelringen cup 2013. Turneringen ble spilt i Drammenshallen 29. november – 
1. desember. Deltakende nasjoner var Norge, Nederland, Sør-Korea og Russland. Ved hjelp av ansatte og en stor gjeng 
frivillige som la ned stor arbeidsinnsats, ble turneringen godt gjennomført. Arrangementet trakk fulle tribunen (2500 
tilskuere) alle tre dagene.
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Reidar Lindqvist
sportsleder
402 80 170

John Arne
Edvardsen
journalist
905 19 925

An-Magritt
Larsen
journalist
971 77 380

Sven-Erik
Syrstad
journalist
922 09 285

DRAMMEN: Erik Espeseth
fortsetter som daglig leder i
Strømsgodset. Han ble opp-
fordret til å søke på sjefsjob-
bene i Norsk Toppfotball og
Rosenborg.
Ifølge Drammens Tidende

har han bestemt seg for å
fortsette i Strømsgodset.
– Oppdrag Strømsgodset

er definitivt ikke ferdigspilt.
Det er mitt viktigste bud-
skap, sier Espeseth.
Espeseth, som bor på

Tolvsrød, har vært koblet til
jobbensomadministrerende
direktør i Norsk Toppfotball.
Den ble ledig da Niels Røine
sluttet tidligere i år. Han har
også vært aktuell somHroar
Stjernenserstattersomdag-
lig leder i Rosenborg.
– Det er på mange måter

toppjobben innenfor klubb-
fotballen i Norge. Det er vel-
dig mange som har oppfor-
dretmeg til å søke, og det er
veldig mange som har ringt
eller sendt tekstmelding om
at det stårmitt navn på den-
ne stillingen, sier Espeseth.
– Med Rosenborg var jeg

veldig klar med en gang og
safraatdetvaruaktuelt, sier
SIF-sjefen til Drammens Ti-
dende. NTB

Espeseth vraker
NTF og RBK

ASKER: Det 17 år gamle stortalentet Andreas
KlavestadharmeldtovergangfraSpartatil Frisk
Asker,melderHockeynytt . Foretparukersiden
ga Andreas Klavestad beskjed til Sparta at han
girseg iklubbenmedumiddelbarvirkninggrun-
net at han var misfornøyd med egen situasjon
og lite spilletid. 17-åringendebuterte allerede i
fjorpåU20 landslagetoger regnetsomenavde
besteungebackene i landet. NTB

Klavestad fra Sparta til Frisk
OSLO: Etter det NTBerfarer blir den tidligere landslags-
løperenMikael Flygind Larsen TV 2s nye ekspertkom-
mentator under OL i Sotsji. Han skal sitte i kommenta-
torbua sammen med Asbjørn Myhre under sendingene
fravinterensOL iSotsji.Denorskemedaljehåpene ligger
iHåvardBøkkoogSverreLundePedersen.FlygindLarsen
laoppetter forrigesesong,oghardeltatt i toOL(2006og
2010).30-åringenfraTønsberger for tidensportslig leder
for skøytesatsingenStavanger-regionen. NTB

Blir skøyteekspert hos TV 2

TØNSBERG: Journalisten
lette etter en passende
overskrift. Så kom to
11-åringer fra Sem
med løsningen.
Reidar Lindqvist
402 80 170
reidar.lindqvist@tb.no

Det handler omåpen dag og fullt
hus. Slagenhallen stappet med
over 300 ivrigehåndballspillere i
like rødeT-skjorter.
– Det ser ut som en maurtue,

menerIrmelinHorvei (11)ogAn-
gelikaK. Fagerland (11) fra Sem.
De treffer spikeren på hodet.

Det er en presis beskrivelse på
hvordan håndballbarna vrimler
rundt i hallen, og det rimer godt
meddetharde arbeidetde legger
ned.
– Det er kjempegøy, og kult å

bli trent av spillerne på Flint og
Nøtterøy, er Irmelin ogAngelika
enig om.

Råd fra Kjelling
Den ikke helt ukjente håndball-
profilenKristianKjelling erogså
innom. Mens spillerne rullerer
fra stasjon til stasjon tusler han
rundt og pratermed de unge hå-
pefulle.
En av dem som får gode råd av

helten er Mari Krathe (11) fra
Falk.
– Han sa vi måtte stå på kra-

vene, sierhun.
–Hvamente hanmeddet?
– Jeg vet ikke helt jeg. Men jeg

trorvel det handleromatvi aldri
må gi opp!

«Tøff med ball»
Anledningen eråpen trening, for
allemellom 8 og 16, i forbindelse
med håndballuka «Tøff med
ball». Tidligere på dagen har 4.-
og 5.-klassinger spilt skoleturne-
ring. Sammenmed forbundet og
NorskTopphåndballbrukerFlint
ogNøtterøyhåndballdagenepåå

vise seg fram. Og skal man døm-
me ut ifra det voldsomme opp-
møte i Slagenhallen er det grunn
til å glede seg overetterveksten.
–Utroligmorsomtmedsåmye

aktivitet, sier daglig leder Karin
Jærnes i Flint.
Astrid-MarieNygård iNøtter-

øy Håndball sier oppmøtet er
overall forventning.
–Man håper selvfølgelig alltid

at det kommermange,mendette
er jo bare helt rått.

Skryt fra forbundet
På besøk er også Vibeke Grett-
land Thoresen fra Region Sør i
Norges Håndballforbund. Dette

– Som en maur
RØDTHAV: Ulastelig antrukket i like drakter komover 300 barn på åpen treningmed håndballheltene. Her får en av de unge håpefulle
nyttige tips av Flints Henriette Jarneid. Alle foto: Harald Strømnæs
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FREDRIKSTAD: Lars Bakkerud slutter
som trener i Fredrikstad etter sesongen.
Treneren er for tiden sykmeldt. På en
pressekonferanse i går ble det klart at
Håkon Wibe-Lund, som har vikariert for
Bakkerud,blirhovedtrener forFFKbåde i
2014 og 2015. Bakkerud er fortsatt syk-
meldt, men han håper å være tilbake i
jobb i 2014. NTB

Bakkerud ferdig i FFK
BEIJING: Thor Hushovd ogBMCsatser på en
god sesongavslutning med suksess i Tour of
Beijing. Hushovd er en del av BMC-laget som
stiller til start iKina imorgen.Hanser framtilå
sykle på kinesiske landeveier for første gang.
35-åringengikkglippavBeijing-OL i2008. – Jeg
har som mål å vinne en etappe, men jeg skal
også jobbe hardt for å hjelpe sammenlagtryt-
terne våre, sierHushovd. NTB

Håper på etappeseier i Kina

STOCKHOLM: Zlatan Ibrahimovic er mye
omtalt i mediene. Nå kommer Zlatan med
egen nyhetsapp. – Det skrives for mye om
meggjennomandre.Nåskaldetskrivesmer
ommeggjennommeg. Der kan jeg legge ut
nyheter ommeg selv umiddelbart, sier Zla-
tan. NTB

Zlatan med egen app

TØNSBERG/SKIEN: FK Tøns-
berg-spillerne Anton Blom
Onshuus (20) og Sondre
GoldenMidtgarden (23)
trenermed eliteserie-
klubbenOdd.
Sven-Erik Syrstad
922 09 285
sven.erik.syrstad@tb.no

–Moroå få sjansen.Hvadetblir
til vet jeg ikke, men det er klart
dethaddeværtgøyå spille i eli-
teserien, sier Anton BlomOns-
huus.
Ikke før har FK Tønsberg

rykket ned til 3. divisjon, før de
beste spillerne fristesvekk.Det
ernoeFKTvetdemå levemed.
– Vi innser at enkelte av våre

spillere er attraktive for andre
lag og kan komme til å for-
svinne, sier Runar Danielsen,
styreleder i FKT.

18 mål for bunnlag
AntonBlomOnshuusharvært i
søkelyset tilOddenstundaller-
ede. Ikke så rart, kanskje. 20-
åringenharnærmestværtetan-
grep alene i år.Å score 18 serie-
mål er sterkt i seg selv. Enda
sterkere er det når du spiller på
et bunnlag.
– Jeg vet at Odd spurte FKT

om jeg fikk lov til å trene med
dem tidligere, men svaret var
nei så lengevi iFKThaddenoeå
spille for, sierAntonBlomOns-
huus.
Nå har som kjent FKT ikke

lenger noe å kjempe for, annet
enn æren. Og da fikk både An-
ton Blom Onshuus og keeper
SondreGoldenMidtgarden lov
til å stikke til Skien.

Treningskamp mot LSK
Onsdag og torsdag denne uken
er de med på A-lagstreningene
til Odd, før eliteserieklubben
tar langhelg i landslagspausen.
– Hvis FK Tønsberg gir oss

tillatelse, kan det hende de blir
invitert til å spille for oss i tre-
ningskampen mot Lillestrøm

tirsdag inesteuke, sierOdd-tre-
ner Dag-Eilev Fagermo til
TønsbergsBlad.
Han ønsker ikke å si noe om

hvilket inntrykk han har av de
toFKT-spillerne.
– Det er for tidlig å konklu-

dere etter bare én trening, sier
Fagermo.
HanharselvsettAntonBlom

Onshuus i FKTs seriekamper
motOdd 2 iår,ogklubbenskee-
pertrener har holdt et øye med
SondreGoldenMidtgarden.
– Det er naturlig for oss å føl-

ge med på talentfulle spillere i
nærheten avvår region, sierFa-
germo.

Høyt nivå
For FKT-gutta ga møtet med
Oddmersmak.
– Det var et mye høyere nivå

på treningeneenn jegervant til.
Men jeg håper at de likte det de
så, sierAntonBlomOnshuus.
Kontrakten med FKT går ut

nå i høst – og toppscoreren er
en frimann.
– Uansett hva som skjermed

hensyn til Odd, spiller jeg for
fullt for FKT ut sesongen, sier
AntonBlomOnshuus.

PS: FKTreiser til Nord-Nor-
ge i morgen for å møte Bosse-
kop lørdag. Siste serierunde
spilles mot Gjøvik på Gressba-
nen lørdagen etter.

Trener med
eliteserieklubb

ETTERTRAKTET SPISS:Anton BlomOnshuus har scoret 18mål
for bunnlaget FK Tønsberg i år. Nå viser han seg fram for
eliteserielaget Odd. Foto: Eric Johannessen

ETTERTRAKTET KEEPER:
SondreGoldenMidtgarden er
også i Odds søkelys.

Foto: Per Gilding

HÅNDBALLFEBER:Åpen trening ble en umiddelbar suksess.

rtue

NOENÅ SE OPP TIL:Mari Krathe slo an en pratmedKristian
Kjelling.

HENGERHØYT:Det er ikke tvil omat håndball er i skuddet.

er første gangen noe slikt blir ar-
rangert i Tønsberg, men garan-
tert ikke siste.
– Dette må vi gjøre flere gang-

er. Vi er meget fornøyd når de
dukkeroppsåmange, sliktervik-
tig forrekrutteringen. Jegvilogså
rose Flint og Nøtterøy som vir-
kelig har bidratt med mange ar-
beidstimer for å få det til. Det er
flott at klubbene stiller opp, sier
hun.

PS: Håndballuken fortsetter
med skoleturnering i dag og i
morgen,ogavsluttermeddobbel
eliteseriekamp i Nøtterøyhallen
lørdag. FørstmøterFlintOppsal,
førNøtterøy tar imotFalk.

HEIA HÅNDBALL!: Irmelin Horvei og Angelika K. Fagerland
storkoste seg på trening.
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DRAMMEN: Erik Espeseth
fortsetter som daglig leder i
Strømsgodset. Han ble opp-
fordret til å søke på sjefsjob-
bene i Norsk Toppfotball og
Rosenborg.
Ifølge Drammens Tidende

har han bestemt seg for å
fortsette i Strømsgodset.
– Oppdrag Strømsgodset

er definitivt ikke ferdigspilt.
Det er mitt viktigste bud-
skap, sier Espeseth.
Espeseth, som bor på

Tolvsrød, har vært koblet til
jobbensomadministrerende
direktør i Norsk Toppfotball.
Den ble ledig da Niels Røine
sluttet tidligere i år. Han har
også vært aktuell somHroar
Stjernenserstattersomdag-
lig leder i Rosenborg.
– Det er på mange måter

toppjobben innenfor klubb-
fotballen i Norge. Det er vel-
dig mange som har oppfor-
dretmeg til å søke, og det er
veldig mange som har ringt
eller sendt tekstmelding om
at det stårmitt navn på den-
ne stillingen, sier Espeseth.
– Med Rosenborg var jeg

veldig klar med en gang og
safraatdetvaruaktuelt, sier
SIF-sjefen til Drammens Ti-
dende. NTB

Espeseth vraker
NTF og RBK

ASKER: Det 17 år gamle stortalentet Andreas
KlavestadharmeldtovergangfraSpartatil Frisk
Asker,melderHockeynytt . Foretparukersiden
ga Andreas Klavestad beskjed til Sparta at han
girseg iklubbenmedumiddelbarvirkninggrun-
net at han var misfornøyd med egen situasjon
og lite spilletid. 17-åringendebuterte allerede i
fjorpåU20 landslagetoger regnetsomenavde
besteungebackene i landet. NTB

Klavestad fra Sparta til Frisk
OSLO: Etter det NTBerfarer blir den tidligere landslags-
løperenMikael Flygind Larsen TV 2s nye ekspertkom-
mentator under OL i Sotsji. Han skal sitte i kommenta-
torbua sammen med Asbjørn Myhre under sendingene
fravinterensOL iSotsji.Denorskemedaljehåpene ligger
iHåvardBøkkoogSverreLundePedersen.FlygindLarsen
laoppetter forrigesesong,oghardeltatt i toOL(2006og
2010).30-åringenfraTønsberger for tidensportslig leder
for skøytesatsingenStavanger-regionen. NTB

Blir skøyteekspert hos TV 2

TØNSBERG: Journalisten
lette etter en passende
overskrift. Så kom to
11-åringer fra Sem
med løsningen.
Reidar Lindqvist
402 80 170
reidar.lindqvist@tb.no

Det handler omåpen dag og fullt
hus. Slagenhallen stappet med
over 300 ivrigehåndballspillere i
like rødeT-skjorter.
– Det ser ut som en maurtue,

menerIrmelinHorvei (11)ogAn-
gelikaK. Fagerland (11) fra Sem.
De treffer spikeren på hodet.

Det er en presis beskrivelse på
hvordan håndballbarna vrimler
rundt i hallen, og det rimer godt
meddetharde arbeidetde legger
ned.
– Det er kjempegøy, og kult å

bli trent av spillerne på Flint og
Nøtterøy, er Irmelin ogAngelika
enig om.

Råd fra Kjelling
Den ikke helt ukjente håndball-
profilenKristianKjelling erogså
innom. Mens spillerne rullerer
fra stasjon til stasjon tusler han
rundt og pratermed de unge hå-
pefulle.
En av dem som får gode råd av

helten er Mari Krathe (11) fra
Falk.
– Han sa vi måtte stå på kra-

vene, sierhun.
–Hvamente hanmeddet?
– Jeg vet ikke helt jeg. Men jeg

trorvel det handleromatvi aldri
må gi opp!

«Tøff med ball»
Anledningen eråpen trening, for
allemellom 8 og 16, i forbindelse
med håndballuka «Tøff med
ball». Tidligere på dagen har 4.-
og 5.-klassinger spilt skoleturne-
ring. Sammenmed forbundet og
NorskTopphåndballbrukerFlint
ogNøtterøyhåndballdagenepåå

vise seg fram. Og skal man døm-
me ut ifra det voldsomme opp-
møte i Slagenhallen er det grunn
til å glede seg overetterveksten.
–Utroligmorsomtmedsåmye

aktivitet, sier daglig leder Karin
Jærnes i Flint.
Astrid-MarieNygård iNøtter-

øy Håndball sier oppmøtet er
overall forventning.
–Man håper selvfølgelig alltid

at det kommermange,mendette
er jo bare helt rått.

Skryt fra forbundet
På besøk er også Vibeke Grett-
land Thoresen fra Region Sør i
Norges Håndballforbund. Dette

– Som en maur
RØDTHAV: Ulastelig antrukket i like drakter komover 300 barn på åpen treningmed håndballheltene. Her får en av de unge håpefulle
nyttige tips av Flints Henriette Jarneid. Alle foto: Harald Strømnæs
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FREDRIKSTAD: Lars Bakkerud slutter
som trener i Fredrikstad etter sesongen.
Treneren er for tiden sykmeldt. På en
pressekonferanse i går ble det klart at
Håkon Wibe-Lund, som har vikariert for
Bakkerud,blirhovedtrener forFFKbåde i
2014 og 2015. Bakkerud er fortsatt syk-
meldt, men han håper å være tilbake i
jobb i 2014. NTB

Bakkerud ferdig i FFK
BEIJING: Thor Hushovd ogBMCsatser på en
god sesongavslutning med suksess i Tour of
Beijing. Hushovd er en del av BMC-laget som
stiller til start iKina imorgen.Hanser framtilå
sykle på kinesiske landeveier for første gang.
35-åringengikkglippavBeijing-OL i2008. – Jeg
har som mål å vinne en etappe, men jeg skal
også jobbe hardt for å hjelpe sammenlagtryt-
terne våre, sierHushovd. NTB

Håper på etappeseier i Kina

STOCKHOLM: Zlatan Ibrahimovic er mye
omtalt i mediene. Nå kommer Zlatan med
egen nyhetsapp. – Det skrives for mye om
meggjennomandre.Nåskaldetskrivesmer
ommeggjennommeg. Der kan jeg legge ut
nyheter ommeg selv umiddelbart, sier Zla-
tan. NTB
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Status for regionen.
Administrasjonen har hatt noen utfordringer med kapasiteten på grunn av barselpermisjoner og langtidssykemeldinger, men 
har levert i henhold til handlingsplanene på en utmerket måte.  

NHF Region Sør øker jevnt og trutt med lag fra 11 år og oppover. Det er fortsatt en stor økning på antall lag i aktivitets- og 
miniturneringer. Antall lag i beach-seriene øker, men vi ønsker flere guttelag til denne actionfylte aktiviteten.  
Det er stor deltagelse på kompetansegivende kurs både på trener og dommersiden.   
Prestasjonene av våre representasjonslag er stort sett bra i Rica Cup (Byturneringen for 15års-lag) og NM for regionslag (16 år) 
med spillere fra mange forskjellige klubber i hele regionen. Vi er godt representert på landslag i alle klasser.

All skriftlig kommunikasjon går gjennom mail, nettsider og facebook, og klubbene er flinke til å bruke det elektroniske verktøyet 
som er tilgjengelig. Særlig ved lagspåmelding og sjekk av lisenser, samt innlegging av nye spillere. Klubbene må bli flinkere til 
å legge inn styre og andre verv på klubbsiden. 
Vi opplever en stor grad av ryddighet i klubbene vedrørende økonomi. De aller fleste klubbene har meget god økonomistyring 
og det er lite utestående fordringer mot våre klubber pr. 1. april 2014. Enkelte klubber har hatt noen utfordringer når det 
gjelder utestående fordringer, men gode avtaler er laget og de følges opp på en utmerket måte. 
Kontakten med klubbene har blitt bedre. Noe av grunnen til dette vet vi skyldes god utvikling og oppdatering av våre nettsider. 
Det gjør klubbene i stand til å hente ut det meste de trenger av informasjon. I tillegg legger vi stor vekt på å svare klubbene på 
telefon og e-post. Det er viktig for oss at klubbene føler tilfredshet og god service ved vår svartjeneste.
Ut i fra handlingsplanen som ble vedtatt på regionstinget i 2012, så er vi tilfreds med tiltakene vi har gjennomført i henhold til den. 
På dommersiden jobbes det fortsatt hardt både med kvantitet og kvalitet, det gjennomføres mye observasjoner og mange 
samlinger for å beholde dommere som har startet på en karriere. Kurs kjøres kontinuerlig.
På markedssiden har vi etablert oss med en del samarbeidspartnere som gir oss inntekter i form av penger, barter avtaler og 
”payback». Vi har også inngått en avtale med NHF ang en regional salgsressurs. 
På infosiden ser vi altså at våre nettsider blir brukt og fungerer bra, men jobber fortsatt kontinuerlig for at produktet vårt blir 
enda bedre. 
Vi fortsetter å legge vekt på gode arrangementer, og jobber for å videreføre dette ut i klubbene. 
Anlegg er en prioritert sak og vi bestreber oss på å holde oss oppdatert både inn mot NHF og ut mot klubber og kommuner. Vi 
registrerer at det etableres flere gode anlegg i regionen. Utfordringen fremover blir å få halleien så billig som mulig, helst gratis 
for barn og ungdom i alle kommuner.
Innenfor inkludering og integrering bidrar vi, men her har vi fortsatt mer å jobbe med fremover.
Når det gjelder økonomien er den pr. dato trygg og god.

Hva er utfordringer i perioden som kommer?
Som i forrige periode legger vi vekt på hele tiden å kunne forbedre oss. Dette gjelder, både ansatte og tillitsvalgte. Vi må ha et 
godt og spennende produkt å tilby! Kompetanseutvikling på alle plan er et nøkkelord.
Helt sentralt blir tiltakene i handlingsplanen angående det å rekruttere og det å beholde. Skolebesøk, skoleturneringer og 
trenerutvikling er prioriterte områder i denne sammenheng. 
Vi vil også i kommende periode legge spesiell vekt på å få flest mulig av de som nå spiller aktivitetsturnering over i vanlig 
seriespill. Vi skal øke andelen av guttespillere. Vi legger i perioden inn økte resurser for at vi skal ha en mulighet til å lykkes 
med dette.
Med økningen av lag, trenger vi flere dommere. Dommerkontakten i klubb blir en helt sentral rolle i vårt arbeid med å 
rekruttere og utvikle dommere.

Regionstyret NHF Region Sør: 
Geir Floen  Morten Bredo Egge Per Inge Bjerkseter
Leder Nestleder Styremedlem
  
Gro Gulliksen Nina Haugen Henning Nygaard
Styremedlem Styremedlem Styremedlem
  
Hans Petter Andersen Ole Kristian Strøm 
Ansattes representant Daglig leder 
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4.1.5 UTVIKLING

Spillerutvikling
NHF RS administrerer og organiserer en omfattende spillerutviklingsmodell. I forkant av hver sesong er det sendt ut en  
invitasjon og et nominasjonsskjema til alle klubber med spillere i de aktuelle årsklasser. Spillere som tidligere har vært inne 
nomineres av sine respektive SPU-trenere. Nominasjonsskjema kjøres kun for nye årsklasser som skal inn. Alle påmeldte spillere 
ble kalt inn til nominasjonssamlinger. Etter nominasjonssamlingene ble spillere med de beste MAT-kriteriene (Motivasjon,  
Ambisjon og Talent) tatt ut til de ulike spillerutviklingsgruppene. 

Antallet spillere inne i Spillerutviklingsløpet er i sist tingperiode redusert og spisset. Fra å avholde samlinger i soner med flere 
grupper pr fylke,  har vi endret dette til fylkesvise samlinger, en gruppe pr årgang pr fylke. Andre året spillerne er inne deler vi 
Regionsgruppene i to og kjører en gruppe nord og en gruppe sør. 

Region Sør kunne i 2012/13 for første gang tilby spillerutvikling for 13-åringer (99) på guttesiden. Tiltaket var forbeholdt gutter 
da det var ment som et av flere tiltak for å rekruttere flere guttespillere og beholde dem lengre. 

Det ble opprettet en egen Spillerutviklingsgruppe i sone Buskerud Nord. Alle spillere fra Hallingdal fikk tilbud om å delta i gruppe 
Buskerud, men samtlige valgte å følge Buskerud Nord. Gruppen har gitt tilbud på tvers av årskull og derav klart å kjøre en jente-
gruppe og en guttegruppe. 

Spillerutvikling Buskerud Nord født 1996-2000 sesongen 2012/13:
Spillere påmeldt: 
Nominasjonssamlinger:     1 
Antall Jentegrupper:    1
Antall Guttegrupper:      1
Antall spillere med i gruppene:  35
Samlinger totalt:     16  

Spillerutviklingstrenere for Buskerud Nord har vært: Marianne Seljestad og Finn-Terje Bø.
Gruppa deltok for første gang i avslutningsturneringen i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot hverandre. 

Spillerutvikling gutter født 1999 sesongen 2012/13:
Spillere påmeldt:    90
Nominasjonssamlinger:     5 
Antall J13 grupper:    0
Antall G13 grupper:      3
Antall spillere med i gruppene:  75
Samlinger totalt:     28  
 
Spillerutviklingstrenere for G99 var: Espen Olaussen, Ole-Kristian Strøm og Frode Skau Jonassen. 
1.juni 2013 ble det arrangert en avslutningsturnering i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot hverandre.
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Spillerutvikling jenter og gutter født 1998 sesongen 2012/13:
Spillere påmeldt:   264
Nominasjonssamlinger:    9 
Antall J14 grupper:   3 
Antall G14 grupper:     3
Antall spillere med i gruppene: 150
Samlinger totalt:    55  

Spillerutviklingstrenere for J/G 1998 var: Espen Olaussen, Brede Larsen og Ole-Kristian Strøm på guttesiden. Mona Løfqvist,  
Dan Spiro og Rune Eftedal bekledde rollene på jentesiden.
1.juni 2013 ble det arrangert en avslutningsturnering i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot hverandre.

Spillerutvikling jenter og gutter født 1997 sesongen 2012/13:
Spillere påmeldt:   450
Nominasjonssamlinger:   3 
Antall J15 grupper:   2
Antall G15 grupper:     2
Antall spillere med i gruppene: 100
Samlinger totalt:    25  

Spillerutviklingstrenere for J/G 97 var: Dan Spiro og Eivind Urberg Johannesen på jentesiden og Lennart Hansson og Anstein 
Enggravslia på guttesiden. 
1.juni 2013 ble det arrangert en avslutningsturnering i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot hverandre.

Regionslag jenter og gutter 15 år (1997) 2013 (Bylagsturneringen / Rica Cup)

Bylagsturneringen er et samarbeid mellom NHF og TV2 om en TV-sendt turnering for 15- åringer. Regionslaget består av de 
beste spillerne i regionen. Regionslagene representerte RS i Bylagsturneringen, som ble arrangert i Trondheim Spektrum 01.-03.
mars 2013. 
8 jentelag og 8 guttelag fra hele Norge deltok. 
NHF RS stilte med ett Jentelag og ett Guttelag. Guttene ble nr.1, og jentene endte på 7.plass.
Anstein Enggravslia og Morten Bredo Egge var trenere for guttelaget. 
Eivind Urberg Johannesen var trener for jentelaget. 

NM for Regionslag - gutter og jenter 17 (1995) 2013:
RS hadde med et guttelag og et jentelag til NM for regionslag. 8 guttelag og 8 jentelag deltok.
NM for Regionslag ble avholdt 5.-7.mai 2013 i Follo Trykk Arena, Region Øst. .
Våre plasseringer i NM for Regionslag ble: 
Region Sør Gutter, med trener Paul Gundersen       4.plass 
Region Sør Jenter, med trenere Jan Christen Danielsen og Anja Lønseth 2.plass
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Spillerutvikling Buskerud Nord født 1996-2001 sesongen 2013/14:
Spillere påmeldt: 
Nominasjonssamlinger:    1 
Antall Jentegrupper:   1
Antall Guttegrupper:    1
Antall spillere med i gruppene: 35
Samlinger totalt:    16  
 
Spillerutviklingstrenere for Buskerud Nord er: Marianne Seljestad og Finn-Terje Bø.
Gruppa deltar 31.mai i avslutningsturneringen i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot hverandre. 

Spillerutvikling jenter og gutter født 1999 sesongen 2013/14:
Spillere påmeldt:   260
Nominasjonssamlinger:    3 
Antall J14 grupper:   3
Antall G14 grupper:     3
Antall spillere med i gruppene: 150
Samlinger totalt:    60  

31.mai 2014 arrangeres en avslutningsturnering i Skienshallen, hvor spillerutviklingsgruppene spiller mot hverandre.
Spillerutviklingstrenere for J/G 1999 er: Lennart Hansson, Thomas Andre Franche, Andreas Fragåt, Anine Olsen og Henriette 
Christensen på jentesiden. Frode Skau Jonassen, Morten Hobæk og Espen Olaussen på guttesiden. 

Spillerutvikling jenter og gutter født 1998 sesongen 2013/14:
Nominasjonssamlinger:    2
Antall J15 grupper:  2
Antall G15 grupper:     2
Antall spillere med i gruppene: 100
Samlinger totalt:    24  

1.juni 2014 arrangeres en avslutningsturnering i Skienshallen, hvor spillerutviklingsgruppene spiller mot hverandre.
Spillerutviklingstrenere for J/G-98 er: Håvard Løvmo, Espen Olaussen, Tarjei Sundal og Alexander Edvardsen. 

Avslutningsturneringen i Skien blir utvidet til 2dagers arrangement sommeren 2014. Bakgrunnen er at det gir regionen og SPU-
trenerne muligheter til å møtes til faglige oppdateringer, samt at spillerne som først tar turen får mer reell spilletid. 

Spillerutvikling jenter og gutter født 1997 sesongen 2013/2014:
Nominasjonssamlinger:    0
Antall J16 grupper:  1
Antall G16 grupper:  0
Antall spillere med i gruppene: 25
Samlinger totalt:    4 

Spillerutviklingstrenere for J 16 (1997) er: Eivind Urberg Johannesen.
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Regionslag jenter og gutter 15 år (1998) 2014 (Bylagsturneringen).

Bylagsturneringen er et samarbeid mellom NHF og TV2 om en TV-sendt turnering for 15- åringer. Regionslaget består av de 
beste spillerne i regionen. Regionslagene representerte RS i Bylagsturneringen, som ble arrangert i Trondheim 28.feb. - 2.mars 
2014. 
8 jentelag og 8 guttelag fra hele Norge deltok.
NHF RS stilte med ett jentelag og ett guttelag. Teamadministratorer for gruppene var Anine Olsen og Tore Andersen. 
Håvard Løvmo og Espen Olaussen ledet guttene.
Tarjei Sundal og Alexander Edvardsen ledet jentene.

NM for Regionslag - gutter og jenter 17 år (1996) - 2014:
RS skal delta med et guttelag og et jentelag i NM for regionslag. 
NM for Regionslag blir arrangert 09.-11.mai 2014 i Follo Trykk Arena.
Eivind Urberg Johannesen leder jentelaget. 
Anstein Enggravslia leder guttelaget. 

Regionale landslagssamlinger 2012 - 2014:
Landslagtrenerne for de aktuelle aldersgruppene er med på halvparten av disse samlingene.

Sesongen 12/13:
Jenter 94/95 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trenere Jan Christen Danielsen og Anja Lønseth.
Gutter 94/95 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Paul Gundersen.
Jenter 96/97 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Eivind Urberg Johannesen.
Gutter 96/97 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Anstein Enggravslia.

Sesongen 13/14:
Jenter 96/97 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Eivind Urberg Johannesen
Gutter 96/97 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Anstein Enggravslia 
Jenter 98/99 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Tarjei Sundal
Gutter 98/99 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Håvard Løvmo
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Utdanning

Trenerkurs
Håndballens utdanningssystem består av mange ulike enkeltmoduler. Disse enkeltmodulene var satt inn i autorisasjonsgradene 
Trener I, Trener II, Trener III, Trener IV og Trener V. Trener I til Trener III blir arrangert av RS, mens Trener IV og V arrangeres 
av NHF. 

Mange enkeltmoduler og temakvelder er arrangert i hele regionen.
I tillegg er det gjennomført følgende autorisasjonsutdanninger på flere steder i regionen:

Sesongen 2012/13 Antall timer       Antall kurs Antall deltakere  Kurstype  
Barnetrener  4 timer   5  124   Uformell  
Trener I            24 timer kurs  6  82   Formell  
Trener II   60 timer kurs  2  39   Formell  
Trener III  80 timer kurs  0  0   Formell  
       

I forkant av sesongen 13/14 har håndballens trenerutdanning blitt endret til å samsvare med den europeiske trenermodellen. 
Den nye trenerutdanningen består foreløpig av Trener 1 og Trener 2. Disse er klare for å gjennomføres i alle regioner. Trener 3 er 
under utarbeiding. 
I tillegg til den formelle trenerutdanningen, har vi i region sør andre kurs og temakvelder som vi tilbyr våre klubber. Dette er 
uformelle kurs som er ment som inspirasjon og påfyll til alle trenere, men som ikke gir en formell kompetanse. Begge kursene er 
rettet mot breddeidretten og barnehåndballen.

Sesongen 2013/14 Antall timer       Antall kurs Antall deltakere  Kurstype
Aktivitetstrener  4 timer   5  98   Uformell
Barnehåndballtrener 16 timer   7  105   Formell
Trener II   60 timer   3  49   Formell
Trener 1   45 timer   3  51   Formell
Trener 2   75 timer   0  0   Formell
 
Trenerutvikling
For å kunne tilby trenere i aldersgruppen 10-14 åringer flere impulskurs inviterte regionen til gratis Trenerutvikling i hvert fylke. 
En målsetning var i første rekke å utvikle trenere som ikke har kapasitet til å følge hele trenerutdanningen, samt å motivere 
kursdeltakere til å ta mere kurs. Det er foreløpig gjennomført 4 økter à 2 timer med konkrete temaer hentet ifra spillerutviklings-
løpet. Utøverapparater fra arrangørklubber har vært markører og instruktørene har vist en stor rekke øvelser for å utvikle 
ferdigheter innen de ulike temaene. Sentralt har det vært å fremme en stor mengde øvelser, vise endring i vanskelighetsgrad og 
tydelig fremme hvilke feilrettinger det er viktig å jobbe med. Sentrale fysiske ferdigheter for å utføre teknikker har vært  
presentert. 

Sesongen 2013/14  Antall timer  Antall kurs  Antall deltakere
Trenerutvikling Vestfold  12    6   50 deltakere (på 4 moduler)
Trenerutvikling Buskerud  12   6   63 deltakere (på 4 moduler)
Trenerutvikling Telemark  12   6   55 deltakere (på 4 moduler)

Trenerutvikling har i sesongen 2013/14 vært ledet av Mona Løfqvist (V), Henrik Wilhelmsen (B) og Christoffer Marthinussen (T). 
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Trenertalentsamlinger med topptrenere
Regionen hadde i sesongen 2012/13 et samarbeid med flere toppklubber, hvor deres topptrenere inviterte til treninger,  
kampforberedelser, spillermøter og elitekamper. Trenertalentene, som ble tatt ut etter søknader til regionskontoret, fikk følge to 
treningsøkter med eliteklubben samt følge laget på kampdag. En normal treningsøkt, en kampforberedende treningsøkt samt 
hele kampavviklingen fra garderobepraten før, under og etter match sto på programmet. Klubbene som var med var Larvik HK, 
Drammen HK, Nøtterøy, Flint, Runar Sandefjord og Glassverket. 

Ungdomstrenerseminar 2012 og 2013 
NHF Region Sør inviterte til ungdomstrenerseminar i Runarhallen 14.-15. september 2012, og til ungdomstrenerseminar i Ros 
Arena 13.-14. september 2013. Tiltaket var et regionalt tilbud for ungdomstrenere, med gode ressurspersoner som instruktører. 

    Antall deltakere 2012 Antall deltakere 2013
Ungdomstrenerseminar    46   83

Regionalt FRAM-prosjekt
I sesongen 2013/14 gjennomførte vi vår første regionale FRAM-gruppe. FRAM er et lederutviklingsprosjekt som har som mål å 
øke antall kvinnelige ledere, trenere og dommere på toppnivå i norsk håndball. Gruppen har gjennomført tre regionale samlinger 
og en sentral samling der alle de regionale FRAM-gruppene ble invitert til å delta. Vår FRAM-gruppe har blitt en sammensveiset 
gjeng. Den har bestått av seks jenter med Marit Skretteberg som prosjektleder for gruppen. Jentene er fordelt på to dommere, 
tre trenere og en leder.

FRAM Prosjektet
Nå har du muligheten til å utvikle deg selv gjennom regionen sitt FRAM 

prosjekt. Vi trenger flere engasjerte JENTER som har et ønske om å utvikle 
seg både på og utenfor banen. Vi vil utvikle DEG som leder, trener og 

dommer. Sammen skal vi øke andelen aktive jenter på høyere nivå i Norsk 
håndball gjennom å tørre og mestre flere utfordringer og oppgaver!

Marit Skretteberg, 
tidligere leder i NHF 
Region Sør leder 
Prosjektet. 

FRAM Prosjektet i Region Sør har følgende 
samlingsplan sesongen 2013/2014:

Samling 1: 25.-26. oktober 
- Sted bestemmes senere når vi ser hvilke deltakere som melder seg 

Samling 2: 28.-29. november 
- Fellessamling med andre Regioner under Møbelringen Cup 

Samling 3 og 4: Etter nyttår 
- Fastsettes i samarbeid med deltakerne i prosjektet på første samling

Marit Skretteberg vil lede prosjektet. Som bidragsyter har hun med seg 
Tonje Jelstad. Sammen besitter de betydelig erfaring og kompetanse som 
deltakerne i prosjektet vil kunne glede seg til å høste impulser fra. I tillegg 
vil det trekkes inn eksterne forelesere på flere av samlingene.  
 
Tiltaket er gratis mot at deltakerne binder seg til å gjøre en jobb i regionens 
fagmiljø etter endt samlingsrekke. Vi har et begrenset antall plasser, og vil 
vurdere kandidatene som melder sin interesse opp mot hvilke tanker og 
ambisjoner de selv har.

Er du minimum 18 år og har lyst å være med? Da gleder vi oss til å ta imot 
din henvendelse som du sender på e-post til:

Hans Petter S. Andersen, koordinator Spill og Trening
hanspetter.andersen@handball.no

Ta gjerne kontakt med Hans Petter på telefon 950 82 934 om du har 
spørsmål.

 
Initiativet er DITT, du må ville, tørre og ha lyst 
til dette SELV! Send oss noen linjer om HVORFOR 
DU ønsker å delta i FRAM prosjektet!

Tonje Jelstad, medlem 
av Forbundsstyret og 
tidligere styremedlem i 
NHF Region Sør bidrar. 
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Beach Håndball
Region Sør arrangerer en godt forankret Beachserie som eneste region i landet. Serien har vokst fra starten men har nå flatet ut 
på rundt 100 påmeldte lag. Sesongen er kort og intens. Seriestart har de siste sesongene vært rundt uke 20 med avsluttende 
sluttspill St. Hanshelgen uke 25. I sesongen 2012/13 og 2013/14 har sluttspillet vært arrangert på Gokstad Beach med HG Gokstad 
som teknisk arrangør. Lørdagen har vært satt av til klassene fra 15 år og eldre. Søndagen har vært viet 12-14 årsklassen. 

I 2012 (sesongen 2011/12) deltok 127 lag i det ordinære seriespillet.
I 2013 (sesongen 2012/13) deltok 100 lag i det ordinære seriespillet. Vi måtte si nei til 4 guttelag i ulike klasser da påmeldingen 
var for liten til å tilby seriespill. 

I 2013 kunne vi for første gang tilby seriespill i klassen Jenter 11 med 6 deltakende lag. 

I den siste tingperioden har vi fått en tilvekst på 6 nye anlegg i regionen. Gunneklev Beach og Pors Beach i Telemark, Nesjar 
Beach og Kvelde Beach i Vestfold samt Sylling Beach og Ådal Beach i Buskerud. Med de under nevnte anleggene har vi nå 19 
anlegg vi benytter.  
Herøya Beach, Heistad Beach, Bergsli Beach, Borre Beach, St. Hallvard Beach, Lier Beach, Vikersund Beach, Tranby Beach,  
Ringerike Beach, Tyristrand Beach, Slemmestad Beach, Gokstad Beach, Ulefoss Beach og Skrim Beach.

Det er fortsatt behov for flere kamparenaer, og da spesielt i området Tønsberg, Øvre Telemark og i Drammen. Vi har også gjort 
oss den erfaring at kamparenaene med to spillefelt er det som må til for å kunne tilby de beste kampkveldene. Vår anbefaling til 
klubber som skal bygge anlegg er at de ser på muligheten for å bygge to spillefelt med en gang.

Det er invitert til, og gjennomført innføringskurs / dommerkurs i Beachhåndball for dommere, trenere og andre interesserte i 
begge sesonger.

Forut for sesongen 2013 gjennomførte vi to trenerkurs i beachhåndball, et i Bergslihallen og et i Syllinghallen. Kurskveldene ble 
ledet av landslagstrener Eskil Berg Andreassen og 38 personer deltok på de to stedene. 

Sluttspillet har de to siste sesongene vært på Gokstad Beach utenfor Sandefjord. HG Gokstad har bistått regionen som teknisk 
arrangør begge gangene. Det har vært en suksess arrangementsmessig med mye folk og stor stemning rundt banene. St. Han-
shelgen har vært spilledager hvor klassene 15år og eldre har spilt lørdag, mens de yngste lagene fra 12 til 14år har spilt påføl-
gende søndag.  Denne sesongen (2014/15) er arrangementssted ikke fastsatt. Klubbene er invitert til å søke om å få arrangere.  
På grunn av NM i Beach har vi vært nødt til å spre arrangementet over 2 helger. 18 og senior spiller helgen uke 23, mens øvrige 
lag spiller helgen uke 24. 

Region Sør jobber i skrivende stund for, i samarbeid med NHF, for å få på plass NM i Beach i Sandefjord sommeren 2014. Av-
viklingshelg blir 20. – 22.juni.  
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Skole
Som et ledd i å rekruttere flere spillere til håndballen har Regionen valgt å arrangere gratis lærerkurs i alle fylker. Målsetningen 
har vært å gi lærere i SFO / IFO og skoleverket kompetanse og øvelser til å gjøre håndballaktiviteter i gymtimen. Lærerplanene 
er veldig generelle og gir rom for å bruke mye tid med ball. Denne tiden har i alt for liten grad vært viet håndballfremmende 
aktiviteter og kursene er ment å gjøre noe med dette. 

Lærerkurs sesongen 2012/13
Fylke   Sted    Antall deltakere
Buskerud  Drammenshallen   35
Telemark  Skienshallen   8
Vestfold    Runarhallen   30

Lærerkurs sesongen 2013/14
Fylke   Sted    Antall deltakere
Buskerud  Sentrumshallen Hokksund  20 
Telemark  Skienshallen   11  
Vestfold    Runarhallen   15  

Lærerkursene sesongen 2013/14 vil bli gjennomført i april 2014.

Skoleturneringer

Barneskole
Sesongen 2012/13 Antall guttelag   Antall jentelag   Totalt 
Buskerud
Ringerike  0    5    5
Tyristrand  4    7    11
Vestfold  
Larvik   13    15    28
Telemark
Skien   40    50    90

Fylkesmesterskap ungdomsskole 
Sesongen 2012/13 Antall guttelag   Antall jentelag   Totalt 
Buskerud  15    17    32
Vestfold   15    16    31
Telemark  15    18    33

For ungdomsskolene er det i tillegg gjennomført et regionalt mesterskap. Finalistene i begge finaler ble invitert til å gjøre opp 
seg imellom om tittelen Regionsmester i Håndball for Ungdomsskoler. 

Kurs
Flerbrukshallen - Skiens Fritidspark:
Tirsdag 01. april 2014, kl. 12:00-15:00

Sentrumshallen Hokksund:
Onsdag 02. april 2014, kl. 13:00-16:00

Runarhallen, Sandefjord:
Onsdag 03. april 2014, kl. 12:00-15:00

Relevant fagmateriell blir delt ut på kursene!
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Barneskole
Sesongen 2013/14 Antall guttelag   Antall jentelag   Totalt 
Buskerud
Drammen  50    52    102
Vestfold
Tønsberg  24    23    47
Sandefjord  15    17    32
Horten   12    13    25
Larvik   26    25    51
Telemark
Skien   50    53    103
Porsgrunn  20    19    39
Bø   3    2    5

Barneskoleturneringene i Drammen og Tønsberg ble i sesongen 2013/14 gjennomført i samarbeid med Norsk Topphåndball i 
prosjektet Tøff med ball.

Fylkesmesterskap ungdomsskole
Sesongen 2013/14 Antall guttelag   Antall jentelag   Totalt 
Buskerud  16    16    32
Vestfold   16    16    32
Telemark  11    16    27

For ungdomsskolene er det i tillegg gjennomført et regionalt mesterskap. Finalistene i begge finaler ble invitert til å gjøre opp seg 
imellom om tittelen Regionsmester i Håndball for Ungdomsskoler. 

Skolebesøk

Sesongen 2012/13
Ingen skolebesøk i sesongen 2012/13.

Sesongen 2013/14
Fylke   Antall besøk
Buskerud  33
Vestfold   34
Telemark  21

Av rammene på totalt 123 skolebesøk er 88 besøk gjennomført. De siste skolebesøkene vil bli gjennomført i løpet av våren 2014. 
Tilbakemeldingene fra de involverte lærerne er generelt veldig gode. 

Gutteprosjekt – rekrutteringsprosjekt:
Gutteandelen i norsk håndball er lav, også i Region Sør. Som et ledd i å stimulere til å rekruttere og beholde guttespillere ble det 
i sesongen 2013/14 bevilget midler fra styret til et Gutteprosjektet. Midlene var søkbare for alle guttelag opp til 13 årsklassen. 
Midlene skulle dekke kurs / utdanning, besøk av toppspillere på trening og rent treningsmateriell som baller, stiger, vannflasker 
etc. Samtlige guttelag som søkte ble innvilget støtte til enten hele eller deler av søknaden. I disse dager rulles klubbesøk ut. Med 
på laget har Region Sør fått med seg St. Hallvard, Falk Horten og Runar Sandefjord. 
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sept okt Nov Des Jan Feb Mar Apr

Buskerud 2 5 6 9 9 12 12 11

Vestfold 5 7 7 9 9 11 11 16

Telemark 2 3 3 6 6 5 8 5

sept okt Nov Des Jan Feb Mar Apr

Buskerud 3 5 8 10 8 9 9 7

Vestfold 5 6 7 8 7 9 9 14

Telemark 1 2 3 4 4 5 5 4

Antall baner i miniturneringene fordelt på fylker i 2013/14

Antall baner i aktivitetsturneringene fordelt på fylker i 2013/14

Mini- og aktivitetsturneringer
Mini- og aktivitetsturneringene er et spilltilbud for barn fra 6-11 år. 
I sesongen 2012/13 kunne man spille i klassene 7-10 år, med tilbud om jentelag, 
guttelag eller blandalag. I tillegg til rene jente- og guttelag i 11-årsklassen. Det ble 
arrangert 7 runder med turneringer i hvert fylke, fra september til mars. 
I tillegg ble det i april arrangert en egen gutteturnering i Slagenhallen for alle 
guttelagene i 7-10-årsklassen fra hele regionen. Det var en positiv opplevelse for 
lagene, som fikk møte flere og andre lag enn de ellers møter.

Fra sesongen 2013/14 ble spilltilbudet utvidet til også å gjelde 6-årsklassen. 
Blandaklassen ble tatt bort, noe som har ført til jevnere resultater både i jente- og 
gutteklassen. Turneringene er utvidet med en runde i april for alle lag. 
Som en oppfølger til gutteturneringen året før, samlet vi i desemberturneringen 
guttelagene på ett sted i hvert fylke; i Drammen/Røyken, Tønsberg og Skien. I april 
skal alle regionens guttelag spille i Tønsberg/Nøtterøy/Sandefjord. Dette gjøres 
som et ledd i forhold til gutteprosjektet.

Totalt ser vi en økning i antall lag fra sesongen 2012/13 til 2013/14. Det er også en god økning i antall lag som deltar i 
hver enkelt turnering.
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G6 g7 G8 g9 g10 g11

12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14

Buskerud 0 6 10 19 20 19 19 23 19 20 1 4

Vestfold 0 6 13 14 25 22 19 22 14 21 4 5

Telemark 0 7 12 12 10 11 15 9 6 11 1 0

G6 g7 G8 g9 g10 g11

12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14

Buskerud 0 5 5 10 11 11 10 16 11 12 1 3

Vestfold 0 4 9 11 14 15 15 12 9 13 3 3

Telemark 0 5 6 9 6 7 9 7 5 7 1 0

Antall klubber som har guttelag fordelt på alder

Antall lag i gutteklassen fordelt på alder
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4.1.6 SERIEAKTIVITET 
 
ANTALL LAG/KAMPER

regionserien 12/13       13/14  12/13   13/14        
Jenter 11 år 72 lag  77 lag  580 kamper  600 kamper
Jenter 12 år 69 lag  72 lag  616 kamper  578 kamper
Jenter 13 år 71 lag  69 lag  660 kamper  614 kamper 
Jenter 14 år 54 lag  62 lag  445 kamper  526 kamper
Jenter 15 år 49 lag  44 lag  452 kamper  372 kamper 
Jenter 16 år 17 lag  30 lag  136 kamper  206 kamper
Jenter 18 år 13 lag  16 lag    85 kamper    92 kamper
KS 4. div 18 lag  14 lag  144 kamper  126 kamper
KS 5.div. 21 lag  23 lag  143 kamper  198 kamper
Totalt 384 lag  407 lag              3261 kamper              3312 kamper

regionserien 12/13  13/14  12/13   13/14         
Gutter 11 år 33 lag  27 lag  242 kamper  222 kamper
Gutter 12 år 23 lag  30 lag  154 kamper  215 kamper
Gutter 13 år 25 lag  24 lag  184 kamper  218 kamper
Gutter 14 år  26 lag  18 lag  202 kamper  146 kamper
Gutter 15 år 19 lag  19 lag  166 kamper  144 kamper
Gutter 16 år   4 lag   9 lag    18 kamper    52 kamper
Gutter 18 år   0 lag   0 lag      0 kamper      0 kamper
MS 4. div 13 lag  14 lag    72 kamper  101 kamper   
Totalt             143 lag      141 lag           1038 kamper              1098 kamper

TOTALE TALL             527 lag  548 lag              4299 kamper              4410 kamper

SØR-NORGE SERIEN 12/13  13/14  12/13   13/14        
Jenter 16 år 14 lag  15 lag    93 kamper  98 kamper
Jenter 18 år   8 lag    9 lag    52 kamper   68 kamper
Totalt 22 lag  24 lag  145 kamper             166 kamper

Gutter 16 år  9 lag  7 lag  87 kamper   53 kamper
Gutter 18 år 11 lag  10 lag  80 kamper   77 kamper
Totalt 20 lag  17 lag               167 kamper             130 kamper

HU  6 lag  6 lag                    30 kamper   30 kamper

TOTALE  TALL             48 lag      47 lag  312 kamper  326 kamper
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SØR-NORGE CUPEN 12/13    13/14              
Jenter 13 15 lag 14 kamper  20 lag  19 kamper 
Jenter 14 20 lag 19 kamper  20 lag  19 kamper
Jenter 15 20 lag 19 kamper  16 lag  15 kamper
Jenter 16 13 lag 12 kamper  14 lag  13 kamper
Jenter 18   6 lag  5 kamper     
Kvinner senior   5 lag  4 kamper     
Totalt 79 lag 73 kamper  70 lag  66 kamper
Gutter 13       9 lag    8 kamper
Gutter 14 15 lag 14 kamper    6 lag    5 kamper
Gutter 16  12 lag  11 kamper    9 lag    8 kamper
Gutter 18  4 lag   3 kamper      
Totalt 31 lag 28 kamper  24 lag   21 kamper 

TOTALE TALL SNC 110 lag 101 kamper 94 lag  87 kamper

BEACH HÅNDBALL SERIEN 2012    2013               
Jenter 11  6 lag  30 kamper
Jenter 12 15 lag  105 kamper   9 lag   56 kamper
Jenter 13 23 lag 120 kamper  17 lag   88 kamper
Jenter 14 23 lag 162 kamper  19 lag  110 kamper
Jenter 15 28 lag 175 kamper  17 lag    88 kamper
Jenter 16 14 lag  91 kamper  17 lag    88  kamper
Jenter 18 13 lag  79 kamper    6  lag    38 kamper   
Kvinner senior    5 lag  26 kamper    5 lag    28 kamper
Totalt 121 lag 758 kamper 96  lag  526 kamper

Gutter 13    4 lag  18 kamper      
Gutter 14     6 lag    34 kamper   
Totalt     4 lag  18 kamper  6 lag    34 kamper

TOTALE TALL BH 125 lag   776 kamper 127 lag  532 kamper
 
    
NHF’S SERIER
Antall lag                   Kvinner     Menn
 12/13 13/14  12/13  13/14            
16-års lag (Bring)  7 lag 9 lag    5 lag    4 lag
18-års lag (Landss.)  4 lag 2 lag   4 lag    3 lag
20-års lag (NM-jr.)  4 lag 5 lag   4 lag    4 lag
Veteranlag 17 lag 19 lag  19 lag  15 lag
3. div 21 lag 23 lag    9 lag    7 lag
2. div 12 lag 11 lag   11 lag  12 lag
1. div 2 lag 3 lag     3 lag    2 lag
Elite 3 lag 3 lag     3 lag    4 lag
Totalt 70 lag 75 lag   58 lag  51 lag
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RESULTATER SESONGEN 2012/13     
     
SERIEMESTERE     

Jenter 11 Hønefoss 2   Gutter 11 HK-72 Sande
  Vestfossen 2     Tønsbergs Turn
  ROS      Tjølling
  HK-72 Sande     Notodden
  Sandefjord TIF 2    
  Larvik Turn    
  Kragerø 2    
  Herkules 2    
     
Jenter 12 Konnerud 4   Gutter 12 Glassverket
  Konnerud 3     Larvik Turn
  Bamble HK    
     
Jenter 13 Sætre Graabein   Gutter 13 Flint Tønsberg
  Runar      Pors
  Gjerpen     
     
Jenter 14 Konnerud 2   Gutter 14 Sandefjord TIF
  Runar    
  Skade    
  Kragerø     

Jenter 15 Birkebeineren   Gutter 15 Konnerud
  Larvik Turn    
  Kragerø Håndball    
     
KS 4.div. Åssiden    MS 4.div. Liungen
  Skiens Ballklubb    Runar 3
     
KS 5.div. Lier/Reistad    
  stokke    
  Rjukan    
     
AVDELINGSVINNERE     

Jenter 12 Konnerud 2   Gutter 12 Konnerud
  Tømmerholt    
  Sandar    
  Bamble 2    
     
Jenter 13 Vestfossen/Hokksund  Gutter 13 Flint Tønsberg
  Falk    
  Halsen    
  Ulefoss 2    
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Jenter 14 Tyristubben 2   Gutter 14 HK-72 Sande
  Runar 3    Pors
  Hei    
     
Jenter 15 Lier/Sylling 2    
  Herøya 2   Gutter 15 Holmestrand
     
Jenter 16 Larvik Turn 2   Gutter 16 Herkules 2
  Åssiden 2    
     
Jenter 18 Gjerpen    
  stokke    
     
SØR NORGE MESTERE     

Jenter 16 Flint Tønsberg   Gutter 16 Sandefjord TIF
Jenter 18 Gulset    Gutter 18 Sandefjord HK
HU  Strømsgodset    
     
SLUTTSPILLVINNERE     

Jenter 14 Runar    Gutter 14 Sandefjord TIF
      Gutter 16 Falk 2    
      Gutter 18 St.Hallvard     

MESTERE SØR-NORGE CUPEN     

Jenter 13 Konnerud    
Jenter 14 Falk    Gutter 14 Falk
Jenter 15 Birkebeineren    
Jenter 16 Røyken og Hurum  Gutter 16 Runar
Jenter 18 Glassverket   Gutter 18 Runar
KS  Urædd    
     
MESTERE BEACH-SERIEN     

Jenter 12 Tyristubben    
Jenter 13 Ulefoss 2   Gutter 13 Stag
Jenter 14 Tyristubben    
Jenter 15 Halsen    
Jenter 16 Fram    
Jenter 18 Hønefoss    
KS  Stag    
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RESULTATER SESONGEN 2013/14     
     
SERIEMESTERE     

Jenter 12 Vestfossen   Gutter 12 Vestfossen
  HK-72 Sande     Tønsbertgs Turn
  Larvik Turn    
  Kragerø    
     
Jenter 13 Konnerud 2   Gutter 13 Glassverket
  Konnerud     Kragerø
  Runar    
     
Jenter 14 Konnerud   Gutter 14 Pors
  Runar    
  Gjerpen    
     
Jenter 15 Runar 2    Gutter 15 Teie
  Runar    
  Herøya 2    
     
KS 4.div. Glassverket 3   MS 4.div. Falk 3
  Flint Tønsberg 3    Runar 3
     
KS 5.div. Glassverket 4    
  Larvik Turn    
  Notodden 2    
     
AVDELINGSVINNERE     

Jenter 12 Glassverket   Gutter 12 Vestfossen 2
  Sætre Graabein 2    Halsen
  Sandefjord TIF 2    
  Notodden 2    
     
Jenter 13 Haugsbygd/Tyristubben 2 Gutter 13 Falk
  Sætre Graabein 2    
  Teie/Tømmerholt 2    
  Bamble 2    
     
Jenter 14 Birkebeineren   Gutter 14 Flint/Nøtterøy 2
  Sætre Graabein 2    
  Larvik Turn 2    
  Herkules    
     
Jenter 15 Tyristubben   Gutter 15 Konnerud 2
  Larvik Turn 2     HK-72 Sande 3
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Jenter 16 Larvik Turn 2   Gutter 16 Kragerø
  Hei/Herøya 2    
  Holeværingen/Heradsbygda    
  Vestfossen/Hokksund 2    
  Nesjar    
     
Jenter 18 Kragerø    
  Runar    
  Lier    
     
SØR NORGE MESTERE     

Jenter 16 Runar    Gutter 16 Halsen
Jenter 18 Åssiden    Gutter 18 Sandefjord HK
HU  Herkules    
     
SLUTTSPILLVINNERE     

Jenter 14 Runar    Gutter 14 Pors
Jenter 15 Runar    
     
MESTERE SØR-NORGE CUPEN     

Jenter 13 Reistad    Gutter 13 Larvik Turn
Jenter 14 Runar    Gutter 14 Teie
Jenter 15 Runar    
Jenter 16 Larvik Turn 2   Gutter 15/16 Runar
     
VINNERE BEACH-SERIEN 2013     

Jenter 12 Heradsbygda    
Jenter 13 Runar    
Jenter 14 Ulefoss    Gutter 14 Slemmestad
Jenter 15 Tyristubben    
Jenter 16 Skrim    
Jenter 18 HG Gokstad/SIF    
KS  Røyken og Hurum    
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MINIHÅNDBALL?
MINIHÅNDBALL: 

Lekbetont konkurranseaktivitet som bygger 
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Håndball er gøy

        -
 bli med du også da vel!

HVORDAN BEGYNNE Å SPILLE MINIHÅNDBALL? 

-	Ta	ko
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NHF Region Sør hjelper deg!

-	Ta	ko
ntakt	

på	tlf.	
32	01	

61	22

Antall turnerninger Antall lag Antall kamper

2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14

Miniturneringer 22 24 452 436 2460 2983

Aktivitetsturneringer 22 24 329 364 2475 3232

Mini- og aktivitetsserie
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4.1.7 DOMMERARBEIDET I REGION SØR

Denne tingperioden er den første der vi ikke har hatt et eget dommerutvalg. I stedet har Per Inge Bjerkseter fra Regionsstyret hatt 
et ekstra ansvar for å følge opp dette. Vi mener dette har fungert på en tilfredsstillende måte, og at dette er en fin måte å organisere 
arbeidet på. Muligheten for å trekke inn ressurspersoner og lage ekstra fokus rundt enkelte temaer har vært vurdert i noen tilfeller.

Dommerarbeid sesongen 2012/13 og 2013/2014:
Dommerne ble innkalt til samlinger i sine respektive områder. Her ble nye regler og annen viktig informasjon gjennomgått. Det ble 
også gjennomført teoretiske tester og dommerne fikk tilbud om å gjennomføre fysiske tester. Nytt for sesongen 12-13 var det også at 
vi i august gjennomførte Kick-off for dommere i Stavern, i stedet for avslutning i juni.

Tiltak:     Sesongen 2012/13:  Sesongen 2013/14:
Dommermøter før sesongstart   115    64
Kick-off dommere       42    34
Meningen var at flere dommere skulle delta på Kick-off i 2013, og derfor ble det ikke satt opp andre møter i utgangspunktet (derfor så 
få dommere på møtene som ble satt opp i etterkant).

I 2012/13 ble Vikersund sin Modum Cup og Falk Eliteturnering for aldersbestemt brukt til oppstartssamling for yngre dommere på vei 
inn i 2. og 3. divisjon. I 2013/14 var det kun Falk sin turnering som ble brukt (Vikersund la ned sin).  
De etablerte 2. og 3. div. dommerne hadde ikke noen egen dommersamling rundt turnering.

Frafallet blant dommere eksisterer fremdeles, og vil naturlig nok fortsette så lenge det fins dommere. Noe er naturlig avgang, mens 
annet selvsagt kunne vært unngått. Rekrutterings- og oppfølgingsarbeidet er enda mer systematisert i perioden, og dette har  
dommerne fått merke godt, særlig på observasjonssiden (se også regnskap). Mange av de ferske og unge dommerne har fått tett og 
god oppfølging.

Nøkkeltall dommersiden:
     Sesongen 2012/13  Sesongen 2013/14
Observasjoner     473         469 
Antall dommere     347         342 

Tilsvarende tall fra forrige periode (2010-2012):
     Sesongen 2010/11  Sesongen 2011/12
Observasjoner     406    456 
Antall dommere     330    315
 
Tilsvarende tall fra perioden 2008-2010:
     Sesongen 2008/09  Sesongen 2009/10
Observasjoner     Ingen tall   Ingen tall
Antall dommere         297        285

Som dere ser av tallen over er det en noe positiv utvikling som gjør at vi har vi fått en noe bredere dommermasse. Likevel trenger og 
ønsker vi enda flere for å få en bredest mulig stamme. En del klubber har tatt tak i dommerarbeid i egen klubb, mens de fleste frem-
deles ikke gjør så mye – her har vi en utfordring å jobbe videre med. Et eget prosjekt for dommerkontakter er i planleggingsfasen og 
blir iverksatt for fullt våren/høsten 2014.

Vi har valgt å følge opp de unge dommerne i tillegg satsningsparene våre mot NHF. Det er fortsatt en vei å gå, men vi rekker vi over 
en god del i løpet av perioden. Vi har prioritert bruken av midler mot de yngre, men har også gitt de mer etablerte voksne parene 
oppfølging i Lands-  og Bringserien, og regionale 2./ 3. div. kamper. For å få enda mer oppfølging trengs det flere observatører og folk 
som vil bidra rundt dommerne. Enda mer systematisk jobbing den neste perioden vil forhåpentligvis øke antallet dommerutviklere – 
det er helt avgjørende om vi skal ta ytterligere steg.
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Prosjekt dommerutvikling:

Regionen har i perioden hatt utviklingsgrupper for yngre dommere, og ordningen er satt mer i system enn tidligere. De positive 
sidene ved dette er at antall dommere og samlinger har skutt fart, og i tillegg har dommerne knyttet sosiale bånd og fått en  
tilhørighet som er uvurderlig. På bakgrunn av hva dommerne presterer i sesongen, har en del av dem blitt tatt ut til å dømme i Peter 
Wessel-cup med tett oppfølging av NHF/NHF RSN-observatører. I tillegg har NHF RSN sendt dommere til NHFs sentrale  
dommertiltak.  Vi har hatt følgende dommerpar med:

Sesongen 2011/12 (det som ikke var klart når forrige tingbok gikk i trykken): 

Posten sluttspill J/G 14 år: 
Sara Hem/Charlotte Husomanovic    

Bring  sluttspill J/G 16 år: 
Stig Kjernås/Petter Laheld  
 
Sesongen 2012/13: 

Peter Wessel-cup 14/15 år:  
Ida Korsbøen / Cecilie Wang 
Ingvild S. Evensen  /Helen Lian  
Marius Berntsen/Espen Samuelsen 
Sondre Liltved/Jostein Pedersen
Jovana Dasic/Marte M. Varlo
Stine Bentzen/Katrine K. Hage 
  
Peter Wessel-cup 16/18 år: 
Sara Hem/Charlotte Husomanovic 
Marius Berntsen/Espen Samuelsen 
Julie Elnes/Sigrid Kristensen
Veronika Bostad/Tesho Farhad

Rica Cup (bylagsturn.):  
Jovana Dasic/Marte M. Varlo
 
Posten sluttspill J/G 14 år: 
Marius Berntsen/Espen Samuelsen 
 
Posten sluttspill J/G16 år:       
Even Røsok Dahl / Petter Hellerud  
 
NHF Traineegruppe:   
Leif Bjarne Nilsen/Ruben Stokke
Sara Hem/Charlotte Husomanovic (ble tatt ut av gruppen etter kort tid)
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Sesongen 2013/14: 

Peter Wessel-cup 14/15 år: 
Ingen samling med NHF denne gangen

Peter Wessel-cup 16/18 år:  
Jovana Dasic / Marte Varlo
Even R. Dahl / Petter Hellerud
Marius Berntsen / Espen Samuelsen
Marius Juelsen / Henrik Skoglund

Rica Cup (bylagsturnering): 
Even R. Dahl / Petter Hellerud
Marius Berntsen / Espen Samuelsen

NM Regionslag:   
ikke klart når dette gikk i trykken

Posten  sluttspill 14 år:  
Marius Juelsen/Henrik Skoglund    

5. runde Landsserien  J/G 18 år: 
Jovana Dasic / Marte Varlo

NHF Traineegruppe:  
Jovana Dasic / Marte Varlo
Even R. Dahl / Petter Hellerud
   
Dommere i Eliteserien og 1. divisjon sesongen 2012/13:
Svein Beruld Andersen, Nesjar/Arnfinn Larsen, Fram 
Håvard Kleven, Njård/ Christian Ramberg, Åssiden IF
Vegard Lillebuen, IL Skrim/Kristoffer Helgerud, Lier IL
Lars Jørum, Skarphedin IL
Hans Petter Andersen, NNIL/Tore Andersen Tønsbergs Turn
Kim Hette, Stag/Vidar Larsen, Sandefjord TIF

Dommere i Eliteserien og 1. divisjon sesongen 2013-14:
Vegard Lillebuen, IL Skrim/Arnfinn Larsen, Fram
Lars Jørum, Skarphedin IL
Hans Petter Andersen, NNIL/Peter Sundell Falk
Kim Hette, Stag/Vidar Larsen, Sandar
Kristoffer Helgerud, Lier/Paolo Romanello, Lier
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Dommerutdanning:

Vi har arrangert en god del kurs, og særlig på barnekamplederkursene har det vært økning i aktivitet. Vi skulle gjerne hatt flere 
”voksne” på kurs, selv om vi ser at det har vært noen, kunne vi fremdeles ønske oss flere dommere i alderen 20-30 år.

Sesongen 2012/13 Antall timer      Antall kurs  Antall deltakere  Kurstype  
Barnekampleder  4 timer   21   350  Formell  
Dommer  I            16 timer kurs  8   132  Formell  
Dommer  II  16 timer kurs  2     33  Formell  
Dommer III  20 timer kurs  0      0  Formell  
 
Sesongen 2013/14 Antall timer      Antall kurs  Antall deltakere  Kurstype  
Barnekampleder  4 timer   20   340  Formell  
Dommer  I            16 timer kurs    8     98  Formell  
Dommer  II  16 timer kurs    2     25  Formell  
Dommer III  20 timer kurs    1     10  Formell  
 
Dommerstøtte:
Vi har hatt fokus på å øke trykket rundt observasjoner. Regionen har kartlagt dommerne, og dermed fått en mer tydelig oversikt, 
samtidig som oppfølgingen blir bedre. I tillegg har vi hatt fokus på å utdanne dommerstøtte til å følge dommerpar tettere enn ved 
vanlige observasjoner. Vi føler vi har lykkes med å skape et miljø der det er artig for dommerne å være, og dette har støtteapparatet 
sin del av æren for – stadig flere observasjoner utføres. Foran sesongen 2013/14 ble det innført krav om at klubbene skulle ha sine 
egne observatører til stede på mini-/aktivitetsturneringene. Dette har ført til en ekstra stor gjeng denne sesongen.

Sesongen 2012/13 Antall timer      Antall kurs  Antall deltakere  Kurstype  
Observatør I og II  8 timer   2   13  Formell  
Observatør III           20 timer kurs  1     5  Formell  

Sesongen 2013/14 Antall timer      Antall kurs  Antall deltakere Kurstype  
Observatør I og II  8 timer   6   56  Formell   
Observatør III           20 timer kurs  0     0  Formell   

Observatørene har blitt gitt tilbud om samlinger sammen med dommerne i forkant av 2012/13 og mot slutten av sesongen i 
2013/2014.  Våre observatører har også hatt muligheten til å delta på utviklingstiltak i regi av NHF. Det blir viktig med et fortsatt 
stort trykk på observatørsiden, slik at klubbene og regionen kan ta bedre vare på sine dommere.
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Sesongen 2012/13
Internasjonalt oppdrag:
Terje, Anthonsen EHF Mentor Refereeing( lektor ) , IHF Lector Refereeing
Internasjonale observatører: 
Jan Thore Lauritzen, Fram 
NHF-observatører :
Jan Thore Lauritzen, Fram
Øyvind Kleppan, Runar 

Sesongen 2013/14
Internasjonalt oppdrag:
Terje, Anthonsen EHF Mentor Refereeing( lektor ) , IHF Lector Refereeing
Internasjonale observatører: 
Jan Thore Lauritzen, Fram 
NHF-observatører :
Jan Thore Lauritzen, Fram
Leif Bjarne Nilsen, Hokksund
Øyvind Kleppan, Runar

Dommerkontakter:

Dommerutvalget har hatt fokus på møter for dommerkontaktene. Vi har gjennomført Fagtreff med fokus på hvordan det kan være  
fornuftig å jobbe med dommere. Oppmøtet har vært varierende, men det har kommet fruktbare diskusjoner og gode innspill fra de 
som har valgt å prioritere disse tiltakene.  Det har også vært noen besøk til klubber som ønsker råd og tips til hvordan starte opp 
arbeidet med dommere.

Konklusjon:

Regionen har vært inne i en meget positiv utvikling på dommersiden. Selv om antall dommere fortsatt er for få, og vi fremdeles  
mangler dommere mellom 20 og 30 år, så skal det ikke glemmes at tilhørigheten blant de yngre i dommermiljøet har skutt fart. De 
som har valgt å delta i regionens utviklingsmiljø for dommere har fått oppleve både mestring, fremgang og ikke minst solid oppfølging 
på de samlingene de har deltatt på. Utenom samlingene har det vært mye observasjoner av mange dommere. Vi ønsker å fortsette 
dette arbeidet. Utfordringene videre blir å forsterke den positive trenden og holde oppe intensiteten i arbeidet. Det er også viktig å 
finne gode tiltak som gjør at vi får klubber/dommerkontakter mer på banen. Det siste jobbes det nå med, og av prosjekter som blir 
viktige i perioden fremover kan vi nevne: FAIR PLAY ansvarlig, dommerkontakter, dommergrupper og dommerutviklingsgrupper. Det 
har vært en økning i antall dommere som ønsker å satse, men i kommende tingperiode bør det fokuseres enda mer på bredden.
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4.2 BERETNING FRA VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har i denne perioden bestått av 4 medlemmer.

Tove Berge Knutsen      Leder                    Røyken og Hurum HK
Berit Fevang Eriksen      Medlem                 Runar IL
Svanhild Verpe Moen    Medlem                 Seljord IL
Bernt Thommasen         Medlem                 Larvik HK

Valgkomiteen har møttes 4 ganger i arbeidsprosessen, 3 møter og på Temakonferansen i Drammen høsten 2013,samt telefon, 
-mail kontakt.
Det har vært gjennomført intervjurunde med sittende styremedlemmer, Ove Kolstad fra Kontrollkomiteen,  
Daglig leder Ole Kristian Strøm, avgått leder Marit Skretteberg, Økonomiansvarlig Dagrun Landerud  i administrasjonen  
Valgkomiteen har vært opptatt av at alle deler av vår region skal gjenspeile seg i et Regionstyret.
Valgkomiteen har vektlagt at medlemmene av styret samlet bør inneha kompetanse/forståelse fra både bredde og  
topphåndballen i regionen, på spiller, -lags,-dommer,-trener samt ledernivå .
Valgkomiteen har vært opptatt av å ivareta kjønnsfordelingen i styret og komiteer i henhold til idrettens lover og normer.
Valgkomitéen har et ønske om at alle kontrollkomiteens medlemmer stiller på alle kontrollkomiteens møter, det for å sørge for 
kontinuitet . Kontrollkomiteen har en viktig oppgave med å sørge for alle i styret og administrasjonen følger de retningslinjer 
som er fastsatt av lover og saker som er blitt vedtatt her på tinget.

Sætre, 4 april 2014
Tove Berge Knutsen
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4.3 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN
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SAK 5    - REGNSKAP
 

5.1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012
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5.2 DRIFTSREGNSKAP  2012         
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5.5 REVISJONSBERETNING 2012
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5.6 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013
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5.7 DRIFTSREGNSKAP 2013
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5.8 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2013     
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5.9 NOTER TIL REGNSKAPET 2013       
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5.10 REVISJONSBERETNING 2013
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SAK 6: TILSETTING AV REVISOR
Som revisor foreslås reengasjert nåværende revisor, Ernst & Young AS v/statsaurotisert revisor Bjørn Baklid.
Som et videre arbeid med at norsk håndball nå har felles regnskapskontor/føring, ber man om at det kommende regionstyret 
får fullmakt til å bytte revisor i perioden dersom NHF som organisasjon skulle enes om en felles revisor.

Behandling: 
Vedtatt (   )  Falt  (   )  Trukket  (   )  Antall for:______  Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____

SAK 7:  INNKOMNE FORSLAG
7.1.1  LOVFORSLAG

7.1.1 Endring av lov for Region Sør

Forslagstilleres motivasjon
Ved NIFs ting i 2011 ble det vedtatt nye lover som også har innvirkning på lovene til NHF Region Sør. Det er en del paragrafer 
som er ufravikelig og som ikke dekkes av dagens NHF Region Sør sine lover. NIF har utarbeidet en del lovnormer deriblant for 
sækrets og region. Disse er retningsgivende for hva lovene skal inkludere. Ved endring av lovene mener forslagstiller at det er 
riktig å endre lovene i henhold til strukturen i lovnormen.

Den nye lovnormen har en del formelle krav rundt kjønnsfordeling, stemmerett og valgbarhet, økonomi, inhabilitet, disiplinær-
forføyninger, forholdet til næringslivet, markeds og mediarettigheter og konkurranseforbud. Disse paragrafene er tatt inn stort 
sett i sin helhet.

Substansen i den gamle loven er tatt inn i de enkelte paragrafene hvor de passer best. I tabellen under vises hvordan den 
gamle loven er transformert til den nye loven. 

Gammel Lov Endring mot ny lov

§1.1 Formål §1

§1.2 Organisasjon §2. Referanse i lovene til NHF er dekket av nye paragrafer

§1.3 Arbeidsoppgaver §3

§1.4 Kontingent §4 

§1.5 Tillitsvalgte godtgjørelser §11. Beholdt at tinget vedtar godtgjørelsen. Medlemmer 
som fratrer eller ikke deltar i tingperioden kan få redusert 
godtgjørelse.. Har beholdt generell tekst om tapt arbeids-
fortjeneste

§1.6 Inhabilitet §9. Mer utfyllende tekst
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§1.7 Straffesaker §22

§2.1 Regionsting §13. Har tatt med tidsfrister.

§2.2 Tingrepresentasjon §14. Noen små endringer

§2-2-5 krav til klubbene Er inkludert i §4

§2-2-5 krav til representantene Er en del av §6

§2-2-7 Beslutningsdyktighet §13-4

§2-3 utgiftsfordeling §14-5

§2-4 Tidsfrister §13-2

§2-5 Regionstinget oppgaver §16. Noen små endringer. Har kuttet redaksjonskomite. 
Presiseringer hvordan valget skal foretas. Antall medlemmer 
er det samme som de forrige lovene Dirgent(er) er plassert 
i §15. 

§2-6 Stemmegivning §17 Endrete regler 

§2-7 Valgbarhet §7 og §8. Strammet inn angående arbeidstakere i klubb 
tilhørende region. 

§2-8 Forslag §17 

§2-9 Ikrafttredelse §17

§2-10 Ekstraordinært ting §18. Litt utvidet krav

§3-1 Regionstyret §20. Litt mer utfyllende

§3-2 Arbeidsutvalg §20-6

§3-3 Daglig leders møterett §20-3

§2-6 Ansattes møterett §20-4

§3-5 Nøytralitet Behandles i §1.6 Inhabilitet.

§3-6 Protokoller §10-3

§4-1 Soner Ikke med i ny lov. Dekket av §19

§4-2 Temakonferanser Dekket av §19

§5-1 Kontrollkomite §21 a. Presisert at den skal jobbe iht NIFs lov §2-12



56
Tingbok 2014 - NHF Region Sør

§5-2 Valgkomite §21 b. Endret punkt. Styret innstiller til en ny valgkomite. 

§6 Oppløsning og nedleggelse §27

§7 Endringer §26 Presiserer at loven til NIF har forrang. §26 og §27 kan 
ikke endres av regionstinget. 

Gjeldende lov finnes på www.handball.no  --> Region Sør --> Lov og Reglement --> Lov for NHF RS. (http://www.handball.no/
local_showfile.asp?field=34350 )

Regionstyret foreslår at vedlagte forslag til lov for Norges Håndballforbund Region Sør vedtas

Behandling: 
Vedtatt (   )  Falt  (   )  Trukket  (   )  Antall for:______  Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____
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Lov for
Norges Håndballforbund Region Sør (NHF RS) 

stiftet 25.05.2002
med senere endringer, senest av……………………….(dato/år), 

godkjent av Norges Håndballforbund  
den………………..(dato/år).
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Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Ufravikelig lovnorm 
Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for 
sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret 
eller den Idrettsstyret gir fullmakt, etter innstilling fra særforbund. Lovnormen er ufravikelig 
og inneholder et minimum av det særskretsen må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for 
særkrets skal legges til grunn i alt lovarbeid i særkretsen.  

Lovendringer 
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på 
sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for 
godkjenning til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særkretsens 
lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særkretsen 
selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved 
endring av loven kan særkretsen legge til det særkretsen selv anser som nødvendig å ha 
regulert i egen lov, for eksempel regler om den interne organisering av særkretsen, 
sammensetning av styret mv. 

Motstrid mellom særkretsens lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i særkretsens lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, 
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en 
bestemmelse i særkretsens lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særkretsens 
lov være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

Lovnorm for særkretser/regioner1

(Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

1 Lovnormen gjelder også for regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser og særkretser som har et 
geografisk område som er større enn et fylke. I lovnormen brukes særkrets som et felles begrep for både særkrets 
og region. 
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I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Region Sør sitt formål er å arbeide for håndballidrettens utvikling innen sitt geografiske 
område, og fremme samarbeidet mellom klubbene. Den skal være en ledende region i 
utviklingen av norsk håndball. Regionen er den faglige myndighet under Norges 
Håndballforbund (NHF) innen regionens grenser og den skal bistå NHF i alle spørsmål 
som gjelder håndballidretten innen området. Regionen ønsker å gi alle en mulighet til å 
utøve håndball i et trygt og stimulerende miljø.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Regionene er opprettet av Norges Håndballforbund, og består av alle klubber innen 
Buskerud, Vestfold og Telemark fylke, og som er medlem av Norges Håndballforbund.

(2) Gjennom Norges Håndballforbund er regionen et organisasjonsledd innen Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(3) Regionen er den faglige myndighet under Norges Håndballforbund innen regionens
grenser. Regionens grenser fastsettes av Norges Håndballforbund.

(4) Regionen skal følge NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for
regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov.

(5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.

§ 3 Oppgaver2

Regionen skal: 
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere til samarbeid mellom klubber som driver håndball. Bistå idrettskretsen i 

spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne spillemodeller og kampdatoer, oppnevne nødvendige dommere samt 

forestå utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med NHFs 
planer. 

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. 
e) Sørge for gjennomføringen av, eventuelt selv å arrangere, kamper i henhold til pkt. b 

ovenfor. Stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og 
omfang. 

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

§ 4 Kontingent

(1) Kontingenten fastsettes av regionstinget og betales forskuddsvis.

2 Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre 
oppgaver også tillegges særkretsen.
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(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
regionstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at lag, som skylder 
kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap3. Reglene i NIFs lov § 
10-2 og NHFs lov §7-3 gjelder tilsvarende.

II TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 

mv. i regionen skal det velges personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges 
eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 2 eller 3 personer skal 
begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan4, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen.  

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.5

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av en klubb i
minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme 
ved fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i regionen: medlem av 
styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker 
som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 
ting i regionen.

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under regionstinget. 
Kun representasjonsberettiget klubber kan fremme forslag til behandling på regionstinget. 

3 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.
4 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 
5 Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
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§7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) Arbeidstaker i regionen eller tilhørende klubber er ikke valgbar til verv i regionen eller 
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i regionen eller tilhørende 
klubber plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) Arbeidstaker i regionen eller tilhørende klubber kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med regionen.

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at regionen gir de ansatte rett til å utpeke et 
eller flere medlemmer blant de ansatte til regionens styre. 

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt6 kan når det foreligger særlige forhold gi 
dispensasjon. 

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.7

§ 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til 
regionen

(1) Person som har en avtale med regionen som gir vedkommende en økonomisk interesse i 
driften av regionen er ikke valgbar til verv innen regionen eller overordnet ledd. Det 
samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk 
person med økonomiske interesse i driften av regionen. Begrensningen gjelder ikke for 
styremedlem oppnevnt av regionen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet 
opphører. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt8 kan når det foreligger særlige forhold gi 
dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.9

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken. 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken. 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part. 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

6 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
7 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
8 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
9 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
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organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
regionen.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete 
til avgjørelse. 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i regionen vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling10 eller ved fjernmøte11. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning 
til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved 
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

10 For eksempel møte per e-post.
11 For eksempel møte per telefon/videokonferanse
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§ 11 Godtgjørelser og refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. 

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeide. Godtgjørelsen til regionstyret 
fastsettes av Regionstinget. I tillegg kan refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert 
tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Refusjon for tapt 
arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar 
skal fremkomme av årsberetningen. Ved stort fravær uten relevant begrunnelse vil honoraret 
reduseres forholdsmessig.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Regionen er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2) Særkretser med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Øvrige særkretser skal følge regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og 
velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til regionen og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) For særkretser som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette
langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen 
av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på 
ledermøtet i årene mellom ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i 
resultatregnskapet. 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital.

(6) Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Regionen kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra regionen og beslutning fra Idrettsstyret. 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til regionens
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et 
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Regionstinget 

(1) Regionens høyeste myndighet er Regionstinget som avholdes innen utgangen av juni de 
årene NHF ikke har Håndballting.

(2) Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de klubbene som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner 
skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget 
må være sendt til styret senest 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før tinget. 
Protokoll fra Regionstinget sendes ut senest to måneder etter avholdt ting.
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(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget lovlig er innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles. 

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er 
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Representasjon på Regionstinget

(1) På Regionstinget møter med stemmerett:
a. Regionens styre.
b. Representanter fra klubbene etter følgende skala:

Antall klubbrepresentanter beregnes ut i fra antall spillende lag i klassene J/G 11 og 
eldre som deltar i kamper arrangert av regionen eller NHF pr 1. januar det året 
Regionstinget avholdes. Klubber som har:

- Opptil 6 spillende lag får 1 klubb-representant
- 7 lag og over får 2 klubb-representanter

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i deltaker som ligger 
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 
forhindret fra å møte.

b. Kontrollkomiteens medlemmer.
c. Valgkomiteens medlemmer.
d. Revisorer.
e. En representant fra NHFs lovkomite

(3) Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg
a. Regionens administrative leder
b. Seksjonsledere fra regionens administrasjon
c. Representant fra Norges Håndballforbund
d. Tillitsvalg for ansatte ved Regionen

(4) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt 
regionen senest en uke før tinget.5

(5) Det kan nyttes reiseutgiftsfordeling (Ikke diett).

§ 15 Ledelse av regionstinget

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 
representant(er).

§ 16 Regionstingets oppgaver 

(1) Regionstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
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3. Velge dirigent(er), referent(er)12 samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen.

4. Velge tellekorps12

5. Behandle beretninger.
6. Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Regionens regnskap
8. Behandle forslag og saker.
9. Fastsette kontingent og godtgjørelse til styret.
10. Behandle langtidsplan og budsjett for regionen.
11. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.
c) Kontrollkomite som består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.13

d) Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene.

e) Valgkomité med leder, 3 medlemmer og 1 varamedlem for neste 
Regionsting.

12. Bestemme sted for neste Regionsting

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall.

§ 17 Stemmegivning på Regionstinget
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. Alle vedtak må ha ikrafttredelsestidspunkt

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de 
øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

§ 18 Ekstraordinært Regionsting

12 eferenten(e) og tellekoprs behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er).
13 Særkretser med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11
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(1) Ekstraordinært Regionsting innkalles av Regionstyret med minst 14 dagers varsel etter:
a. Vedtak av Regionstyret.
b. Vedtak av Regionstinget.
c. Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d. Skriftlig krav fra minst ¼ av klubben i regionen.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. 

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(4) Ekstraordinært ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 
innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 14

§ 19 Møter/fellesmøter

Regionen avholder møter med klubbene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen. 

§ 20 Regionens styre

(1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom 
tingene.15

(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 

(3) Daglig leder tiltrer Regionstyret/Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett

(4) Den tillitsvalgte for de ansatte har møterett i regionstyremøtene med saker som vedrører 
de ansatte og med rapporteringsansvar til de ansatte fra styrearbeidet ut fra retningslinjer 
gitt av regionstyret. Representanten fratrer i saker av styreintern karakter.

(5) Styret skal:
a. Iverksette Regionstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser.
b. Vedta organisasjonsnormer
c. Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve 

faglige myndighet innen regionens grenser.
d. Påse at Regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, å sørge for 
at Regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

e. Utarbeide konkurranseregler og instrukser, og foran hver sesong å fastsette 
deltakerkontingent.

f. Utarbeide terminliste for kommende spillesesong.
g. Arrangere eller la arrangere regionmesterskap og andre konkurranser innen 

regionen.
h. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for 

disse. 
i. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.

14 Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 
måte, jf. NIFs lov § 2-19 (2).
15 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen 
særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene.
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(6) Regionstyret kan velge et Arbeidsutvalg (AU) bestående av 3 av Regionstyrets 
medlemmer. Styrets leder er leder av arbeidsutvalget.
a. AU er kun beslutningsdyktig i de saker det av Regionstyret er delegert myndighet 

til. AUs leder innkaller til møte.
b. Arbeidsutvalget er regionens hedersmerkekomité. Regionstyret vedtar 

retningslinjer for hedersmerkekomiteens arbeid.

§ 21 Komiteer

(1) Regionen skal ha følgende faste komiteer:
a. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12.

Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser16.
b. Valgkomiteen velges på Regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra 

styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som 
skal velges på Regionstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til 
verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (5) h

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i Norges Håndballforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet 
gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever 
saklig grunn.

§ 26 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Regionssting etter å ha vært 
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt 
av regionen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Håndballforbund. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Håndballforbund pålegge nødvendig endring 
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

16 Dette gjelder kun for de særkretser som har engasjert revisor, jf. § 12.
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(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av regionen selv. 

§ 27 Nedlegging – Sammenslutning 

(1) Regionen kan bare nedlegges av Norges Håndballforbund.

(2) Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av regioner. Sammenslutning 
regnes ikke som nedlegging.

(3) Ved nedlegging eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler 
etter avvikling et formål godkjent av Norges Håndballforbund.
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7.1.2 Forslag om endring av dommerbetaling

Forslagstiller motivasjon
Ved ledersamling i Drammen tok vi opp dommerbetalinger som i dag skjer kontant, dette har skatte myndighetene stadig oppe 
til kontroller, Urædd ønsker at dette opphører og det ønskes med dette at det legges til rette for betaling via bank gjort første 
virkedag etter kamp, gjeldende fra kommende sesong 2014/15
 
Det legges vekt på at kontantbeholdninger skal være minst mulig grad i foreninger/lag.
Samt ihht til regnskapsloven som skal forhindre svartarbeid

Urædd håndball foreslår:
Det etableres retningslinjer for at dommerutbetalinger betales ut over bank i stedet for  kontant etter kamp.

Regionstyrets innstilling:
Regionstyret støtter forslagsstillers motivasjon for endring. Det er viktig at norsk håndball til enhver tid følger norsk lov og sørger 
for ryddighet i utbetaling av godtgjøringer. I henhold til Skatteregler for 2014 kan ideelle organisasjoner utbetale inntil 6000 kr i 
godtgjørelse ut over utgiftsgodtgjørelse uten at dette medfører skattepliktig inntekt. Derfor mener regionstyret at det er viktig at 
det er den enkelte klubbe som utbetaler dommergodtgjørelsen, slik at det meste av dette blir skattefritt for den enkelte dommer. 
Skal regionen utbetale godtgjørelsen blir det fort at godtgjørelsen blir skattepliktig som da vil medføre at disse godtgjørelsene 
må økes. 

Regionstyret vil foreslå at denne ordningen gjøres frivillig slik at de enkelte klubbene avgjør om de vil utbetale kontant ved kamp 
eller ved utbetaling over bank. Det må være frist for hvor raskt klubbene må betale disse regningene. Regionen må kunne ilegge 
klubbene gebyr for sent betalt godtgjørelse. 

Regionstyret foreslår følgende forslag til vedtak:
«Regionstyret skal til sesongen 2014/15 utarbeide retningslinjer for muligheter for klubbene å utbetale dommergodtgjørelse over 
bank i stedet for kontant ved kamp. Retningslinjene må inneholde frister for betaling samt gebyrer til klubber som ikke  
overholder disse fristene»

 
7.1.3 Forslag om endring av lisenskontroll

Forslagstiller motivasjon
Lisenskontrollen kjøres for seint. Vi fikk melding nå, med kun få uker igjen av serien at en spiller ikke har løst lisens. Synes det 
er vel seint. Er klar over at vi også har et ansvar, men jeg glemte å sjekke dette i høst. Pleier å gjøre det før seriestart. Tenker 
at det er fornuftig at dette gjøres relativt raskt på høsten av forbundet, så man kan få rettet opp i det tidligere. Regionen bør ha 
rutiner på dette?

IL Flåværingen foreslår:
Regionen må ha rutiner for tidlig lisenskontroll.

Behandling: 
Vedtatt (   )  Falt  (   )  Trukket  (   )  Antall for:______  Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____
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Regionstyret innstilling:
§16-1.1.1 i NHF lov og kampreglement sier helt klart at personer fylt 13 år i kalenderåret må løse lisens. Dette bør og må være 
klart for alle klubber som organiserer håndball. Lisensen er grunnlaget for forsikring til de enkelte spillerne. Det er gode  
muligheter i gjennom klubbens sider å kontrollere om den enkelte spiller har betalt lisens. Det er klubbens plikt å ha rutiner for 
å kontrollere dette. Regionen minner klubbene på, i gjennom påminninger på nett eller ved e-mail, at klubbene må følge opp 
dette. §16-1.1.2 og .3 gir muligheten for regionen og gjennomføre kontroller, og gi gebyrer for manglende lisensbetaling. Denne 
retten må ikke forveksles med klubbens plikt å følge opp. 

Regionstyret mener at det er tilfredsstillende verktøy og rutiner i forbindelse med lisenskontroll, og at det ikke er nødvendig å 
endre rutinene her.

 

7.1.4 Forslag rundt serieopplegg for jenter 16

IL Flåværingens motivasjon:
Serieopplegg jenter 16. Lange reiser i år. Kunne kanskje hatt en pulje til for å unngå så lange reiser, og da kanskje vært ferdig 
med innledende runder til nyttår, med sluttspill etter jul? Det ble veldig pes for å få det til i år, spesielt for oss, men har skjønt at 
dette nok også gjaldt flere klubber, da det ble få helger å gjennomføre sluttspill- kampene på. Det rammer spesielt småklubber 
som oss, som er avhengig av å bruke flere av spillerne på flere lag. Dette bør sees på!! (Gjelder kanskje andre puljer/årsklasser 
også?)

Regionstyrets innstilling
I henhold til lov for Region Sør er det regionstyret ansvar å utarbeide retningslinjer og konkurranseregler foran hver sesong. 
Regionstyret ønsker likevel at saken diskuteres på tinget for å få innspill til neste sesong. 

 

Behandling: 
Vedtatt (   )  Falt  (   )  Trukket  (   )  Antall for:______  Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____

Behandling: 
Vedtatt (   )  Falt  (   )  Trukket  (   )  Antall for:______  Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____
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Behandling: 
Vedtatt (   )  Falt  (   )  Trukket  (   )  Antall for:______  Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____

7.1.5 Forslag om endring rundt dispensasjoner 

IL Flåværingen motivasjon 
Hvorfor kan ikke lag med spillere på dispensasjon også ha mulighet for å vinne serien? Det gjør de i fotball! Og dere vet vel stort 
sett hvilke klubber som faktisk trenger dispensasjon og ikke, så det bør ikke være rom for misbruk.

Regionstyrets innstilling:
Reglene om dispensasjoner er i henhold til lov om Region Sør tillagt styret. Hensikten med reglene for dispensasjon er at  
enkeltspillere kan få ett spilltilbud, og at man kan opprettholde lag. Regionstyret er redd for at lag som ønsker å vinne misbruker 
mulighetene med dispensasjoner, og mener derfor det er riktig å opprettholde reglene. Regionstyret åpner opp for diskusjon av 
temaet for å få innspill til å gjøre reglene best mulig.   
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SAK 8 - HANDLINGSPLAN - BUDSJETT

NHFs STRATEGIPLAN 2013-2017

Strategiplanen er det overordnete styringsverktøyet for Norges Håndballforbund.
Strategiplanen anno 2013 er vedtatt på Håndballtinget 24.-26. mai 2013 i Sandefjord. 

 
FORMÅL
Norges Håndballforbund skal lede, utbre, ivareta og utvikle håndballidretten i Norge, samt bidra aktivt til utviklingen internasjon-
alt.

VISJON
HÅNDBALL FOR ALLE 

Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og 
foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. 

VERDIER

Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved: Den enkeltes stolthet og engasjement for idretten vår. Alle i norsk 
håndball etterlever våre felles verdier i all virksomhet og aktivitet for norsk håndball på og utenfor banen.

Begeistring:
• For Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsoppgaver.
• For andres innsats for norsk håndball.
• I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball. 

Innsatsvilje:
•  I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, utøver og  
 dommer. 

Respekt:
• For organisasjonens lover, regler og beslutninger.
• For hverandre som medlemmer, spillere, trenere, dommere, ledere og ansatte.
• For hverandres meninger og synspunkter.
•  For ulik kultur, etnisitet og seksuell orientering.
•  For samfunn og miljø i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.
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Fair Play:
• I utøvelsen av spillet.
• I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt og dommer,  trener og spiller. 

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

 
                           

 
Barn (og foreldre) 
Utvikling og lek 
Sosialt 
Trygt 

 
Tenåringer 
Utvikling og utfordring 
Vennskap 
Fart og spenning

 
Topphåndball 
Samhold 
Tempo og artisteri 
Energisk og utholdende 

 
Mosjon og bredde 
Vennskap og trening 
Glede 
Innsats

Håndball for alle

BEGEISTRING - INNSATSVILJE - RESPEKT - FAIR PLAY
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Tilgjengeliggjøring av 
fagmateriell

Trenere og org må bli kjent med 
det som finnes.  
Trenere som fokusgruppe.
NHFs fagmateriell på web og 
andre formater skal bli ytterligere 
tilgjengeliggjort. 
 
Hovedmålgruppen i 
perioden er trenerne på alle 
nivåer. Antall brukere av Fag-
siden og XPS 
trenerverktøy skal øke med 50% 
i perioden. 

 
Spillerutvikling

SFO er et satsingsområde i  
inneværende periode.
Lokale klubber settes i stand til å 
kunne gi et 
aktivitetstilbud til/i SFO.
8-10 års gruppen skal 
prioriteres.

Ytterligere trykk og krav 
knyttet til at klubbtrenerne 
følger sine spillere på de ulike 
spillerutviklingstiltakene. 
Utviklingstrappa 
aksepteres og følges av alle. 

 
Anlegg

Oppdaterte kartleggingsdata. 
Håndballanlegg skal settes på den 
kommunale 
dagsorden.

Regionene har jevnlige møter med 
idrettsrådene mht håndballanlegg.
Øket utbyggingstakt for sandflater, 
både ute og inne.
Arbeidet med å realisere NHFs 
nasjonalanleggsmodell.

 
Inkludering i nærmiljøet 

Oppsøkende arbeid for å 
rekruttere barn og unge med 
funksjonshemning til den 
ordinære aktiviteten vår. 
Tilpasning av 
regelverket som gjør 
integrering i ordinær 
aktivitet mulig.
Sette klubbene bedre i stand til 
å inkludere 
etniske minoriteter. 
Minimum 25 suksess-historier 
skal presenteres på handball.no 
og evt. i Håndballmagasinet i 
perioden. 

 
Kommunikasjon og Verdi og 
profil

Kommunikasjonsstrategien 
implementert/
operasjonalisert i hele 
organisasjonen. 
Opprettholde og forbedre 
omdømmet.
Synliggjøre det vi er gode på.
Forsterke NHFs omdømme 
gjennom adferd. 

 
Internasjonalt arbeid

NHF skal være synlig på den inter-
nasjonale arenaen.
Arbeidet i/med 
Nordeuropeisk Håndball-forum 
forsterkes.
Det er et mål at norsk 
håndball skal være 
representert i 3 organer i hhv IHF 
og EHF. 

SAMFUNNSANSVAR

FOKUSOMRÅDER

HÅNDBALLIDRETTEN
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Kompetanseutvikling 

Bygge videre på kjennskap til de 
verktøyene og 
tilbudene som eksisterer.
AdNotum, ”Den elektroniske 
klubbhåndboka” tilbys alle 
norske håndballklubber. 
 
Pilotgruppa i FRAM fullfører 
sitt løp.  FRAM blir et fast 
utviklingsprogram i NHF. 
Alle PL trenere på 
Topphåndballseminaret. 

 
Topphåndball 
Siktlinje 2015

Verdens best trente spillere.
Alle PL klubber øker sine 
budsjetter med minimum 50%.
Ekstra oppfølging av 
”pilotklubber” 2-3 for hvert kjønn.

 
Klubbutvikling

Profesjonalisere klubben. 
AdNotum, Den elektroniske 
klubbhåndboka implementert i alle 
klubber. 

KLUBBEN

 
Merkevare og 
forretningsutvikling

Bli bedre på kjernevirksomheten.
NHF skal være den særidretten 
som har minst frafall i 13-16 års 
klassen i 2015.
Organiseringen av Beach HB 
profesjonaliseres på alle nivåer.  
Beach HB utvikles til et eget 
sponsorobjekt.
Anlegg – sandkasse med 
overbygg. (Industribygg?)
Profesjonalisere adm av beach – 
på alle nivåer. 

 
Målinger, evalueringer og 
statistikk

Innsats og effekt.
Bruksmønster på 
handball.no generelt og fagsidene 
spesielt.

MARKEDET
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 NHF REGION SØRS HANDLINGSPLAN 2012-2015

Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON
Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Rekruttere og  beholde flere spillere og lag på 
gutte- og jentesiden

Arrangere barneskoleturneringer for 3.-7. klasse 
minimum 10 steder i Region Sør.
Få klubbene til å markedsføre sine tilbud/trenings- 
tider på turneringene.
Involvere klubbene og videregående skoler  
(arrangører) i markedsføringen av skole- 
turneringer (slik at vi får lag til hver turnering)
Være behjelpelig med kursing av instruktører til 
håndballskoler.  
Tilby faglig innhold på håndballskolene
(Gjensidigestiftelsens Håndballskole og andre 
skoler).
Samarbeide med regionens toppklubber rundt  
rekruttering/beholde gutter og jenter i  
hånd-ballen.
Tilby skolebesøk til 1. og 7. trinn
Tilby en mer uformell kampaktivitet for de som 
ikke deltar i den ordinære serien.
Klubbene kan markedsføre sine tilbud.

Region Sør skal bidra til å øke 
håndballkompetansen i barneskolen

Kurse barneskolelærere og SFO/IFO personale 
gjennom fylkesvise kurs i kroppsøving.
Kurse lærere i ungdomsskolen i forkant av  
skoleturneringer, gjennom fylkesvise kurs i 
kroppsøving.
Markedsføre ballbingehåndball, alternative spill-
tilbud.
Markedsføre skoleturneringer. 
Tilby oppdaterte øktplaner/øvelsesutvalg til både 
skole og SFO/IFO på hjemmesiden vår.
Være behjelpelig for klubbene med å lage gode 
avtaler/komme inn i nærmiljøets SFO/IFO.
Tilby rimelig materiell (f.eks. lærebøker, baller 
etc.) til skoler og SFO/IFO.
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Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON
Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Region Sør skal være ledende innen 
Beach-håndball.

Beach-håndballserie og sluttspill: utvikle videre.
Være en foretrukken kandidat til arrangering av 
NM.
Regionen skal aktivt oppsøke klubber med tanke 
på å få flere gutte- og jentelag.
Invitere til tre trenerkurs, et i hvert fylke.
Markedsføre tilbudet under siste aktivitets- 
turnering for gutter.
Dommerkurs: sende oppfordring til dommere 
som passer dette.

Samarbeid med regionens videregående skoler 2 fellesmøter i sesongen.
Bidra med faglig studieplan
Utdanne elever til Trener 1.
VGS arr. skoleturneringer.
Gjøre klubber oppmerksom på at det finnes 
mange elever med håndballutdanning.

Utdanne nye instruktører, sørge for  
etterutdanning av eksisterende instruktører.

Tilby fagseminar rundt mesterskap.
Tilby instruktørutdanning.
Gjennomføre regionalt instruktørforum.
Utdanne 3-5 nye instruktører i perioden.

Region Sør skal sørge for å tilby og aktivt invi-
tere trenere til kurs slik at flest mulig trenere er 
skolerte i forhold til oppgaven de skal utføre på 
klubbnivå.

Region Sør skal bevisstgjøre klubbene på å øke 
trenerkompetansen i takt med økt rekruttering 
for å beholde flere spille lenger. 

Tilby aktivitetstrenerkurs i tre fylker innen  
utgangen av september og i slutten av sesongen.
Være tilstede på aktivitetsturneringer, dele ut 
invitasjoner.
Tilby Barnehåndballtrener (fire første moduler i 
Trener 1) i tre fylker innen utgangen av oktober.
Tilby Trener 1 (12 moduler) i tre fylker innen  
utgangen desember
Tilby Aktivitetstrenerkurs, Barnehåndballtrener 
(fire første moduler i Trener 1), og Trener 1 på 
forespørsel resten av sesongen.
Tilby Trener 2 (20 moduler) med oppstart i  
oktober 2014, og deretter en gang annet hvert 
år. Mulighet for studietur. 
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Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON
Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Region Sør skal sørge for å skolere og etterut-
danne ressurspersoner.

Invitere spillerutviklere og instruktører til  
Topphåndballseminaret for etterutdanning og 
nettverksbygging.
Tilby Ungdomstrenerseminar medio september 
hvert år. Pris etter avtale.
Tilby fagseminar rundt mesterskap
Bygge trenerteam rundt SPU for å skolere  
fremtidige ressurspersoner.

Region Sør skal ansette ressurspersoner med 
riktig kompetanse.

Spillerutviklingstrenere som regionen ansetter 
skal være minimum Trener 2 utdannet.
SPU-coach skal være dyktige på  veiledning og 
inneha høy kompetanse og erfaring.
Alle instruktører skal gjennomføre NHF sin in-
struktørutdanning, og det som kreves av etterut-
danning. 

Region Sør skal jobbe for at flere kvinner tar 
utfordringer på høyere nivå. Dette gjelder både 
trenere, spillere og ledere.

Region Sør skal arrangere regionale FRAM- 
grupper i kommende tingperiode. Rekrutteringen 
til disse gruppene skal foregå ute i klubbene, og 
aktuelle kandidater meldes inn til regionen.
Region Sør skal ha fokus på å rekruttere og 
skolere kvinnelige trenere til sine spiller- 
utviklingsmiljøer.
Region Sør skal legge til rette for kvinnelige 
ledere som ønsker å få utfordringer på høyere 
nivå.
Region Sør skal jobbe aktivt for at kvinnelige 
dommere søker utvikling mot høyere nivå.
Region Sør skal aktivt jobbe for at flere  
kvinnelige ledere, trenere og dommere søker et-
ter- og videreutdanning.

Region Sør skal promotere våre digitale verktøy Synliggjøre faglig innhold og hjelpemidler i  
digitale verktøy på naturlige arenaer. 
Egne arrangement er en gylden mulighet til å 
markedsføre verktøy som:
- XPS 
- Fagsiden Region Sør
- Facebook
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Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON

Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Region Sør skal bruke SPU-arenaen til å kartlegge 
spillere og i større grad bevisstgjøre og utvikle 
klubbtrenere.

Sørge for at klubbtrenere er tilstede, involvert og 
inkludert på spillerutviklingssamlinger. 
Bevisstgjøre spillere og trenere om viktigheten av 
at kontinuitet i klubbtreninger. Det som presen-
teres på SPU- samling er ment som inspirasjon 
og rettesnor for klubbtreninger.
Ansette coach som skal jobbe overordnet med 
spillerutviklingstrenere. 
Arrangere regional talentsamling våren/ 
sommeren hvert år.

NM 15 / Bylag
- Medalje på henholdsvis jente- og guttelaget

NM 17 / Regionslag 
- Finale på henholdsvis jente- og guttelaget

Frigjør tid de tre siste mnd før turneringen for 
samlinger med bylaget. 
Samlingsplan for bylagene skal senest være klar i 
november. 
Samlingsplan for NM-lagene skal senest være 
klar i januar.
Trenerne skal inneha pedagogisk og faglig  
kompetanse, og fortrinnsvis være SPU- trenere 
på det aktuelle årstrinnet.
SPU coach får en støtterolle rundt NM- og  
Bylagene.

Region Sør skal gjennomføre 4 Regionale  
landslagssamlinger på de ulike årskull.

2 økter ledes av regional landslagstrener

2 økter ledes av nasjonal landslagsledelse.

Region Sør skal være representert med spillere 
på alle yngre landslag for gutter og jenter.

Utvikle spillere gjennom ulike spillerutviklings-
tiltak – rettesnor, veiledning for å ta med seg 
tilbake i klubb der hovedjobben må gjøres.
Sikre god/tett dialog mellom regional landslags-
trener og landslagstrener for de yngre  
landslagene.
Sikre tett dialog mellom regional landslagstrener 
og klubbtrener (-miljø):
- Reg.landslagstrenere må se kamper på aktuelle 
årstrinn for å fange opp nye talenter.
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Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON
Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Region Sør skal gjennomføre trenerutviklings-
prosjekt i alle fylker.

Utvikle barne- og ungdomstrenere gjennom gode 
inspirerende temaøkter på uformelle impuls- 
samlinger. 
Oppfølging og coaching av talentfulle trener-
emner. 
Rekruttere nye SPU-trenere fra Trener 2  
utdanningen som vi ser på som spennende og 
har utviklingspotensial. 

Region Sør skal sikre stor ettervekst på dommer-
siden gjennom tett samarbeid med klubbene.

Regionen skal tilby barnekamplederkurs som et 
lavterskeltilbud og en inngangsport til kamplederrol-
len: 
Minimum 3 runder  x 2 kurs i hvert fylke pr sesong.
Regionen skal tilby dommer I kurs som en inngang-
sport dommergjerningen. Kursene tilbys før, under 
og etter sesongen i hvert fylke,  
minimum ni kurs.
Utdanne minimum en til to dommerinstruktører i 
løpet av perioden.
Utdanne minimum en til to personer til å  
gjennomføre barnekamplederkurs
Sørge for oppfølging og videreutvikling av instruktør-
korpset, ved hjelp blant annet samlinger og coaching.
Tilby kurs på nybegynnernivå for Beachdommere.
Tilby kurs for videreutvikling av Beachdommere.

Region Sør skal aktivt jobbe for at dommere blir 
ivaretatt og inkludert i klubbene.

Regionen skal tilby klubbesøk med den hensikt å 
lære opp klubbene til å lage gode dommermiljø.
Iverksette et prosjekt for dommerkontakter for at 
disse skal fungere bedre i den rollen de er tenkt.  
Klubbene skal se verdien av velfungerende dom-
merkontakter .
Regionen skal legge til rette for at dommer- 
kontaktene skal følge sine dommere på samlinger i 
regi av regionen.  
Regionen skal synliggjøre at det også er søkbare 
midler til støtte for gode tiltak rundt dommerarbeid i klubb.
Regionen tilbyr barnekamplederavtale til alle klubber 
som utdanner barnekampledere.
Dommermøter før sesongstart i mindre fora enn 
fylkesvis. Samle dommere, dommerkontakter med 
den hensikt å minske avstand i leddet region- 
dommerkontakt-dommer.
50% av alle klubbene skal ha en velfungerende 
dommerkontakt i løpet av sesongen 14-15.
75% av alle klubbene skal ha en velfungerende 
dommerkontakt i løpet av sesongen 15-16.
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Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON
Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Regionen skal utvikle dommere til topp og særlig 
bredde.

Regionen skal sette i gang prøveprosjekt med 
barnekampledere på 11-årskamper i region- 
serien. Dette for å heve erfaringsgrunnlaget før 
de starter på Dommer I kurs.
Regionen skal tilby dommergrupper for  
nyutdannet dommer I med dommerkontakt.  
Samles 2-3 ganger pr sesong. 
Regionen skal tilby utviklingsgrupper for  
dommere. Disse inneholder både praktiske og 
teoretiske samlinger.
• I første rekke ønsker vi å lage grupper for å 
ivareta god regional bredde over tid. 
• I dette ligger også å legge til rette for dommere 
som ønsker å satse helt mot toppen (utviklings-
gruppe 1 og 2).
Regionen skal tilby Dommer II og III, som en 
formell videreutdanning av dommere, som ønsker 
å utvikle seg til å mestre høyere nivå. 
Gjennomføre observasjoner på alle nivåer, ut fra 
behovsanalyse, med fokus på yngre dommere/
ferske dommere.
Optimalisere kamptilbudet i størst mulig grad, 
basert på tilbakemeldinger fra dommerutviklere 
og innmeldte sperrer/ønsker.

Regionen skal rekruttere og utvikle personer til å 
jobbe med dommerutvikling.

Utdanne nok dommerstøtte for å hindre frafall:
• Dommerutviklere til «klubben»
• Dommerutvikler I, II og III (formell utdanning for 
klubb og region)
Gjennomføre samlinger/fagtreff for personer med 
oppgaver rundt dommerstøtte (dommerutviklere og 
instruktører).
Regionens beste dommerutviklere skal sendes på 
sentrale tiltak hver sesong for å skolere dem inn mot 
høyere oppgaver. Øke statusen, og hindre frafallet.
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Strategisk hovedområde: Håndballidretten

INTENSJON
Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, 
inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen 

innendørs håndball og beach håndball til alle utøvere.

MÅL HANDLINGER

Mini- og akt.lag: Øke lag Tilby åtte turneringshelger per sesong.

Tilby trenerutdanning tilpasset trenere i disse 
aldersklassene.

11-års serien: Øke lag  ved at man minimum 
opprettholder 75% av 10-års lagene fra forrige 
sesong.

Tilby ny seriepåmelding  i 11-års klassen etter or-
dinær seriestart.

Spesiell vekt på guttespillere.

Kursing av trenere.

Regionserien: Øke antall  lag i forhold til satsing 
på lavere nivå.

Sør-Norge serien:  Øke antall lag.

Tilby ny seriepåmelding  i 12-års klassen etter or-
dinær seriestart.

Alle spillere skal ha tilbud tilpasset sitt mestrings-/
satsningsnivå.

Gjøre Sør-Norge seriene mer attraktiv sett ift. 
konklusjon sentral arbeidsgruppe.

2. og 3. div: Skal bruke de plassene som er til 
rådighet.

Godt serieoppsett.

God kommunikasjon med klubber og lag.

Sør-Norge Cupen: Øke med antall lag. Spill i alle aldersbestemte klasser fra 12 år-20år.

Påmelding for klassene 16-18-20 år etter kvalifiser-
ing er ferdig til sentrale serier.

Finalene legges fortrinnsvis til Postenliga-arenaer 
med påfølgende kamp i Postenligaen.

HU-lag: Ha serietilbud til alle som ønsker å spille. God kommunikasjon med klubber og lag, herunder 
nye HU-miljøer.
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Strategisk hovedområde: Organisasjon

INTENSJON
NHFs organisasjon skal alltid opptre i henhold til Organisasjonsnormene, ivareta verdiene, 

begeistreing, innsatsvilje, respekt og fair play - og være preget av handlekraft, stolthet og mangfold. 
Organisasjonen skal ha vilje og evne til strukturell utvikling og kompetanseheving. NHF skal være en 

tydelig aktør i den overodrnede idrettspolitiske debatt, for bl.a. å sikre at mest mulig bidrag til idretten 
går til anlegg og aktivitetsrettede tiltak.

MÅL HANDLINGER

NHF Region Sør skal være en organisasjon som 
våre klubber har tillitt til og er fornøyd med.

God kommunikasjon som ivaretar god service, tro-
verdighet og ydmykhet ift. stadig nye tillitsvalgte.

NHF Region Sør sine klubber skal være 
velfungerende med tanke på egen organisasjon 
og arbeid, og kunne tilby og organisere den 
aktiviteten som medlemmene ønsker.  Dette 
avhenger av:
• Godt organiserte klubber med klar   
 ansvarsfordeling og god kommunikasjon.
• Kompetanseheving i alle klubbens ledd 
 (ledelse, dommere, trenere, spillere).

Vi tilbyr klubbutvikling hvor vi hjelper klubbene 
med interne utviklingsprosesser gjennom informas-
jon og enkel rådgivning.

Bistår gjennom klubbesøk, «Klubbhåndboka Region 
Sør», og elektronisk klubbhåndbok.

Alle som tar kontakt med NHF Region Sør skal 
oppleve god service.

Kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom 
deltakelse i kompetansehevede fora.
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MÅL HANDLINGER

I perioden skal en klar forbedring av anleggsisituasjonen for norsk håndball være i fokus, for å 
forbedre mulighetene  for en positiv og aktiv utvikling av håndballidretten kvantitativt og kvalitativt.

INTENSJON

Strategisk hovedområde: Anlegg

Haller som er i planleggings- eller i byggeprosessen 
skal være tilfredstillende for håndballspill

Jobbe med tett kommunikasjon opp mot våre 
respektive idrettskretser.

Sørge for at spillemidler ikke bevilges til nye 
flerbrukshaller som ikke har store nok flater, 
inkludert sikkerhetssoner for håndballspill.

Alle utøvere i NHF Region Sør skal sikres minimum 
to timer pr uke pr lag på håndballflate

Fortsett å jobbe for økt hallbygging, jobbe for mer 
og bedre halltid i eksisterende anlegg.

Sørge for prioritering av håndball som hallidrett.

Jobbe mot gratis halleie for barn og unge Regionen må jobbe tett opp mot idrettsråd og 
kommuner for å påvirke til sterkt redusert eller 
gratis halleie for barn og unge.

Dette må synliggjøres gjennom viktigheten av 
å ha barn og unge i aktivitet  sett ut i fra et 
folkehelseperspektiv.

Sørge for å ha en dedikert person i regionens 
administrasjon som har en viss kompetanse og et 
anleggsansvar

Anleggskompetanse og anleggsansvar besittes til 
en hver tid som en arbeidsoppgave i NHF Region 
Sør sin administrasjon.
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Strategisk hovedområde: Marked og arrangementer

INTENSJON
Norsk håndball skal ha en sterk markedsposisjon for å kunne innhente betydelige ressurser til arbeidet 
med å utvikle og drive håndballidretten. Håndball skal være posisjonert i ulike markedssegment for 
å legge grunnlaget for popularitet og attraktivitet i markedet og dermed mulighetene for et solid 
inntektsfundament.

MÅL HANDLINGER

Øke håndballidrettens popularitet som idrett for å 
tiltrekke seg utøvere i regionen

Gjennomføre minst ti Gjensidige Håndballskoler 
hver høst- og vinterferie.

Gjennomføre minst ett eliteforum med fokus på 
markedsrelaterte saker i sesongen.

Søke på alle seniorlandskamparrangement som blir 
utlyst, og arrangere de vi blir tilbudt.

Arrangere minst ett yngrelandskamparrangement i 
løpet av sesongen.

Øke publikumsantallet på arrangement i regionen  

Videreføre verdiprogrammet

Forbedre gjennomføringen av nasjonale, regionale 
og lokale håndballarrangement i Region Sør 

Tilby lagsbilletter ved alle arrangementer.

Forbedre markedsføringen av arrangement ved å 
ha en egnet PR-ansvarlig ved ethvert nasjonalt  
arrangement.

Illustrere verdien Respekt i inkluderingstiltak.

Informere foreldre og deltakere på GHS om verdiene.

Distribuere verdiplakater til regionen.

Benytte roll-ups med verdifokus på alle  
arrangement i regionen.

Fair Play ansvarlig i hver klubb.

Kåre årets fair play klubb hver sesong.

Profilere verdiene på visittkort.            
Gjennomføre alle arrangement i henhold til 
ny sentral arrangementshåndbok (digital 
klubbhåndbok).

Lokal arrangementsansvarlig i Region Sør.

Gjennomføre regionalt arrangementsseminar med 
frivillige og klubber.

Kåring av årets arrangør.      
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Strategisk hovedområde: Kommunikasjon

INTENSJON
Norsk håndball skal ha en offensiv, åpen, ærlig og forståelig kommunikasjon. Kommunikasjon må 

omfatt ealle våre interessenter, medlemmer, medarbeidere, sponsorer og samfunnet for øvrig.NHFs 
totale kommunikasjon skal bidra til utvikling og posisjonering av håndballidretten.

MÅL HANDLINGER

Ta i bruk nye kommunikasjonsplattformer    Videreutvikle facebooksiden til Region Sør.

Utvikle egen mobilapp for Region Sør.

Bruke eksisterende kommunikasjonskanaler

Aktivt mediearbeid eksternt

Håndbok publiseres digitalt hver sesong.

Klubbinfo sendes ut hvert kvartal.

Regionen representert med sak/er i hver utgave av 
Håndballmagasinet.

Internt informasjonsteam som samarbeider om 
hjemmesiden, facebooksiden og utsendinger til 
regionen. 

Kontinuerlig oppdatering av hjemmesiden.

Minst en ny sak på hjemmesidene hver dag 
(mandag - fredag).

Kontinuerlig oppdatering av mailinglister til 
journalister.

Jevnlige utsendelser av pressemeldinger og 
informasjon til media.
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Strategisk hovedområde: Salg og forretningsutvikling

INTENSJON
For å ivareta utvikling av norsk håndball kvalitativt og kvantitativt kreves nye, langsiktige 
forretningssamarbeid som gir muligheter for betydelige og forutsigbare inntektskilder. 
Forretningsutviklingen skal bygge på den rettighetsforvaltningen som håndballens (og idrettens) 
regelverk fastsetter. Forretningsutviklingen skal ta sikte på å utnytte vekstpotensialet som ligger i den 
nye sponsormodellen (sentral- og regionalleddet).

MÅL HANDLINGER

Følge retningslinjer i NHFs salgsstrategi

Øke regionale markedsinntekter

Minimum 50 % stilling på salg, inkludert kjøpte 
tjenester fra NHF sentralt.

Innarbeiding av felles salgsmodell.

Innføring av felles salgsverktøy.

Deltakelse på kvartalsvis felles salgstrening.

Tett samarbeid og koordinering med sentralt 
gjennom deltakelse på månedlige møter og 
kontinuerlig dialog.

Økt involvering mot dagens sentrale avtaler.

Intensivering av regionalt salgsarbeid.

Utarbeiding av vekstplan i samarbeid med sentralt.
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Strategisk hovedområde: Økonomi

INTENSJON
NHFs økonomi skal baseres på langsiktige inntekter og en målrettet, prioritert kostnadsstyring.  
Egenkapital (EK) skal gi en trygg buffer for uventede endringer i den økonomiske situasjonen. 

MÅL HANDLINGER

Regionalt skal EK hele tiden være på 20% av de 
årlige kostnadene

Kontinuerlig oversikt og kontroll.

Budsjettering og disponering av økonomiske 
ressurser i forhold til prioriterte områder og de 
gjeldende EK-krav

Alle ledd følger sine budsjetter. 
 
Ledelsesbeslutning ved endringer.

Langsiktighet og sikkerhet knyttet til betydelige 
aktivitetsinntekter og tilskudd

Sørge for gode tilbud til enhver tid slik at all 
aktivitet opprettholdes eller økes. Til enhver tid ha 
oversikt over alle tilskudd.



89LANGTIDSBUDSJETT FOR 2014 -2015 - 2016 
 
Driftsbudsjetter

Avd. Avdelingsoppsett Inntekter Utgifter Resultat Innt. Utg. Res. Innt. Utg. Res. Innt. Utg. Res.

2 Kurs og progr. -633 410 837 070 203 660 -515 898 383 -545 898 353 -560 898 338

6 Dommere -275 460 738 479 463 019 -269 773 504 -269 773 504 -304 773 469

35 Spillerutvikling -256 400 701 677 445 277 -300 730 430 -300 775 475 -375 785 410

36 Lagsutvikling -64 000 302 735 238 735 -80 300 220 -96 270 174 -96 270 174

37 Seksjonsl. (st) 0 2 379 522 2 379 522 0 2 754 2 754 0 2 876 2 876 0 3 022 3 022

39 Lisens -721 703 0 -721 703 -710 0 -710 -720 0 -720 -720 0 -720

43 Tilskudd -856 195 36 495 -819 700 -841 -480 -1 321 -841 -480 -1 321 -841 -480 -1 321

45 Kontor -155 500 383 527 228 027 -155 336 181 -155 340 185 -155 340 185

47 Serie og Termin -7 727 200 873 738 -6 853 462 -8 168 1 025 -7 143 -8 526 1 035 -7 491 -8 873 1163 -7 710

49 Styret 0 378 288 378 288 0 528 528 0 528 528 0 538 538

58 Org.tiltak 0 11 012 11 012 0 25 25 0 25 25 0 25 25

62 Ting, møter -2 735 211 252 208 517 -70 303 233 0 218 218 -70 325 255

66 Seksjonsl. (org.) 0 3 111 180 3 111 180 0 3 663 3 663 0 3 845 3 845 0 4 036 4 036

70 Varesalg -47 894 53 804 5 910 -50 50 0 -50 50 0 -50 50 0

75 Arrangement -240 678 61 676 -179 002 -100 35 -65 0 0 0 0 0 0

80 Sponsorer -365 798 0 -365 798 -531 0 -531 -531 0 -531 -631 0 -631

85 PR-Info 0 43 479 43 479 0 50 50 0 50 50 0 50 50

94 Seksjons.(mkd) 0 909 158 909 158 0 929 929 0 930 930 0 980 980

Res.før finans -11 346 973 11 033 092 -313 881 -11 789 11 919 130 -12 033 12 133 100 -12 675 12 775 100

Finansposter -130 031 -130 -100 -100

Res.etter finans -443 912 0 0 0

Merknader: Budsjetttallene er i hele 1000‐kr.

BUDSJETT 2014-2015-2016

REGNSKAP 2013 REV. BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016
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Budsjettforutsetninger 
 

Forutsetninger – Inntektsposter
1. At antall lag økes med 5% hvert år.
2. 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 tingperiode
1. Regionens frie egenkapital skal til enhver tid tilfredsstille forbundsstyret sine forventninger.

Gjennomføringsansvar for NHF Region Sørs Handlingsplan 
 
Når handlingsplanen er vedtatt på Regionstinget er alle organisasjonsledd ansvarlig for gjennomføringen. 
 
Regionstyret (RS) sammen med ledergruppen er ansvarlig for å nå de målene som avledes av handlingsplanen gjennom: 

• Kortsiktige mål og prioriterte tiltak for RS og ledergruppen
• Ressurser og gjennomføring av prioriterte tiltak
• Samarbeid med og oppfølging av de ulike gruppene for å nå målene
• Oppfølging av, ressurser til og samarbeid med klubber 

8 Handlingsplan for 2014– 2016 

Vedtatt  (   )    Falt  (   )   Trukket  (   )  Antall for:______ Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____

9 Budsjettramme  2014 og 2016

Vedtatt  (   )    Falt  (   )   Trukket  (   )  Antall for:______ Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____
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SAK 10: VALG

10.1 Regionsstyret

Leder:  Geir Floen       Reistad IL

Nestleder: Gro Gulliksen    Teie IF

Styremedlem: Morten Egge   SPKL Falk

Styremedlem: Per Inge Bjerkseter  Hønefoss SPKL

Styremedlem: Henning Nygård   Kragerø Håndball

Styremedlem: Erik Øie     Glassverket IF

Styremedlem:     Nina Haugen     Skarphedin IL

Varamedlem:       Gun Finrud    Notodden HL   (NY)

10.2 Kontrollkomite:

Leder:  Jan Thore Lauritsen      Fram IF

Medlem:  Ove Brude Kolstad   Reistad IL

Medlem:  Berit Kielich    Åssiden IF

Varamedlem:  Lars Jørum     Skarphedin IL

 
10.3 - Valgkomite:
Regionsstyrets innstilling til valgkomite:

Leder: Jan Erik Gulbrandsen  Hønefoss SPKL

Medlem: Erik Moen  Urædd Håndball

Medlem: Berit Fevang Eriksen Runar IL

Medlem: Inger Marie Elmer Tømmerholt IL

Varamedlem: Atle Hellerud ROS IL

10.4 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  (   )    Falt  (   )   Trukket  (   )  
 
Antall for:______ Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____

SAK 11: STED FOR NESTE 
regionsting

Regionstyret foreslår:

Regionsstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt til å 
bestemme sted for neste Regionsting. 
 

Vedtatt  (   )    Falt  (   )   Trukket  (   )  
 
Antall for:______ Antall mot: ______

Ikrafttredelsesdato: _____ / _____ - _____



NHF Region Sør 
Adresse: Schwartzgate 6, 3043 DRAMMEN 
E-post: nhf.rsn@handball.no 
Tlf: 32 01 61 22 


