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Håndball for alle
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Møteplan for Regionstinget 
20. – 21. mai 2016
Scandic Park Sandefjord

Fredag 20. mai

Kl: 17:30 – 18:00  Registrering, enkel servering

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 21. 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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SAK 4    - BERETNINGER
4.1 REGIONSTYRETS BERETNING

4.1.1. STYRE OG KOMITEER VALGT PÅ REGIONSTINGET 2014

Regionstyret (RS):
Leder:    Geir Floen (AU)  Reistad IL
Nestleder:  Gro Gulliksen (AU)  Teie IF
Styremedlem: Morten Egge (AU)  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

20.05.2015 gikk Nina Haugen inn i en administrativ stilling i regionen og gikk da ut av styret.  
Gun Finrud rykket samtidig opp til styremedlem.     

Kontrollkomite:
Leder:  Jan Thore Lauritzen  IF Fram
Medlem: Ove Brude Kolstad  Reistad IL   
Medlem: Berit Kielich   Åssiden IF
Varamedlem: Lars Jørum   Skarphedin IL    

Valgkomite: 
Leder:  Jan Erik Gulbrandsen  Hønefoss Spkl.
Medlem: Erik Moen   Urædd Håndball
Medlem: Berit Fevang Eriksen  IL Runar
Medlem: Inger Marie Elmer  Tømmerholt IL
Varamedlem: Atle Hellerud   IL ROS

4.1.2. MØTER / STYREVIRKSOMHET

Regionens 7. ordinære ting ble holdt på Thoen Hotel Høyers, Skien  23.- 24.mai 2014.  Regional temakonferanse 
ble holdt på Rica Park Hotel i Sandefjord  både høsten 2014 og 2015.
Det er avholdt 19 regionstyremøter i perioden med ca 175 saker. I tillegg er det avholdt AU-møter og klubbmøter.

Lag og medlemmer
Regionen består av 101 klubber med ca 780  lag totalt  fra 11 år og oppover. 
I tillegg har vi hatt med 879 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
NHFs organisasjonskomite (Gi Gass) v/Marit Skretteberg og Hans Petter Andersen
NHFs utvalg for Ungdomshåndballen v/Erik Øie
NHFs utvalg for ny 2.divisjon v/Per Inge Bjerkseter
Ledermøter, Ting i Idrettskretsene

Tonje Jelstad ble gjenvalgt som styremedlem i forbundsstyret på Håndballtinget 2015
Brit Lundegård ble valgt inn som medlem  i NHFs Valgkomité i 2015.
Øyvind Birkeland ble gjenvalgt som varamedlem i NHFs Kontrollkomite i 2015.
Hans Erik Stormoen ble valgt inn som 2. varamedlem i NHFs Lovkomite i 2015.

4.1.3. ADMINISTRASJON

Ansatte og engasjerte i administrasjonen:
Daglig leder   Ole Kristian Strøm
Leder Organisasjon  Dagrun Landerud
Leder Spill og Trening  Hans Petter Andersen   
Leder Marked/Info/Arrangement Kia Haftorn Otnes (t.o.m. 11.08.2014)
Marked/Info/Arrangement Nina Kjos Nilsen (f.o.m. 08.01.2014)
Seriekonsulent   Mette Lislerud
Seriekonsulent   Grethe Solbakken
Barnehåndball/seriekonsulent Anine H. Olsen (f.o.m. 15.05.2014)
Seriekonsulent   Nina Haugen (f.o.m. 20.05.2015) 
Dommerkonsulent  Bjørn Hagberg
Spill/trening konsulent  Tore Andersen 
Barnehåndball/arrangement Vibeke G. Thoresen
Spill/trening konsulent  Ann Kristin Olaussen
Spill/trening konsulent  Alexander Christiansen (f.o.m. 01.08.2015)
Spill/trening – klubbutvikler Anstein Enggravslia (f.o.m. 01.09.2014)
Spill/trening – klubbutvikler Ove Haugen (01.08.2015 – 31.03.2016) 
Spill/trening – klubbutvikler Kenneth Gabrielsen (f.o.m. 01.08.2015)
Arrangement   Marit Skretteberg (timebasis høsten 2014)
Organisasjon (anlegg)  Svein Ivar Pedersen (timebasis hele perioden)  
  

Aktiviteter: 
Regionen administrerer:
Barnehåndballturneringer
Aktivitetsserie
Regionserie for aldersbestemte og seniorklasser inkl. HU
Sør-cupen
Beach-seriene
Lerøyserien
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
Rekrutteringsprosjekt med fokus på guttehåndball.

F.o.m. mars 2015 har Region Sør hatt det operative ansvaret for Beach håndball i Norge samt vært teamadminis-
trator for landlagene knyttet til denne grenen. Tilsammen godtgjøres dette med 60% stilling av NHF.
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                         Se Håndballjentenes siste oppkjøring før EM!

handball.no

27/11 i Arena Larvik
Kl. 19.15 Serbia-Frankrike
Kl. 21.40 Norge-Danmark

28/11 i Arena Larvik
Kl. 14.45 Norge-Danmark rekrutt
Kl. 17.00 Danmark-Serbia
Kl. 19.15 Norge-Frankrike

Billetter: billettservice.no
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27.-30.11. 2014

Norgesmesterskapet i Beach-håndball (Sandhåndball) ble første 
gang arrangert i Sandefjord i 2001. 

I 2014 er vi endelig tilbake i Sandefjord! 
I strålende sol og sommervarme med Runar som teknisk arrangør. I 
2014 gjennomføres NM med klassene Kvinner Senior og Menn Senior. 
KS med 21 lag og MS med 9 lag. Seier i KS til Skrim og i MS til Runar.

I 2015 ble nærmere 250 Beach-håndballkamper spilt i Indre havn i 
Sandefjord 19.-21. juni. 

Med få unntak har NM i Beach-håndball gått av stabelen i Sandefjord 
siden starten. I 2015 ble både NM-kamper og sluttspillkamper i region-
serien i Beach-håndball gjennomført på fem baner i Sandefjord. Årets 
NM klasser var Kvinner Senior, Menn Senior, J16 og J18. I tillegg var det 
en Åpen klasse for kvinner. De frivillige fra Runar hadde full kontroll på 
arrangementet også i 2015.

Det var et yrende liv i sommersolen alle tre dager i Indre Havn. 
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KS MS G18 J18 G16 J16 Åpen KS

Antall lag pr. klasse

2014 2015

2013: Ikke arrangert 
2012: Ikke arrangert  
2011 (i Arendal)
2010 (i Arendal)
2009 (i Sandefjord)
2008 (i Sandefjord)
2007 (i Sandefjord)  

2006 (i Sandefjord)
2005 (i Sandefjord)
2004 (i Sandefjord)
2003 (i Bergen)
2002 (i Sandefjord)
2001 (i Sandefjord)

Møbelringen 2014
NHF Region Sør var teknisk  
arrangør for deler av Møbelringen  
2014. Marit Skretteberg var 
prosjektleder for regionen, og 
Larvik HK stilte med dugnads-
hjelp. 

Turneringen ble spilt i Arena Larvik  
27.- 28.11 2014. Deltagende  
nasjoner var Norge, Danmark,  
Serbia og Frankrike. 

Arrangementet trakk fulle  
tribuner.

Arrangement

NM 17 Regionslag 2015
NM  Regionslag ble arrangert i Hønefoss Arena 8.-10. mai. Med Hønefoss SPKL 
som teknisk arrangør i ny flott Hønefoss Arena var dette et flott arrangement 
med 14 deltagende lag over 3 dager. Hallen var godt besøkt alle tre dager.

NM Junior ble i 2015 for første gang arrangert over en helg, med innledende kamper fredag/lørdag og avsluttende 
kamper søndag. 

Arrangementet foregikk i Skien Fritidspark helgen 23. - 25. oktober og Region Sør hadde veldig god hjelp av Herkules 
som hadde full kontroll på arrangementet denne helgen. 
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Gjensidigestiftelsen Håndballskoler

Som en del av Gjensidiges avtale med NHF har vi fått muligheten til å
arrangere håndballskoler i regionen i høst- og vinterferien.

Søknader lyses ut på våre nettsider og klubbene søker via regionen.
Gjensidigestiftelsen og NHF sørger deretter for tildeling.
Klubbene som arrangerer håndballskolen får utstyr til alle deltagerne;
ball, ryggsekk, drikkeflaske og t-skjorte. Det har vært godt med søknader til de
fire rundene med skole vi har hatt i perioden, og kapasiteten har stort sett
vært fylt opp.
Gjensidigestiftelsen Håndballskole er blitt et veldig populært tiltak for
klubbene, og ikke minst for deltagerne!

Arrangører av Gjensidigestiftelsen Håndballskole:

Høstferie 2014
Gjerpen Håndball
Gol IL
Hokksund IL
Hønefoss SPKL
IL ROS
Lier IL
Sætre IF Graabein
Sandefjord TIF
Urædd Håndball 
Åmot IF

Vinterferie 2015
Gjerpen Håndball
Glassverket IL
Hønefoss SPKL
IL ROS
IL Skrim
Lier IL 
Reistad IL
SPKL Falk
Urædd Håndball
Ådal IL

Høstferie 2015
Drammen BUL
Glassverket IF
GOL IL
IL ROS
Kragerø Håndball
Lier IL
Urædd Håndball
Ådal IL

Vinterferie 2016
IL ROS
IL Skrim
Kragerø Håndball
Lier IL
Reistad IL
Slemmestad IF
Sætre IF Graabein
Urædd Håndball
Ådal IL
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4.1.4 UTVIKLING 14-15 / 15-16

Spillerutvikling 
NHF RS administrerer og organiserer en omfattende spillerutviklingsmodell. I forkant av hver sesong blir 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 års-
klasser som skal inn. Alle påmeldte spillere blir kalt inn til nominasjonssamlinger. Etter nominasjonssamlingene 
blir spillere med de beste MAT-kriteriene (Motivasjon, Ambisjon og Talent) tatt ut til de ulike spillerutviklingsgrup-
pene. 

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. 

Vi har lagt til rette for fortsatt å tilby Spillerutviklingsgrupper i sone Buskerud Nord. Sesongene 14-15 og 15-16 
har det dessverre vært for liten andel guttespillere til å opprettholde et eget miljø for dem. Jentegruppa har gjen-
nomført to sesonger og, som tidligere år, hatt inne flere årskull og jobbet bredere enn øvrige spillerutviklingsgrup-
per gjør. Sesongen 15-16 har vi tilbudt spu-miljø i Buskerud Gutter 01 for de guttespillerne fra Hallingdal som er 
ivrige. 

Spillerutvikling Buskerud Nord født 1997-2001 sesongen 2014/15:

Spillere påmeldt: 
Nominasjonssamlinger:    1 
Antall Jentegrupper:   1
Antall Guttegrupper:     0
Antall spillere med i gruppene: 30
Samlinger totalt:   9  

Spillerutviklingstrenere for Buskerud Nord har vært: Marianne Seljestad og Finn-Terje Bø.
Jentegruppa deltok i den avsluttende Soneturneringen i Skien.

Spillerutvikling gutter født 2001 sesongen 2014/15:

Spillere påmeldt:  90
Nominasjonssamlinger:  3 
Antall J13 grupper:   0
Antall G13 grupper:     3
Antall spillere med i gruppene: 90
Samlinger totalt:   27  
 
Spillerutviklingstrenere for G01 var: Lennart Hansson, Christoffer Marthinussen og Alexander Edvardsen. 
I juni 2015 ble det arrangert en avslutningsturnering i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot 
hverandre.

Siste runde i LERØYserien ble arrangert i Drammenshallen med god hjelp fra Glassverket som teknisk arrangør. 32 lag 
fra hele landet gjestet Drammen denne helgen, og det ble mange spennende oppgjør. Glassverket (J) og Falk Horten (G) 
gikk tilslutt seirende ut av årets LERØYserie. 

Lørdag kveld var det bankett på Marienlyst skole med bl.a foredrag av Anja Hammerseng-Edin og kåring av årets tal-
entlag. 

Godt over 1000 tilskuere fant veien til Drammenshallen denne helgen. 
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Spillerutvikling jenter og gutter født 2000 sesongen 2014/15:

Spillere påmeldt jenter 00:  180
Nominasjonssamlinger:             8  
Antall J14 grupper:   3
Antall G14 grupper:     3
Antall spillere med i gruppene: 240
Samlinger totalt:   55  

Spillerutviklingstrenere for J/G 2000 var: Jonny Vangen, Jan Erik Andreassen, Rune Skytøen og Christoffer Marthi-
nussen på guttesiden, mens Thomas Franche, Jan Christen Danielsen og Trine Haltvik bekledde rollene på jentes-
iden.

I juni 2015 ble det arrangert en avslutningsturnering i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot 
hverandre.

Spillerutvikling jenter og gutter født 1999, sesongen 2014/15:
 
Nominasjonssamlinger:    0 
Antall J15 grupper:   2
Antall G15 grupper:     2
Antall spillere med i gruppene: 100
Samlinger totalt:   25  

Spillerutviklingstrenere for J/G 99 var: Tarjei Sundal og Eskil Berg Andreassen på jentesiden, og Frode Jonassen 
og Espen Olaussen på guttesiden. 

1.juni 2015 ble det arrangert en avslutningsturnering i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot 
hverandre.

Regionslag jenter og gutter 15 år (1999), 2015 (Bylagsturneringen / Scandic 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 27. feb.-01.mars 2015. 
7 jentelag og 7 guttelag fra hele Norge deltok. 
NHF RS stilte med ett jentelag og ett guttelag. Guttene ble nr.1, mens jentene endte på 6.plass.
Espen Olaussen og Frode Jonassen var trenere for guttelaget. 
Tarjei Sundal og Eskild Berg Andreassen var trener for jentelaget. 

NM for Regionslag - gutter og jenter 17 (1997) 2015

RS hadde med ett guttelag og ett jentelag til NM for regionslag. 7 guttelag og 7 jentelag deltok.
NM for Regionslag ble avholdt 8.-10.mai 2015 i Hønefoss Arena, Region sør. 

Våre plasseringer i NM for Regionslag ble: 
Region Sør Gutter, med trener Bent Dahl og Daniel Birkelund      1.plass 
Region Sør Jenter, med trener Eivind U Johannesen    4.plass

Spillerutvikling Buskerud Nord født 1999-2002, sesongen 2015/16:

Spillere påmeldt: 
Nominasjonssamlinger:    1 
Antall Jentegrupper:   1
Antall Guttegrupper:     0
Antall spillere med i gruppene: 25
Samlinger totalt:   7  

Spillerutviklingstrenere for Buskerud Nord er: Marianne Seljestad og Finn-Terje Bø.
Jentegruppa deltar 05.mai 2016 i avslutningsturneringen i Skienshallen hvor spillerutviklingsgruppene spilte mot 
hverandre. 

Spillerutvikling jenter og gutter født 2001, sesongen 2015/16:
 
Nominasjonssamlinger jenter: 8  
Antall J14 grupper:   3
Antall G14 grupper:     3
Antall spillere med i gruppene: 150-180
Samlinger totalt:   62  

05.mai 2016 arrangeres en avslutningsturnering i Skienshallen, hvor spillerutviklingsgruppene spiller mot hveran-
dre.

Spillerutviklingstrenere for J/G 2001 er: Thomas Andre Franche, Eivind U Johannessen, Christoffer Marthinussen 
(gutter). Magnus Bomann, Alexander Edvardsen, Tove Nordbotten og Espen Rødevand (jenter). 

Spillerutvikling jenter og gutter født 2000, sesongen 2015/16:

Nominasjonssamlinger:  0
Antall J15 grupper:  3
Antall G15 grupper:     3
Antall spillere med i gruppene: 165
Samlinger totalt:   24  

00-gruppa spilte for første gang i desember 2015 regional Bylagsturnering. Tiltaket ble flyttet frem i den hensikt å 
tilby flere spillere et utstillingsvindu for deltakelse i nasjonal bylagsturnering. 

Spillerutviklingstrenere for J/G-00 er: Frode Jonassen, Jan Erik Andreassen og Alexander Christiansen på gutte-
siden. På Jentesiden har Trine Haltvik, Jan Christen Danielsen og Thomas Franche jobbet.

Avslutningsturneringen i Skien blir komprimert til et èn-dags arrangement og avviklet på Kristihimmelfartsdag. 
Årsaken ligger i at 00 allerede har hatt sin «soneturnering» i regional bylagsturnering. 

Spillerutvikling jenter og gutter født 1999, sesongen 2015/2016:

Det har ikke vært gjennomført spillutviklingstiltak for dette alderstrinnet utover RLM og NM17.
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Regionslag jenter og gutter 15 år (2000), 2016 (Bylagsturneringen).

Bylagsturneringen er et samarbeid mellom NHF og hotellkjeden Scandic. Regionslaget består av de beste spillerne 
i regionen. Regionslagene representerte RS i Bylagsturneringen, som blir arrangert i Trondheim 26.-28.februar.  
6 jentelag og 6 guttelag fra hele Norge deltok.
NHF RS stiller med ett jentelag og ett guttelag. 
Jan Erik Andreassen og Alexander Christiansen reiste med guttene, og kom på 3.plass
Jan Christen Danielsen og Alexander Edvardsen reiste med jentene, og kom på 2.plass

NM for Regionslag - gutter og jenter 17 år (1998) - 2016:

RS skal delta med et guttelag og et jentelag i NM for regionslag. 
NM for Regionslag blir arrangert 22-24 April.
Thomas Franche og Arild Haug leder jentelaget. 
Espen Olaussen leder guttelaget. 

Regionale landslagssamlinger 2014 - 2016:
Landslagtrenerne for de aktuelle aldersgruppene er med på halvparten av disse samlingene.

Sesongen 14/15:
Jenter 96/97 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Eivind Urberg Johanessen
Gutter 96/97 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Bent Dahl

Jenter 98/99 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Tarjei Sundal.
Gutter 98/99 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Espen Olaussen.

Sesongen 15/16:
Jenter 98/99 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Thomas Franche
Gutter 98/99 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Espen Olaussen 

Jenter 00/01 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Jan Christen Danielsen
Gutter 00/01 hadde 4 dagsamlinger med 8 økter. Trener Jan Erik Andreassen

Utdanning

Trenerkurs
Håndballens utdanningssystem består av mange ulike enkeltmoduler. Disse enkeltmodulene er satt inn i auto-
risasjonsgradene Trener 1, Trener 2, Trener 3, Trener 4 og Mastercoach. Trener 1 og 2 blir arrangert av RS, mens 
Trener 3,4 og Mastercoach 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 2014/15 Antall timer Antall kurs Antall deltakere Kurstype
  
Aktivitetstrener   4 t  6  120  Uformell  
Barnetrener   16 t  4  49  Formell  
Trener 1             45 t  2  36  Formell  
Trener 2   75 t   0  0  Formell  
       
       

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 breddeidrett og barnehåndball.

Sesongen 2015/16 Antall timer Antall kurs  Antall deltakere Kurstype

Aktivitetstrener   4 t  3   39  Uformell
Barnehåndballtrener  16 t  8   106  Formell
Trener 1   45 t  4   43  Formell
Trener 2   75 t  1   20  Formell
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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 trener- 
utdanningen, samt å motivere kursdeltakere til å ta mere kurs. 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 feil- 
rettinger det er viktig å jobbe med. Sentrale fysiske ferdigheter for å utføre teknikker har vært presentert. 

Sesongen 2014/15   Antall timer Antall kurs Antall deltakere

Trenerutvikling Vestfold   12    6  58
Trenerutvikling Buskerud  12   6  59
Trenerutvikling Telemark  12   6  45

Trenerutvikling har i sesongen 2014/15 vært ledet av  (V),  (B) og Christoffer Marthinussen (T). 

Sesongen 2015/16   Antall timer Antall kurs Antall deltakere

Trenerutvikling Vestfold   12    6  110
Trenerutvikling Buskerud  12   6  57
Trenerutvikling Telemark  12   6  49

Trenerutviklingen har i sesong 2015/16 vært ledet av Jan Christen Danielsen(V), Vigdis Holmeset(B) og Anstein 
Enggravslia(T)

Trenertalentsamlinger med topptrenere

Regionen hadde i sesongen 2015/16 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. 

Barne- og ungdomsseminar 2014 og 2015

NHF Region Sør inviterte til barne- og ungdomstrenerseminar i Hokksund 13.-14. september 2014 og Runarhal-
len 25.-26. september 2015. Tiltaket var et regionalt tilbud for ungdomstrenere, med gode ressurspersoner som 
instruktører. 

    Antall deltakere 2014  Antall deltakere 2015

Ungdomstrenerseminar       41

Beach Håndball 

Region Sør har de siste 2 årene gjort grep og ekspandert i antallet baner, spillere og lag. Sesongen er kort og 
intens og alt er avviklet i løpet av 6 uker på forsommeren. Siste spillhelg har vært helgen rundt St.Hansaften. 
Forsommeren 2014 og 2015 har sluttspillene vært arrangert på Skrim Beach, Hokksund Beach og Gokstad Beach. 

I 2014 deltok 168 lag i det ordinære seriespillet.
I 2015 deltok 231 lag i det ordinære seriespillet. 

I 2015 kunne vi for første gang tilby aktivitetsdager for Gutter 11 og Gutter 12. 

I den siste tingperioden har vi fått en tilvekst på flere nye anlegg i regionen. Hokksund Beachhåndballbane med 2 
spillflater, Slagen Beach med 1 flate og Konnerud Beach med 1 flate. Vi har i skrivende stund 32 spillflater fordelt 
på 23 anlegg. 

Det er fortsatt behov for flere kamparenaer, og da spesielt i områdene Tønsberg, Sandefjord, 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, med stor suksess, beachtrenerkurs de to siste årene. Kursholdere har vært Eskil Berg Andreas-
sen, Bent Dahl, Henrik Wilhelmsen og Kjetil Lundeberg. Over 100 trenere har vært igjennom utdanningen og dette 
har dannet grunnlaget for veksten i antallet deltakende lag. I 2014 gjennomførte vi kurs i Buskerud og Vestfold. I 
2015 hadde vi for første gang nok deltakere til å arrangere beachtrenerkurs i alle fylkene. 

Pga veksten i antallet lag, samt NM Beachhåndball, har vi utvidet sluttspillet til å gå over to dager. I 2014 
arrangerte vi sluttspillet på Skrim Beach og Gokstad Beach. HG Gokstad og Skrim var teknisk arrangør. 
I 2015 gjennomførte vi sluttspillene på Hokksund Beach og Gokstad Beach. 

De to siste sesongene har Region Sør vært arrangør for NM Beachhåndball i Sandefjord. NM er for jenter og gutter 
i klassene 16, 18 og senior. I tillegg har det vært invitert til åpen klasse. 
Som følge av at vi har ønsket at våre regionalt deltakende lag også skal melde seg på i NM Beachhåndball har vi 
vært nødt til å komprimere den regionale aktiviteten for alle lag fra 15-årsklassen og oppover. 

Region Sør ble våren 2015 tildelt to nasjonale stillinger på 50% og 10% innen Beachhåndball. 10% stillingen er 
en administrativ stilling med fokus på landslagene. 50% stillingen har hovedfokus på å utbre og øke aktiviteten i 
beachhåndball i de andre landets regioner. 
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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 skole og SFO / IFO kompetanse og øvelser til å gjøre håndballaktiviteter i 
gymtimene. 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 2014/15

Fylke   Sted    Antall deltakere
Buskerud  Drammenshallen   17
   Ringerikshallen    8
Telemark  Skienshallen    Avlyst
Vestfold   Eik     Avlyst

Lærerkurs sesongen 2015/16

Fylke   Sted     Antall deltakere
Buskerud  Ringerikshallen   
     

Lærerkursene sesongen 2015/16 er under planlegging og vil bli avholdt i april/mai 2016.

Skoleturneringer

Barneskole
Sesongen 2014/15  Antall guttelag  Antall jentelag   Totalt 

Buskerud
Ringerike      7   10   17
Drammen    47   48   95

Vestfold  
Larvik     29   28   57
Tønsberg    30   31   61
Sandefjord    34   31   65
Horten     34   34   68

Telemark
Skien     39   39   78
Porsgrunn    19   31   50

Fylkesmesterskap ungdomsskole 
Sesongen 2014/15  Antall guttelag  Antall jentelag   Totalt 
Buskerud    16   19   35
Vestfold    13   16   29
Telemark    12   16   28

For ungdomsskolene er det i tillegg gjennomført et regionalt mesterskap. Finalistene fra fylkesmesterskapene ble 
invitert til dette for å gjøre opp seg imellom om tittelen Regionsmester i Håndball for ungdomsskoler. 

Barneskole
Sesongen 2015/16  Antall guttelag  Antall jentelag   Totalt 

Buskerud
Drammen    71   73   114

Vestfold
Tønsberg    44   40   84
Sandefjord    31   31   62
Horten     14   16   30
Larvik     35   32   67

Telemark
Skien     58   58   116
Porsgrunn    15   18   33

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

Fylkesmesterskap ungdomsskole
Sesongen 2015/16  Antall guttelag  Antall jentelag   Totalt 
Buskerud    13   16   32
Vestfold    12   13   32
Telemark    13   16   27

For ungdomsskolene er det i tillegg gjennomført et regionalt mesterskap. Finalistene fra fylkesmesterskapene ble 
invitert til dette for å gjøre opp seg imellom om tittelen Regionsmester i Håndball for ungdomsskoler. 
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Gutteandelen i norsk håndball er lav, 
også i Region Sør. Som et ledd i å 
stimulere til å rekruttere og beholde 
guttespillere har vi i to sesonger hatt 
ansatte klubbrådgivere som har jobbet 
ut mot klubbene for å stimulere til økt 
aktivitet.

Sesongen 2015/16 har Falk, Runar, 
Sandefjord, Nøtterøy, St. Hallvard og 
DHK vært ute og holdt to treninger pr 
guttelag på 10-12 år som fikk tildelt 
dette etter å ha søkt om det. Fokuset 
på disse treningene har vært 
individuell teknikk.

Klubbene som fikk denne muligheten 
var ROS, Reistad, Glassverket, 
Konnerud, Holeværingen, Åmot, 
Urædd, Runar, Åssiden, Pors, Flint, 
Larvik Turn, Strømm, Sylling, 
Tyristubben, HK 72, Teie og  
HG Gokstad.

Tilbakemeldingen fra guttelagene har 
vært veldig positive og spillerne har 
fått gode innspill på de enkelte øktene.

Når det gjelder klubbrådgiverne har de  
jobbet tett opp mot topp-
klubbene våre. I to sesonger har vi 
hatt tett samarbeid med DHK, Falk, 
Nøtterøy og Runar om skolebesøk. 

Prosessen har vært å stille følgende 
spørsmål til klubber med potensiale og 
motivasjon til å fokusere på 
rekruttering:

1. Har dere trener og treningstid 
klar?

2. Ønsker dere å starte nytt lag eller 
fylle på med flere spillere til  
eksisterende lag?

3. Når 1 og 2 er på plass avtaler vi 
skolebesøk.

Det har vært gjennomført mange 
skolebesøk og klubbene har opplevd 
flere spillere på treningene sine i 
etterkant av besøkene.
  

Gutteprosjekt – rekrutteringsprosjekt:
VI BRYR OSS!
I norsk håndball er vi opptatt at alle aktører skal behandles med respekt!

Vi har derfor produsert store plakater som vi har delt ut for opphenging i alle private haller.
Plakaten har blitt godt mottatt, og viser tydelig vår beskjed og våre verdier. Vi håper at alle i 
håndballfamilien etterlever disse spillereglene.

Jeg er din

VERT

I DENNE HALLEN ER DET

Før du går inn i hallen 
vær så snill og tenk på dette:

 - Det er barn som spiller
 - Det skal være gøy for alle
 - Foreldre heier på alle
 - Dommeren er også et menneske
 - Hverken du eller ditt barn 
    spiller på elitenivå

TA ANSVAR - BRY DEG!!

fairplayplakat.indd   1 08.12.2015   12:39:30



2524
Tingbok 2016 - NHF Region Sør Tingbok 2016 - NHF Region Sør

Håndballuka - Tøff med ball

Skoleturneringen i Drammen ble i sesongen 2015-16 gjennomført i samarbeid 

med Norsk Topphåndball, Glassverket IF Håndballgruppe og Drammen HK i 

prosjektet Tøff med ball.

Det ble gjennomført barneskoleturneringer for 4.-7. klasse i Drammenshallen 

og Berskaughallen 15.-17. september. 146 påmeldte lag fra barneskolene i 

nærområdet deltok. Fylkesmesterskap for ungdomsskoler i Drammenshallen 

ble spilt 18. september med 32 lag fra hele Buskerud. Region Sør fikk hjelp 

av idrettselever fra Drammen VGS til å gjennomføre disse turneringene. 

I tillegg til disse turneringene, arrangerte Glasverket IF Håndballgruppe og 

Drammen HK «åpen trening» i Drammenshallen torsdag 17. september. 

Instruktørene var spillere fra Glassverket IF Håndballgruppe og Drammen 

HK. Hele prosjektet ble avsluttet med dobbel hjemmekamp lørdag 

19. september i Drammenshallen hvor Glassverket IF Håndballgruppe og 

Drammen HK spilte hver sin kamp. 
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Antall jentelag fordelt på alder

Antall klubber som har guttelag, fordelt på alderBarnehåndballturneringer

Barnehåndballturneringene er et spilltilbud for barn fra 6-11 år. 

I sesongen 2014/15 ble det arrangert barnehåndballturneringer i 
klassene 6-11 år. Det ble arrangert 8 runder med turneringer i alle tre 
fylkene, fra september til april. Som de to siste årene var alle regionens 
guttelag samlet i Nøtterøy- og Slagenhallen i april. Antall deltakerlag 
økte fra tidligere år. I marsturneringen ble det satt deltakerrekord med 
totalt 689 deltakende lag.

Fra sesongen 2014/15 ble barnehåndballturneringene tilbudt i klassene 
6-10 år. 11 årslagene ble tilbudt spill i aktivitetsserie. Etter en nasjonal 
enighet ble det før sesongstart besluttet at 9-årsklassen kun skulle få 
tilbud om å spille 4’er håndball. Det førte til at en del lag som var innstilt 
på at de skulle spille 6’er håndball meldte seg opp en aldersklasse for å 
få spille på stor bane. 

I aprilturneringene var nok en gang guttelagene samlet i Vestfold. Etter ønsker fra klubbene om å gjøre 
noe tilsvarende for jentene, ble jentelagene fra Vestfold splittet og fordelt til Buskerud og Telemark. Dette 
for at også de skulle få møte litt andre motstandere.
Det har også denne sesongen vært en økning i antall deltakende lag, med april som måneden med flest lag 
– hele 721 lag. 

 Antall turneringer Antall lag Antall kamper

14/15 15/16 14/15 15/16 2014/15 15/16

Miniturnering (lørdag) 24 24 476 514 3 kamper pr. lag pr. turnering

Aktivitetsturnering (søndag) 24 24 371 365 3 kamper pr. lag pr. turnering

4'er håndball 6’er håndball

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16

G6 G6 G7 G7 G8 G8 G9 G9 G9 G9 G10 G10 G11 xxx

Buskerud 17 10 21 24 30 29 0 12 18 15 20 17 1 xxx

Vestfold 15 14 27 31 20 38 0 8 18 10 24 20 4 xxx

Telemark 7 4 15 18 13 20 0 5 12 2 10 13 2 xxx

Totalt 39 28 63 73 63 87 0 25 48 27 54 50 7 xxx

Antall guttelag fordelt på alder

 G6 G7 G8 G9 G10 G11

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16

Buskerud 12 6 14 15 16 14 11 14 13 11 1 xxx

Vestfold 11 9 16 18 13 18 14 12 13 11 4 xxx

Telemark 4 2 9 10 6 11 7 5 8 6 1 xxx

4'er håndball 6'er håndball

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16

J6 J6 J7 J7 J8 J8 J9 J9 J9 J9 J10 J10 J11 xxx

Buskerud 25 27 47 54 52 66 0 31 47 22 52 49 7 xxx

Vestfold 27 21 44 49 62 49 1 19 48 41 43 46 6 xxx

Telemark 5 14 21 19 26 27 1 13 28 15 25 31 6 xxx

Totalt 57 62 112 122 140 142 2 63 123 78 120 126 19 xxx

Antall klubber som har jentelag, fordelt på alder

 J6 J7 J8 J9 J10 J11

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16

Buskerud 15 15 21 25 20 27 23 22 24 24 6 xxx

Vestfold 15 13 21 24 27 22 28 26 25 26 6 xxx

Telemark 3 8 10 12 11 14 16 14 14 18 5 xxx
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4.1.5 SERIEAKTIVITET 
 

ANTALL LAG/KAMPER

REGIONALE SERIER

   14/15  15/16  14/15   15/16
Jenter  11 år  86 lag  98 lag  765 kamper  864 kamper
Jenter  12 år  81 lag  84 lag  724 kamper  740 kamper
Jenter 13 år  67 lag  69 lag  592 kamper  609 kamper 
Jenter  14 år  61 lag  62 lag  499 kamper  590 kamper
Jenter 15 år  46 lag  44 lag  351 kamper  444 kamper 
Jenter  16 år  35 lag  40 lag  288 kamper  355 kamper
Jenter  18 år  35 lag  28 lag  297 kamper  166 kamper
KS  4. div  17 lag  19 lag  128 kamper  162 kamper
KS 5.div.  25 lag  17 lag  230 kamper  128 kamper
Totalt          453 lag         461 lag         3874 kamper         4058 kamper

   14/15  15/16  14/15   15/16
Gutter 11 år  46 lag  41 lag  348 kamper  330 kamper
Gutter 12 år  32 lag  40 lag  284 kamper  310 kamper
Gutter 13 år  27 lag  29 lag  212 kamper  252 kamper
Gutter 14 år  19 lag  23 lag  162 kamper  187 kamper
Gutter 15 år  12 lag  00 lag  126 kamper  000 kamper
Gutter 16 år  19 lag  28 lag  130 kamper  234 kamper
Gutter 18 år  10 lag  11 lag    62 kamper  110 kamper
MS 4. div  12 lag  17 lag    72 kamper  128 kamper   
Totalt          177 lag     189 lag 1396 kamper 1551 kamper

HU    6 lag              6 lag   36  kamper              36 kamper

TOTALE  TALL           636 lag      656 lag 5306 kamper 5641 kamper

NHF’S SERIER

Antall lag   Kvinner    Menn
    14/15  15/16   14/15  15/16
16-års lag (Bring)     9 lag    8 lag      5 lag    3 lag
18-års lag (Lerøy)     3 lag    2 lag     3 lag    6 lag
20-års lag (NM-jr.)     2 lag    5 lag     6 lag    6 lag
NM-sen.   11 lag  10 lag   13 lag  11 lag
Veteranlag   16 lag  10 lag   15 lag  10 lag
3. div    23 lag  23 lag    9  lag  10 lag
2. div    12 lag  12 lag   12 lag  12 lag
1. div        2 lag    2 lag     4 lag    4 lag
Elite        3 lag    3 lag     3 lag    2 lag
Totalt    81 lag  75 lag   70 lag  64 lag

SØR-CUPEN 
    
    14/15     15/16
Jenter 12  22 lag  21 kamper  18 lag  17 kamper
Jenter 13  21 lag  20 kamper  21 lag  20 kamper 
Jenter 14  25 lag  24 kamper  20 lag  19 kamper
Jenter 15  18 lag  17 kamper  18 lag  17 kamper
Jenter 16  12 lag  11 kamper  15 lag  14 kamper
Jenter 18    9 lag     8 kamper     9 lag      8 kamper  
Totalt           107 lag 101 kamper  101 lag 95 kamper

Gutter 12    9 lag     8 kamper     9 lag   8 kamper
Gutter 13  11 lag  10 kamper   10 lag   9 kamper
Gutter 14    7 lag      6 kamper     8 lag   7 kamper
Gutter 15    4 lag      3 kamper     8 lag   7 kamper
Gutter 16     6 lag      5 kamper     0 lag   0 kamper
Totalt   37 lag  32 kamper     35 lag       31 kamper 

TOTALE TALL SC: 144 lag 133 kamper   136 lag 126 kamper

BEACH HÅNDBALL SERIEN

    2014     2015
Jenter 11  10 lag     40 kamper  16 lag     80 kamper
Jenter 12  19 lag   107 kamper  26 lag  125 kamper
Jenter 13  24 lag  134 kamper  35 lag  185 kamper
Jenter 14  30 lag  164 kamper  43 lag  205 kamper
Jenter 15  28 lag  144 kamper  27 lag  135 kamper
Jenter 16  12 lag   59 kamper  23 lag  117 kamper
Jenter 18  13 lag   97 kamper    8 lag      33 kamper   
Kvinner senior 11 lag   31 kamper  11 lag    57 kamper
Totalt   147 lag 776 kamper   189 lag 937 kamper

Gutter 11 (akt.turn.)            9 lag   22 kamper
Gutter 12 (akt.turn.)         7 lag   17 kamper 
Gutter 13          5 lag   27 kamper
Gutter 14     6 lag   37 kamper  10 lag   47 kamper 
Gutter 16     5 lag   27 kamper  8 lag  31 kamper  
  
Totalt     11 lag 64 kamper  39 lag  144 kamper

TOTALE TALL BH  158 lag 840  kamper   228 lag  1081 kamper 
  



3130
Tingbok 2016 - NHF Region Sør Tingbok 2016 - NHF Region Sør

Jenter 14 Sætre Graabein 2  Gutter 14 Hei/Urædd/Herøya 2
  Konnerud 4   
  Teie 2
  Pors 2    
     
Jenter 15 Heradsbygda   Gutter 15 Urædd/Hei
  Flint Tønsberg
  SIF Håndball 2   
     
Jenter 16 Herøya 2   Gutter 16 HK-72 Sande
  Åssiden 2    
     
Jenter 18 Teie 2 
      
SØR NORGE MESTERE     

Jenter 16 Runar    Gutter 16 Nøtterøy
Jenter 18 Gjerpen    Gutter 18 Drammen HK
HU  Herkules    
     
SLUTTSPILLVINNERE     
Jenter 14 Konnerud   
      
MESTERE SØR-NORGE CUPEN     

Jenter 12 Strømm    Gutter 12 Halsen
Jenter 13 Hokksund   Gutter 13 Tjølling    
Jenter 14 Kragerø    Gutter 14 Tønsbergs Turn
Jenter 15 Runar    Gutter 15 Teie    
Jenter 16 Runar    Gutter 16 Konnerud
Jenter 18 Glassverket   
     
MESTERE BEACH-SERIEN 2014     
Jenter 12 Nesjar   
Jenter 13 Hønefoss   
Jenter 14 Tyristubben   Gutter 14 Lier 
Jenter 15 Hokksund    
Jenter 16 HG Gokstad 2   Gutter 16 Konnerud
Jenter 18 Halsen    
KS  Skrim    

RESULTATER SESONGEN 2014/15

SERIEMESTERE     
      
Jenter 13 Konnerud   Gutter 13 Tønsbergs Turn
  Larvik Turn     Tjølling
  Kragerø    
     
Jenter 14 Konnerud 2   Gutter 14 Tønsbergs Turn
  Runar      
  Bamble         

Jenter 15 Hokksund/Vestfossen  Gutter 15 HK72-Sande
  Runar    
  Hei 

Jenter 16 HG Gokstad 2   Gutter 16 Sandar 2

Jenter 18 Gjerpen 2   Gutter 18 St. Hallvard 2   
     
KS 4.div. Glassverket 3   MS 4.div. Falk Horten 4
  Gjerpen 3     Runar 3
     
KS 5.div. Vikersund 2    
  Halsen    
  Hei 2    

AVDELINGSVINNERE     

Jenter 12 Konnerud 4   Gutter 12 Tønsbergs Turn 2
  Konnerud 2     Skarphedin
  Konnerud     Halsen
  Sandar 2
  Flint Tønsberg 2
  Nesjar
  Gjerpen
  Kragerø 2    

Jenter 13 Hokksund   Gutter 13 Falk/Holmestrand
  Tønsbergs Turn 2    Tjølling
  Nøtterøy    
  Notodden 2    
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RESULTATER SESONGEN 2015/16     
     
SERIEMESTERE     

Jenter 13 Nesjar    Gutter 13 Halsen
  Konnerud     
  Hokksund    
     
Jenter 14 Reistad    Gutter 14 Tønsberg Turn
  Gulset   
  Larvik Turn    
     
Jenter 15 Runar   
  Hønefoss    
  Stokke 2
  Røyken og Hurum 2

Jenter 16 Gjerpen   Gutter 16 Pors
  Runar 2  

Jenter 18 Larvik HK   Gutter 18 Konnerud
  Hei  
     
KS 4.div. Gjerpen 3   MS 4.div. Sylling
  Vikersund 2     Hof
     
KS 5.div. Tjølling 2    
  Vikersund 3

HU Serien Larvik Turn        
     
AVDELINGSVINNERE     

Jenter 12 Strømsgodset 2   Gutter 12 Urædd 2/Bamble
  Halsen 2     Tønsberg Turn 2
  Kragerø      Halsen
  Sætre Graabein 3    Sandefjord TIF 2
  Sætre Graabein 2    Holeværingen
  Runar 2
  Larvik Turn 2
  Herkules
  Slemmestad 2    
     
Jenter 13 Herkules   Gutter 13 Larvik Turn
  Halsen 2     Reistad 2
  Falk Horten 2    
  Sætre Graabein/ROS
  Tjølling 2    

Jenter 14 Gjerpen 2   Gutter 14 HK-72 Sande
  Reistad 2     Holmestrand/Falk
  Slagen 2     Nøtterøy/Teie 2 
     
Jenter 16 Urædd    Gutter 16 HK-72 Sande 2
  Skarphedin/Skade        
     
Jenter 18 Skade/Skarphedin
  Falk Horten
      
     
MESTERE SØR-NORGE CUPEN     

Jenter 12 Halsen    Gutter 12 Tønsbergs Turn
Jenter 13 Konnerud   Gutter 13 IL ROS
Jenter 14 Reistad    Gutter 14 Tønsbergs Turn
Jenter 15 Bamble    Gutter 15 Sandefjord TIF
Jenter 16 Reistad     
Jenter 18 Hokksund
     
VINNERE BEACH-SERIEN 2015     

Jenter 12 Gjerpen    
Jenter 13 Gjerpen   Gutter 13 ROS   
Jenter 14 Sætre Graabein   Gutter 14 Tjølling
Jenter 15 Flint Tønsberg    
Jenter 16 Gjerpen   Gutter 16 HK-72 Sande
Jenter 18 Halsen    
KS  Skrim    

RESULTATER SESONGEN 2015/16
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4.1.6 DOMMERARBEIDET I REGION SØR 

Vi har ikke hatt dommerutvalg i denne perioden. Per Inge Bjerkseter fra Regionsstyret hatt et ekstra 
ansvar for å følge opp dommerarbeidet, og har hatt flere møter for å diskutere/styre retningen. 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 2014/2015 og 2015/2016:
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. Vi har også arrangert gjennomført Kick-off for dommere på Scandic Havna i 
august.

Tiltak:     Sesongen 2014/15:  Sesongen 2015/16:
Dommermøter før sesongstart  89    132
Kick-off dommere    60    56 

Det har vært en solid økning i antall deltakere på Kick-off i forhold til forrige tingperiode, noe som viser 
viktigheten av å ha et godt arrangement både for sosiale sammenkomster og faglig utvikling.

Sparebank 1 Cup i Tønsberg har vært brukt som startsamling for noen av de yngre dommerne våre. 
Noen av parene i utviklingsgruppe 1 hadde samling i Falk sin eliteturnering i 2014 og 2015.

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. Økningen på lagssiden de siste se-
songene har gjort det utfordrende særlig den siste sesongen. Antall dommere er omtrent det samme, 
men flere kamper gjør at vi nå står i en aldri så liten dommerkrise. 

Nøkkeltall dommersiden:
     Sesongen 2014/15  Sesongen 2015/16
Observasjoner    440    Ca 400
Antall dommere    338    321

Tilsvarende tall fra forrige periode (2014-2016):

     Sesongen 2012/13  Sesongen 2013/14
Observasjoner    473    Ca 400 
Antall dommere    347    342 
 
Utviklingen har ikke gått slik vi ønsker med tanke på økningen i antall lag. Noen klubber har gjort en 
god jobb, mens de fleste ikke setter dommerarbeidet høyt nok. Dette må være et ansvar som klubbene 
prioriterer og som regionen støtter opp under.

Vi har valgt å følge opp de unge dommerne i tillegg til satsningsparene våre mot NHF. Det er fortsatt 
en vei å gå, men vi rekker 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 Lerøy-  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 – noe som er helt avgjørende om vi skal ta ytterligere steg.
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Prosjekt dommerutvikling:

Regionen har i perioden hatt utviklingsgrupper for yngre dommere, men vi har slitt med nok 
selvdrevne ressurspersoner. Det gjør at det har vært en tilbakegang i antallet grupper fra forrige 
periode. Reelt sett er det nok bare gruppe 1 som har fungert slik vi har ønsket. Det er ikke bare res-
surspersonene alene sin skyld, vi har også manglet nok interesserte dommere til å delta i slike grup-
per. 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. Dette tiltaket er imidlertid falt 
bort nå i den formen det har vært. I tillegg har NHF RSN sendt dommere til NHFs sentrale dommer-
tiltak.  Vi har hatt følgende dommerpar med:

Sesongen 2014/15: 

Scandic Cup (bylagsturn.):  Jovana Dasic / Marte Varlo
     Sondre Liltved / Espen Samuelsen

Posten sluttspill J/G 14 år:  Hanna Ringstad Gjertsen / Isabel Jonassen

 
Bring sluttspill J/G16 år:       Sondre Liltved / Espen Samuelsen   
     Christoffer Fjeldskår / Tim Fjellvang
  
5. runde Lerøyserien  J/G 18 år: Jovana Dasic / Marte Varlo
    
NM Regionslag:   Jovana Dasic / Marte Varlo    
 
NHF Traineegruppe:    Jovana Dasic / Marte Marie Varlo
     Even Røsok Dahl / Petter Hellerud 
Sesongen 2015/16: 

Scandic Cup (bylagsturnering): Jovana Dasic / Marte Varlo
     Christoffer Fjeldskår/Tim N. Fjellvang
     Sondre Liltved / Espen Samuelsen

NM Regionslag:   Curt-Arne Lannerstedt/Ole Jonny Ulleberg  

Bring  sluttspill 16 år:  Stig C. Kjernås / Jan-Robin Antonsen
     Erik Dørhellen / Vidar Halvorsen  

5. runde Lerøyserien  J/G 18 år: Jovana Dasic / Marte Varlo
     Christoffer Fjeldskår/Tim N. Fjellvang

NHF Traineegruppe:  Jovana Dasic / Marte Varlo
    Christoffer Fjeldskår/Tim N. Fjellvang
    Sondre Liltved / Espen Samuelsen
   
Dommere i Eliteserien og 1. divisjon sesongen 2014/15:
    Lars Jørum
    Vidar Larsen / Kim Andre Hette
    Arnfinn Larsen / Vegard Lillebuen
    Hans Petter Andersen / Peter Sundell
    Even Røsok Dahl / Petter Hellerud

Dommere i Eliteserien og 1. divisjon sesongen 2015-16:
Håvard Kleven / Lars Jørum
Kim Hette/Vidar Larsen
Even Dahl / Petter Hellerud
Vegard Lillebuen/Arnfinn Larsen
Hans Petter Andersen/Peter Sundell
Kristoffer Helgerud / Paolo Romanello
Petter Hellerud/Paolo Romanello (fra jan. 2016)
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Dommerutdanning:

Vi har arrangert en god del kurs. Denne perioden økte vi aldersgrensen på barnekamplederkurs fra 
14 til 15 år. Dette førte til en liten nedgang i kurs første del av perioden, mens i andre del av peri-
oden har vi hatt veldig mange. NHF har vedtatt å endre navn fra barnekamplederkurs til Dommer 
– barnehåndball. 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 2014/15  Antall timer  Antall kurs Antall deltakere Kurstype 
 
Barnekampleder  4 timer  11   160  Formell 
Dommer  I            16 timer kurs  6   67  Formell 
Dommer  II   16 timer kurs  1   14  Formell 
Dommer III   20 timer kurs  0   0  Formell 
 
Sesongen 2015/16  Antall timer  Antall kurs Antall deltakere Kurstype 
 
Barnekampleder  4 timer  25   336  Formell 
Dommer  I            16 timer kurs  8   87  Formell 
Dommer  II   16 timer kurs  1   14  Formell 
Dommer III   20 timer kurs  0   0  Formell 

Dommerstøtte:
Vi har hatt fokus på å øke trykket rundt observasjoner. I denne perioden har vi dessverre hatt færre 
dommerutviklere tilgjengelig, noe som har gjort at vi ikke har fått fulgt opp dommerne like godt som 
vi ønsker. 

Sesongen 2014/15  Antall timer  Antall kurs Antall deltakere Kurstype 
 
Observatør I og II  8 timer  5   48  Formell 
Observatør III            20 timer kurs  0   0  Formell 

Sesongen 2015/16  Antall timer  Antall kurs Antall deltakere Kurstype 

Observatør I og II  8 timer  2   13  Formell 
Observatør III            20 timer kurs  0   0  Formell

Observatørene har blitt gitt tilbud om samlinger sammen med dommerne både i 2014/15- og i 
2015/16-sesongen. 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.

I perioden har vi hatt følgende representanter med 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:
Vi har hatt flere møter for dommerkontaktene. I januar 2016 ble det gjennomført tre gode møter med 
stor oppslutning. Det har kommet fruktbare diskusjoner og gode innspill fra de som har valgt å priori-
tere disse tiltakene. Det har også vært noen besøk til klubber som ønsker råd og tips til hvordan starte 
opp arbeidet med dommere. I kommende periode skal arbeidet rundt dommerkontakter styrkes ytter-
ligere.

Konklusjon:
Antall lag i regionen øker, antall dommere har vært relativt stabilt. Dette skaffer oss en del utfordringer 
som vi må ta tak i. 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 en del observasjoner av dommere. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet. Ut-
fordringen er å få på plass nok dommerstøtte slik at arbeidet igjen kan skyte fart. Det er også viktig å 
finne gode tiltak som gjør at vi får klubber/dommerkontakter mer på banen. I kommende handlings-
plan er det lagt opp til relativt store endringer på dommersiden, slik at vi håper dette kan hjelpe klub-
bene til å styrke arbeidet sitt ytterligere.
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4.2 BERETNING FRA VALGKOMITEEN NHF REGION SØR 2014-16

Valgkomiteen har i perioden bestått av
Jan Erik Gulbrandsen Hønefoss Spkl  Leder
Erik Moen  Urædd Håndball  Medlem
Berit Fevang Eriksen Runar IL   Medlem
Inger Marie Elmer Tømmerholt  Medlem
Atle Hellerud  ROS IL   Varamedlem

Valgkomiteen har hatt to møter; I Sandefjord 9. februar 2016 og i Drammen 8. mars 2016. I tillegg var vi sammen under 
Temakonferansen i Sandefjord 30. og 31. oktober 2015. Under alle disse møtene ble det foretatt intervjuer med aktuelle  
kandidater samt med det sittende styret. Valgkomiteens leder har også hatt intervjuer med daglig leder Ole Kristian Strøm og 
leder seksjon organisasjon Dagrun Landerud. I tillegg til møtene har telefon og mail vært flittig brukt.

Valgkomiteen har vært opptatt av at alle deler av vår region skal være representert i Regionstyret. Vi har også vært opptatt av 
kjønnsfordelingen i styret og komiteer i henhold til idrettens lover og normer. Vi har vektlagt at kandidatene har vist vilje til å 
prioritere arbeidet for regionen og at medlemmene av styret samlet bør inneha kompetanse/forståelse fra både bredde- og  
topphåndballen i regionen samt på spiller-, lags-, dommer-, trener- og ledernivå.

Kontrollkomiteens leder og medlemmer har alle vært kontaktet per telefon. Alle sa seg villige til å fortsette. Kontrollkomiteen 
har en viktig oppgave med å sørge for at alle i styret og administrasjonen følger de retningslinjer som er fastsatt av lover og 
saker som er vedtatt på Tinget. Valgkomiteen fikk et klart inntrykk av at dette fungerer bra.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig og alle de innstilte har sagt seg villig til å stille som kandidater.

Hønefoss, 5. april 2016

Jan Erik Gulbrandsen   Erik Moen   Berit Fevang Eriksen

Inger Marie Elmer       Atle Hellerud

4.3 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN
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SAK 5    - REGNSKAP
 

5.1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014
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5.2 DRIFTSREGNSKAP  2014         
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5.5 REVISJONSBERETNING 2014
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5.6 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015
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5.7 DRIFTSREGNSKAP 2015 5.8 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2015     
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5.9 NOTER TIL REGNSKAPET 2015       
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5.10 REVISJONSBERETNING 2015
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SAK 6: TILSETTING AV REVISOR
Som revisor foreslås reengasjert nåværende revisor, RSM Norge AS.
I og med at norsk håndball nå har felles revisor, ber man om at det kommende regionstyret får fullmakt til å bytte revisor i 
perioden dersom NHF som organisasjon ønsker det.

SAK 7:  INNKOMNE FORSLAG

7.1. Endring av lov for Region Sør

Ved NIFs ting i 2015 ble det vedtatt nye lover som ført til nye lovnormer for kretser og regioner. Disse endringene har 
påvirkning på Region sør sine lover. Lovnormene er retningsgivende for hva lovene skal inkludere og hvor en del paragrafer er 
formelle. Forslagstiller mener at det er viktig at vi prøver å få Region sør sine lover så like som mulig lovnormen.

Det er noen forskjeller mellom lovnormen og forslaget til ny lov.

• §2.3 Angående regionens faglige fullmakt
• §11.2 er det ført inn om Regionstyret godtgjørelse
• §13.2 er det gitt lengre frister enn i lovnormen
• §14 er det angitt hvem som har representasjonsrett. Denne er mer utfyllende
• §16 har beskrevet antall styremedlemmer
• §19 har flere punkter enn lovnormen
• §195 angir at vi skal ha arbeidsutvalg og dette også er hedersmerkekomite. 
• §20 er mer utfyllende.

Forslagstiller foreslår at representasjonsretten for klubbene endres til antall lisensierte personer i stedet for antall lag. Det 
foreslås nå at inntil 75 lisensierte spillere gir en klubbrepresentant mens over 75 lisensierte spillere gir to klubbrepresentanter. 
I den gamle loven var det inntil 6 lag ga en klubbrepresentant mens 7 lag eller flere ga to klubbrepresentanter. 
§19 i den gamle loven er slettet. Denne gjaldt om Møter/fellesmøter og hadde egentlig ingen relevant betydning. 
Link til lovnormen for særkretser /regioner: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/
lovnormer2015/lovnorm-for-sarkrets-og-regioner.docx
Link til gjeldedene lov: 

Regionstyret foreslår at vedlagte lov for Norges Håndballforbund Region Sør vedtas.

Lov for
Norges Håndballforbund Region Sør stiftet 

25.5.2002
med senere endringer, senest av 21.5.2016,

godkjent av Norges Håndballforbund  
den………………..(dato/år).

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot
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Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

Lovnormen gjelder for særkretser og 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.

Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets lovnorm for egne 
særkretser som er basert på NIFs lovnorm for særkretser. 

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen 
lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært 
oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til 
særforbundet for godkjenning. 

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det valgfritt å 
ta med fotnotene i egen lov.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

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 OPPGAVER

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.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra 

særforbund og idrettskrets.

§ 4 Kontingent
(1) Kontingenten fastsettes av regionstinget og betales forskuddsvis.
(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

regionstinget. Styret kan anbefale særforbundet at lag, som skylder kontingent eller avgift 
for mer enn ett år, mister sitt medlemskap1 i særforbundet.

1 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.
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II TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen 
mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis 
ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle 
bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle 
til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 
dager etter Regionstinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av 
gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(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, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme 
gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd. 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) Forslagsrett:
a) Styret i regionen har forslagsrett til og på regionstinget. 
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til regionstinget, og 

dets representant(er) har forslagsrett på regionstinget.
c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til regionstinget i saker som 

ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 
forslagsrett på regionstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(6) Talerett:2

a) Revisor har talerett på regionstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på regionstinget.

§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 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.

(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) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt 
eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 
dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 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 kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(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. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt 
eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 
dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 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 

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 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.
4 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(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 behandling5 eller ved fjernmøte6. 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. 

§ 11 Godtgjørelser og refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen til regionstyret 

fastsettes av Regionstinget. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. Ved stort 
fravær uten relevant begrunnelse vil honoraret reduseres forholdsmessig.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Regionen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret7.
(2) Dersom særkretsen har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal særkretsen 

følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, 
velge å følge regnskapsloven. Dersom særkretsen har en årlig omsetning på kr 5 millioner 

5 For eksempel møte per e-post.
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

eller mer, skal særkretsen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere 
statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle 
organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to 
medlemmer. 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) På regionstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd 
med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en 
egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 
regionen har daglig leder skal også vedkommende signere.

(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 Regionstinget. 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Regionstinget 
(1) Regionens høyeste myndighet er Regionstinget som avholdes innen utgangen av juni de 

årene Norges Håndballforbund ikke avholder 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 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.

(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 75 lisensierte personer får en klubb-representant
- Over 75 lisensierte personer får to klubb-representanter

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
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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) 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.
3. Velge dirigent(er), referent(er)8 samt to representanter til å underskrive 

protokollen.
4. Velge tellekorps 
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. 6 styremedlemmer.
c. Kontrollkomite som består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.9

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

8 referenten(e) og tellekorps behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er).
9 Særkretser med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11

(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. 

§ 18 Ekstraordinært Regionsting

(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) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller

være gjort tilgjengelig på regionens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte 
tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen 
måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på innkallingstidspunktet.

(4) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5) Ekstraordinært ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av tinget. 
(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
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§ 19 Regionens styre
(1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom 

tingene.10

(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av styremedlemmene 
krever det. 

(3) Daglig leder tiltrer Regionstyret/Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett
(4) Den tillitsvalgte for de ansatte har møterett i regionstyremøtene med tale, forslag og 

stemmerett. Den tillitsvalgte har rapporteringsansvar til de ansatte fra styrearbeidet ut fra 
retningslinjer gitt av regionstyret. 

(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.

(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.

§ 20 Komiteer
(1) Regionen skal ha følgende faste komiteer:

c) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens 
plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser11.

d) 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. 

10 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen 
særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene.
11 Dette gjelder kun for de særkretser som har engasjert revisor, jf. § 12.

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 19 h

§ 21 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.

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

§ 23 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

§ 24 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.

§ 25 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Regionsting 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.

(4) Endringer i §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av regionen selv.

§ 26 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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7.2 Forslag til nytt dommerkonsept

I de siste sesongene, og spesielt den siste, har det vært for lite dommere i forhold til antall kamper. Det fører til at 
det brukes veldig mye ressurser for å skaffe dommere til de enkelte kampene, som sliter ut både administrasjonen og 
mange dommere som må ta ekstra belastning. Fortsetter trenden fra siste sesong så må klubbene basere seg på at 
kamper må bli gjennomført med kun en dommer, eller at kamper må omberammes i forhold til tilgjengelige dommere. 

I dag er ordningen slik at klubber må betale gebyr hvis de mangler dommere og dommerressurser i henhold til antall 
lag som de har påmeldt til serien. Ordningen har vært slik at store klubber har sluppet billigere fra det enn små klub-
ber. Dette skyldes at kravet til antall dommere pr lag har blitt redusert jo flere lag en klubb har meldt på. Har man 
hatt over 8 lag har kravet blitt redusert, og har man hatt over 15 lag har man sluppet unna med en dommer pr hvert 
femte lag. Det viser seg at det er mange av de store klubbene som er de dårligste til å utvikle dommere. I tillegg gir 
ikke dagens ordning belønning til de klubbene som faktisk er flinke til å rekruttere og beholde dommere. 

Regionstyret foreslår et nytt konsept hvor man belønner klubber som sørge for at vi oppnår de målsetningene som er 
satt for dommere og dommerressurser. Systemet baserer seg på at alle klubbene bidrar til et utgiftsfond for å rekrut-
tere og beholde dommere og dommerressurser ut i fra antall lag de melder på i serien. Dette utgiftsfondet brukes til 
å belønne de klubbene som faktisk sørger for å rekruttere og beholde disse ressursene. Tanken er at når man oppnår 
målsetningen så skal fondet gå i null ved at de gode klubbene får belønning for sitt arbeid fra de mindre gode klub-
bene. Oppnår man høyere mål enn målsetningen vil Regionen bidra med midler inn i fondet.
Systemet vil være som i dag ved at man bruker dommerkvoter som mål for hva klubbene oppnår. For å motivere vil 
det for hver sesong bli satt opp belønning i form av dommerkvoter. For denne tingperioden vil vi prioritere følgende 
områder:

• Beholde yngre dommere lengre ved at disse ikke behøver å dømme så mange kamper for å kunne få opptjent  
dommerkvoter

• Rekruttere og beholde dommere mellom 20-35 år som er en gruppe som vi mangler.
• Belønne de klubbene som får fram dommere som dømmer i NHF serier.
• Etablering av dommerkontakter og dommerkontaktteam for å ha en bedre støtte rundt dommerne.
• Rekruttere og utvikle flere dommerutviklere som kan følge opp utviklingen til dommerne.

Ut i fra dette foreslår regionstyret følgende opptjening av dommerkvoter:
1. Dommere i alderen 16-19 år får en full dommerkvote ved 20 kamper. Dømmer de mellom   10 -20 kamper gir det 

x/20 dels kvote.
2. Dommere i alderen 20-35 år gir dobbel dommerkvote hvis de dømmer 30 kamper
3. Dommere over 36 år får en dommerkvote ved dømte 30 kamper. Dømmer de mellom 10-30 kamper gir det x/30 

dels kvote
4. Dommere som dømmer mer enn 60 kamper får 0,5 kvote mer, altså 1,5 totalt.
5. Dommere som dømmer i NHF sine serier gir en kvote, og får en ytterligere kvote hvis de dømmer 20 regionale 

kamper
6. Dommerutviklere med mer enn 15 observerte kamper gir 1,5 kvote. Observerer de mer enn 30 kamper gir det 

ytterligere 0,5 kvote. 
7. Klubber med 1-5 dommere får en kvote med en godkjent dommerkontakt. Klubber med 6-10 dommere får 1,5 

kvote med to godkjente personer i dommerkontaktteam. Har klubben mer enn 10 dommere får klubben 2 kvoter 
med tre godkjente personer i dommerkontaktteam.

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot

Regionstyret foreslår at klubben får en belønning på 7500 kr for hver dommerkvote de greier å rekruttere og beholde 
i klubben. Dette er dekning av kostnader og arbeid som klubben legger ned samt en fortjeneste for det arbeidet som 
utføres. For å kunne finansieres denne belønningen av de gode klubbene må klubbene for hver enkelt lag betale inn en 
avgift for å dekke denne belønningen. Foreløpige beregninger viser at denne avgiften er på rundt 6500 kroner per lag. 
Det foreslås at det tas en avregning etter sesongslutt både på avgifter og belønninger. Det betyr at de klubbene som 
driver et godt arbeid med å rekruttere og beholde dommere og dommerressurser får utbetalt penger for dette arbei-
det, mens de mindre gode klubbene må betale inn. 
Dette forslaget går bare på dommere i regionserien og ikke dommere til barnekamper (til og med 11 år). For denne 
gruppen vil klubbene få mer ansvar for å dekke opp dommerbehovet

Forslag
Regionstinget beslutter nytt konsept for belønning og avgift for å rekruttere og beholde dommere og dommerressurser 
som er beskrevet over. Dette som erstatning for dagens system med gebyr ved manglende dommerkvoter. Foran hver 
sesong så beregner administrasjonen hva belønningen for hver dommerkvote skal være verd og hvor stor avgiften skal 
være for hvert lag. Hvilke resultater som skal gi dommerkvote kan bli endret fra sesong til sesong avhengig av hvilke 
målsetninger regionen ønsker å oppnå. 
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7.3 Forslag til finansiering av dommerutvikling

Det vises til forslaget om nytt dommerkonsept hvor de de gode klubbene på å rekruttere og beholde dommere får belønning 
ved at alle klubbene betaler inn til et utgiftsfond. Dette som en erstatning for dagens gebyrer for manglende dommerkvoter. 
Gebyrene har blitt brukt til å utdanne og utvikle dommere. Siden det nye dommerkonseptet er beregnet til å gå i null når man 
oppnår målsetningen for den enkelte sesong, vil dette føre til at vi ikke får finansiert dommerutviklingen. 

Ett alternativ er at vi øker kursavgifter og egenandeler for de klubbene som får utdannet eller gir sine dommere mulighet for 
utvikling. Dette medfører at vi gir en større økonomisk belastning på de klubbene som tar denne oppgaven alvorlig, mens de 
klubbene som ikke utdanner og utvikler dommere slipper fra det uten noen utgifter.  

Regionstyret foreslår derfor at det legges på en avgift for hvert påmeldt lag klubben har i serien for dommerutvikling. Denne 
utgiften skal brukes til følgende områder:
• Subsidiere kursavgifter for å utdanne dommere og dommerutviklere
• Utvikling av dommere i form av observasjoner og veiledninger
• Utvikling og beholde dommere gjennom utviklingssamlinger og andre sosiale samlinger
• Utvikle nye og etablerte dommerutviklere og instruktører

I tillegg ser Regionstyret behovet for å kunne støtte klubbene med arbeidet med å rekruttere, forvalte og utvikle dommere i 
egen klubb. Det foreslås derfor at det avsettes midler for å engasjere opptil 6 personer som dommermedarbeidere på 10-20 % 
engasjement til dette arbeidet. Disse personene skal hjelpe klubbene med organiseringen av dommerarbeidet og bidra til at man 
får et godt samarbeid mellom klubbene.
De totale kostnadene for dommerutvikling og dommermedarbeidere er beregnet til 1-1,3 millioner kroner. Fordeler man disse 
kostnadene per påmeldte lag i serien vil det utgjøre rundt 2200 kroner.

Forslag
Regionstyre foreslår at det engasjeres opptil 6 dommermedarbeidere med 10-20% engasjement som skal hjelpe klubbene med 
organiseringen av rekruttering, forvaltning og utvikling av dommere i egen klubb, samt samarbeid mellom klubbene. Dette 
finansieres sammen med dommerutviklingen til Regionen som en avgift for hvert enkelt påmeldt lag i regionserien. 
Administrasjonen fastsetter denne avgiften foran hver sesong ut i fra budsjetterte kostnader på dette området.  

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot

7.4 Forslag rundt deltageravgift for mini- og aktivitetsturnering

IL ROS Håndballs motivasjon
En av målsettingene i NHF Region Sørs handlingsplan 2012-2015 er: Rekruttere og beholde flere spillere og lag på gutte- og 
jentesiden.

IL ROS Håndball har gjennom flere år jobbet aktivt med rekruttering, noe som har resultert i forholdsvis store lag i de yngre 
årsklassene. Vi har eksempelvis jentelag med opptil 30 spillere på et enkelt årskull.
Tilbudet fra Region Sør med mini- og aktivitetsturneringer er en strålende motivasjon for både spillere og trenere på de yngre 
lagene. For klubben blir det derimot en stor utfordring økonomisk.
Når det gjelder miniturnering anbefales det maks 6 spillere pr lag for at alle skal få mye spilletid og de oppfordrer til å melde på 
nok lag.
Det samme gjelder for aktivitetsturnering. Her anbefales det maks 8 spillere pr lag.
Kostnaden for deltakelse på miniturnering er kr 500,- pr lag og i tillegg kommer honorar på kr 50,- pr kamp til barnekampleder. 
For et lag med 30 spillere utgjør dette en kostnad for klubben på kr 2.950,- (inkludert barnekamplederhonorar) pr turnering.

IL ROS Håndball hadde i 2015 en kostnad totalt for mini- og aktivitetsturnering på ca kr 70.000,-.

Vi ber Regionstinget vurdere kostnadene for deltakelse på mini- og aktivitetsturnering.
Forslag til vedtak:
Det foreslås at deltakeravgiften for mini- og aktivitetsturnering fastsettes til kr 250,- pr påmeldt lag. 

Regionstyrets innstilling:

Styret i NHF Region Sør støtter forslagsstillers motivasjon og intensjon, og ønsker en retningsendring i påmeldingsavgiften av 
lag, som gjør at barnehåndballen blir økonomisk rimeligere. 
Regionstyret foreslår at regionstinget gir styret fullmakt til å utarbeide en jevnere påmeldingsgebyrmodell, som opprettholder 
inntektene i foreslåtte budsjetter. 

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot
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SAK 8 - HANDLINGSPLAN

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

VISJON     

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

HÅNDBALL FOR ALLE

HOVEDFOKUS
• Beholde og utvikle spillere mellom 13-19 år (og videre inn seniorhåndballen)
• Rekruttere og beholde guttespillere
• Rekruttere og beholde dommere

Region Sør skal ifølge Håndballtinget i 2015 ha en økning på 189 flere lisensierte 
spillere pr 1.3 2017 og ytterligere 189 flere lisensierte spillere pr 1.3 2019.  
Handlingsplanen gjenspeiler mye av dette, og handlingene på de ulike områdene 
tar sikte på å skape større bredde både i barne- og ungdomshåndballen. Derfor 
står disse målene uten handlinger, da de griper inn i flere av områdene.

Antall lisenser 13-19 (f.02-96) i 2014-2015: 4632 

Region Sør sine tall for perioden 16-18 skal da minimum være:

Antall lisenser 13-19 (f.04-98)1.3.2017: 4821 – mål satt av tinget i Sandefjord 15
Antall lisenser 13-19 (f.06-00) 1.3.2019: 5010 – mål satt av tinget i Sandefjord 15

Vi kommer til å måle tallene vi har oppnådd (fylles ut hvert år):
Antall lisenser 13-19 (f.03-97) 1.3 2016: 4759
Antall lisenser 13-19 (f.04-98)1.3.2017: XXX
Antall lisenser 13-19 (f.05-99)1.3.2018: XXX
Antall lisenser 13-19 (f.06-00) 1.3.2019:  XXX

Ved hjelp av våre prosjektansatte klubbrådgivere er det et mål at vi skal rekruttere 
enda flere guttespillere og beholde dem i langt større grad enn vi gjør nå.
Det siste fokusområdet er dommerne. Vi har de siste sesongene økt i antall lag, 
men ikke antall dommere. Dette gir utfordringer med tanke på kampavvikling. 
Klubbene har hovedansvaret for å rekruttere og beholde en god dommerstand, 
som vil gi en god kampavvikling. Klubbene skal i samarbeid med regionen utvikle 
dommerne.
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VERDIGRUNNLAGET I NORSK HÅNDBALL

BEGEISTRING
• For Norges Håndballforbunds  

posisjon og samfunnsoppgaver.
• For andres innsats for norsk  

håndball.
• I din egen utøvelse av oppgaver for 

norsk håndball.

INNSATSVILJE
• I gjennomføringen av oppgaver 

hver og en har påtatt seg for norsk 
håndball som tillitsvalgt og ansatt, 
som trener, spiller 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.

FAIR PLAY
• I utøvelsen av spillet.
• I utøvelsen av alt arbeid for organ-

isasjonen som tillitsvalgt, ansatt, og 
dommer, trener og spiller.

INTENSJONER I NORSK HÅNDBALL

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. (De underliggende mål 
og strategier gjelder følgelig for begge 
idrettsgrenene.)

NHFs organisasjon skal alltid  
opptre i henhold til Organisasjonsnor-
mene, ivareta verdiene; begeistring, 
innsatsvilje, respekt og fair play – og 
være preget av handlekraft, stolthet 
og mangfold. Organisasjonen skal ha 
vilje og evne til strukturell utvikling og 
kompetanse-heving. NHF skal være 
en tydelig aktør i den overordnede 
idrettspolitiske debatt, for bl.a. å sikre 
at mest mulig av offentlige bidrag til 
idretten går til anlegg og aktivitets- 
rettede tiltak.

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

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

For å ivareta utvikling av norsk  
håndball kvantitativt og kvalitativt 
kreves nye, langsiktige forretnings- 
samarbeid som gir muligheter for  
betydelige og forutsigbare inntekts-
kilder. 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).

Norsk håndball skal ha en offensiv, 
åpen, ærlig og forståelig kommunikas-
jon. Kommunikasjon må omfatte alle 
våre interessenter, medlemmer,  
medarbeidere, sponsorer og samfunnet 
for øvrig. NHFs totale kommunikasjon 
skal bidra til utvikling og posisjonering 
av håndballidretten.

NHFs økonomi skal baseres på langsik-
tige inntekter og en målrettet, prioritert 
kostnadsstyring.
Egenkapital (EK) skal gi en trygg buffer 
for uventede endringer i den økono-
miske situasjonen.

1
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HÅNDBALLIDRETTEN

MÅL 
NHF skal redusere frafallet i ungdomshåndballen. I tingperioden skal antal-
let spillere i de eldste yngre aldersbestemte klassene øke med 10% i en 4 års 
horisont.

STRATEGI
Klubbhuset som metode og arbeidsmodell:
• Trenerutvikling (kurs og mentor)
• Aktivitetstilbud, trening og kamp (utvikling og gjennomføring).
• Klubbutvikling – rammene rundt det spillende laget. Kontinuitet, styring og 

verdibasert.

HÅNDBALLIDRETTEN
DOMMERE

MÅL
5 % økning i antall deltakere som tar kurs.
Minimum antall kursdeltakere i 2016:
Dommer-barnehåndball: 239 stk
Dommer 1: 92 stk
Dommer 2: 13 stk

Minimum antall kursdeltakere i 2017:
Dommer-barnehåndball: 251 stk
Dommer 1: 97 stk
Dommer 2: 13stk

Minimum antall kursdeltakere i 2018:
Dommer-barnehåndball: 264 stk
Dommer 1: 102 stk
Dommer 2: 14 stk

HANDLING/TILTAK
• Det må utdannes flere instruktører! Må meldes på 

til instruktørutdanning, og melde behov til NHF.
• Det må arrangeres 15 Dommer-barnehåndball med 

240 deltakere hvert år + 1 kurs til i 2017 og 2018.
• Det bør arrangeres ni Dommer 1 kurs med 16 del-

takere hvert år.
• Det bør arrangeres to Dommer 2 kurs med 12 del-

takere hvert år.
• Det bør arrangeres Dommer 3 annet hvert år.
• Prosjekt med dommerutdanning i videregående 

skole.
• Alt handler om å få ivrige ressurspersoner i klub-

bene til å gjøre jobben. De er lokalt forankret, og 
har større mulighet til å nå ut enn det regionskon-
toret til enhver tid har.

Vi må ha 85 dommere i alderen 20-35 år
• Det skal arrangeres minimum to Dommer 1 kurs for 

personer i alderen 20-35 år hvert år.  Vi ønsker at 
alle klubber skal sende 1 person i dette aldersspen-
net på kurs i løpet av tingperioden. Regionen lager 
forslag til hvordan disse kan rekrutteres. Kurset er 
gratis. Belønningen til klubben er dobbel kvote på 
denne dommeren til og med fylte 35 år. 

• Det skal ansettes dommermedarbeidere for å jobbe 
mot klubbene. Dette finansieres ved at hver klubb 
betaler inn en sum pr lag fra 12 år og eldre hver 
sesong som et bidrag til dommerutvikling. 

• Regionen tilbyr dommergrupper til alle dommere i 
ring 8 og 9.

• Regionen tilbyr utviklingsgruppe 2 til flest mulig 
dommere i ring 6, 7 og 8.

• Regionen tar ut dommertalenter til utviklingsgruppe 
1 fra ring 3-6.

• Klubbene skal selv ha ansvar for dommeroppsett i 
barnehåndball til og med 11 år. Dette gjelder også 
veiledning og oppfølging av dommerne. 



8180
Mål- og handlingsplan 2016 - 2018 Region Sør Mål- og handlingsplan 2016 - 2018 Region Sør

HÅNDBALLIDRETTEN
DOMMERE

HÅNDBALLIDRETTEN
TRENERE

MÅL
Minimum 1 trener pr 12 spillere i lag.

Alle klubber skal ha utdannede trenere i alle 
aldersklasser. 

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

5% økning i antall deltakere som tar kurs pr 
sesong.

2015/2016:
120 autoriserte Barnehåndballtrenere
50 autoriserte Trener 1 
20 autoriserte Trener 2

2016/2017:
130 autoriserte Barnehåndballtrenere
53 autoriserte Trener 1 
21 autoriserte Trener 2

2017/2018:
140 autoriserte Barnehåndballtrenere
56 autoriserte Trener 1 
23 autoriserte Trener 2

Region Sør skal gjennomføre trener- 
utviklingsprosjekt i alle fylker. 
Rekruttere 1-3 instruktører kommende  
periode.
Ha minimum 1 kvinnelig instruktør.
Øke kompetansenivået hos instruktører.

50% av klubbene våre skal ha en mentor i 
klubben sin.

HANDLING/TILTAK
• Regionen skal ha større fokus på å markedsføre 

eksisterende kurspakker for aktivitetstrener og 
barnehåndballtrener.

• Tilby Barne- og ungdomsseminar i begynnelsen av 
sesongen.

• Tilby Aktivitetstrenerkurs i alle fylker innen utgan-
gen av september og i slutten av sesongen.

• Være tilstede på aktivitetsturneringer, dele ut invi-
tasjoner.

• Tilby Barnehåndballtrener 2 ganger pr. sesong (fire 
første moduler i Trener 1) i alle fylker.

• Høstsesong innen utgangen av desember.
• Vårsesong innen utgangen av mai.
• Tilby Trener 1 (12 moduler) i alle fylker i løpet av 

sesongen.
• Tilby Aktivitetstrenerkurs, Barnehåndballtrener (fire 

første moduler i Trener 1) og Trener 1 på forespør-
sel resten av sesongen

• Tilby Trener 2 (20 moduler) hver sesong.
• Trenerutviklingsmiljø:

• Oppfølging og coaching av talentfulle  
treneremner. 

• Trenerutvikler med ansvar for 2-4 trenere.
• Følge opp trenere i trening og kamp over en 

sesong. 

• Utvikle barne- og ungdomstrenere gjennom gode 
inspirerende temaøkter på uformelle impulssam-
linger. 

• Rekruttere nye SPU-trenere fra Trener 2 utdan-
ningen som vi ser på som spennende og har ut-
viklingspotensial.

• Trenerhonoraret bør være relatert til kompetanse 
og utdanning.

• Dialog med sportslige ledere om klubbtrenernes 
utvikling.

• Aktivt til stede ved kamper/store turneringer – søke 
aktivt i miljø etter gode instruktørkandidater?

• Tilby fagseminar rundt større arrangement.
• Tilby instruktørutdanning
• Gjennomføre ett regionalt og ett nasjonalt instruk-

tørforum.
• Regionen utdanner instruktører og tilbyr kurs i alle 

fylker.
• Markedsføre mentorkurs for klubbene våre.

MÅL
Vi skal ha minimum 190 dommerpar i Re-
gionen. I et langsiktig perspektiv bør de 
fordeles slik:
30 par (40 kamper) i ring 5  
60 par (26 kamper) i ring 6 og 7
100 par (20 kamper) i ring 8-10
= 200 par

I tillegg må vi ha dommere i barnehåndbal-
len:
160 par (25 kamper) i 6-11 årsklassen

Alle klubber skal ha fungerende 
dommerkontakt(team).

HANDLING/TILTAK
• Alle klubber med 1-5 dommere skal ha 1 dom-

merkontakt i klubben.
• Klubber med 6-10 dommere skal ha 2 personer i et 

dommerkontaktteam.
• Klubber med flere enn 10 dommere skal ha 3 per-

soner i et dommerkontaktteam.
• Minimum 1 fra hvert dommerkontaktteam skal stille 

på møter for dommerkontakter 2 ganger pr. se-
song.

• Styret i klubben må delta på obligatorisk styrekurs 
for dommere. Dersom mer enn halve styret byttes 
ut etter årsmøtet må styret delta på nytt kurs. 
Dersom mindre enn halve styret byttes ut trenger 
man ikke gjennomføre styrekurs hvert år. Klubbene 
blir belønnet gjennom kvotesystemet ut fra antallet 
i teamet de er.

• De klubbene som har 1 dommerkontakt = 1 kvote
• De som har 2 i teamet = 1,5 kvote
• De som har 3 i teamet = 2 kvoter 
• Regionen lager årshjul for dommerkontakter med 

verktøy for å rekruttere og beholde dommere.

DRØM/VISJON
Vi skal ha 145 dommerutviklere i Regionen.
I et langsiktig perspektiv bør de fordeles slik:

10 utviklere (15 kamper) i ring 5
20 utviklere (15 kamper) i ring 6 og 7
35 utviklere (15 kamper) i ring 8-10
80 utviklere i klubb i 6-11 årsklassen
80 faddere i klubb i 6-11 årsklassen
 
Om to år skal vi ha en markant økning i 
forhold til dagens tall.

HANDLING/TILTAK
• Det må inviteres til dommerutviklerkurs på flere 

nivåer hvert år.
• Regionen skal arrangere veiledersamlinger hvor 

ferske jobber sammen med mer erfarne. 
• Hvordan få tak i innflyttere/utflyttere:

• Skjema med spørsmål når man slutter/flytter. 
Region gjøre jobben?
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HÅNDBALLIDRETTEN
BARNEHÅNDBALL

HÅNDBALLIDRETTEN
SKOLEHÅNDBALL

MÅL
Ungdomsskolen 
16 jentelag + 16 guttelag lag i hvert fylke for 
8. - 10. trinn.
Kåre fylkesmester og ha regionsmesterskap. 

7. trinn 
By/sone-mesterskap 8 steder som i dag.

5.-6. trinn 
12 turneringer for 5.-6. trinn 
(8 Turneringer i 2015)
500 lag 5. - 7. trinn                     
(400 lag i 2015)

3.-4. trinn
Arrangere håndballdager i alle fylker.
Lokale håndballdager på skolene for 3.-4. 
trinn.
Kombinert håndballskole/turnering.

Måle antallet nye spillere som kommer fra 
skolehåndball i klubb/lag. 

HANDLING/TILTAK
• Markedsføre via SPU-miljøer og klubbutviklere.

• Puljespill og finalespill, antall lag avhenger av 
hallkapasitet.

• Ha maks antall lag pr skole ved fulle aldersklasser.
• Skolene motiveres til å spre ferdighetene og priori-

tere de som ikke spiller i dag.
• Klubbutviklere fra regionen tilstede på turneringene 

og koordinere skolebesøk i forkant.

• Arrangeres av klubbene med støtte fra regionen. 
Dele ut treningstider til lokale klubber. Bygge opp 
rekrutteringsstrategi i klubb.

• Spørreskjema til klubb med tilbakemelding om nye 
spillere.

• Toppklubbspillere?
• Tid og sted koordineres med klubbrådgiver.

MÅL
50 % av klubbene skal ha J7
60 % av klubbene skal ha J8
70 % av klubbene skal ha J9
70 % av klubbene skal ha J10
70 % av klubbene skal ha J11

40 % av klubbene skal ha G7
50 % av klubbene skal ha G8
50 % av klubbene skal ha G9
50 % av klubbene skal ha G10
50 % av klubbene skal ha G11

HANDLING/TILTAK
• Holdningsendring i klubbene i forhold til allidrett og 

deltakelse i håndball.
• Få håndballgruppa til å ta treninger med håndball i 

allidrettsgruppa.
• God oppfølging av Regionen; både før sesongstart 

og underveis i sesongen.
• Skoleturneringer
• Opplæring av alllidrettstrenere? Har vi håndball-

kyndige personer der?
• Klubbrådgivere
• Klubbesøk / spillerbesøk?

Lærerkurs
Region Sør skal bidra til å øke håndballkom-
petansen i barneskolen.

VGS 
Samarbeid med regionens videregående 
skoler.

• Kurse barneskolelærere og SFO/IFO-personalet 
gjennom fylkesvise/kommunale kurs i håndball (så 
lokalt som mulig).

• Regionen skal tilby lærerkurs i april/mai på de 
stedene vi gjennomfører skoleturneringer.

• Markedsføre ballbingehåndball, alternative spilltil-
bud og beachhåndball.

• Markedsføre skoleturneringer på lærerkurs.
• 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.

• Ett fellesmøte i sesongen.
• Bidra med faglig studieplan.
• Utdanne elever til Trener 1, Dommer Barnehåndball 

og Dommer 1.
• VGS arr. skoleturneringer
• Gjøre klubber oppmerksomme på at det finnes 

mange elever med håndballutdanning.
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HÅNDBALLIDRETTEN
BEACHHÅNDBALL

HÅNDBALLIDRETTEN
KLUBBUTVIKLING

MÅL
Region Sør skal være ledende region i landet 
målt i antall deltakende klubber, lag, spillere, 
spilltilbud og spillflater. Det skal jobbes med 
tre fokusområder som er anlegg, utdanning 
og spilltilbud.  

• Målsetningen i antallet lag er… 
…for 2016-sesongen 275 deltakende lag. 
…for 2017-sesongen 300-350 deltakende lag
…for 2018-sesongen 350 – 400 deltakende 
lag. 
• Målsetningen i perioden er at 75% av klub-
bene har aktive lag i beach – enten i se-
riespill og/eller NM Beach.

2018: 63 klubber
• Regionen skal ta større ansvar for utvikling 
og påvirkning av den enkelte utøvers fer-
digheter.

• Ha nok beachdommerpar til alle nivåer.
Hovedtyngden av «dommarpar» på kurs skal 
være unge dommere fra 15-30 år.
Regionen skal observere unge dommerpar 
for kvalitetssikring og utvikling av dem.
 • Øke antall permanente spillflater for 
beachhåndball med 15 i perioden, slik at vi 
runder 40 baner i tingperioden:

Buskerud 5 flater 
Vestfold 7 flater
Telemark 3 flater

• Ha deltakelse i alle gutte- og jenteklasser 
i aldersbestemt beachhåndball slik at det 
tilbys serie samt sluttspill. 

• Videreutvikle og løfte kompetansen blant 
eksisterende trenere.  Gjennomføre «modul 
2 / nivå 2» med minst 20 deltakere. 

HANDLING/TILTAK
• Skal gjennomføre tre trenerkurs, ett i hvert fyl-

ke, etter «NHFs modell», før sesongstart og før 
påmeldingsfristen går ut. Målgruppen er nye uskol-
erte beachtrenere. 

• Tilby aktivitet fra 10-årsklassen og opp til senior, 
tilpasset kjønn og alder. 

• Tilpasse kostnad slik at klubbenes lag tar seg råd til 
å melde opp flere spillende lag. Ideelt antall spillere 
pr lag ligger på 6-7. 

• Markedsføre beach for «nye klubber» i naturlige 
fora hvor klubbledere og trenere er tilstede. 

• Bygge ut anlegg, publisitet.
• Etablere spillerutviklingstilbud innen beachhåndball 

for gutter og jenter.
• Gjennomføre dommerkurs 2-3 steder etter «NHFs 

modell.» 
• På egnede arenaer aktivt promotere beachhåndball 

for å øke interesse. Bistå klubbene med info og råd 
i byggeprosess. 

• Vi ønsker å legge til rette for et tre-bane anlegg i 
Regionen.

• Tilby etterutdanning, ny kursmodul etter NHFs 
modell, for trenere med utdanning og erfaring. 

MÅL
Besøke alle klubbene innen 2018.

Rette direkte tiltak mot de utfordringene 
klubben står ovenfor.

Minimum 50% av klubbene skal ha aktive 
sportsplaner innen 2018.

Minimum 50% av styrene skal ha oppdaterte 
arbeidsbeskrivelser innen 2018.

Skape god dialog mellom region og klubb.

HANDLING/TILTAK
• Regionen skal kartlegge behov hos klubbene og 

rette direkte tiltak mot utfordringene klubbene har.
• Regionen besøker alle klubbene i løpet av ting- 

perioden via:
• Klubbrådgivere
• Ansvarlig for klubbutvikling i region
• Representanter fra styret

• Regionen utvikler kartleggingsverktøy.
• Regionen utvikler brukerveiledninger for  

administrasjon for klubbutvikling.
• Regionen utvikler verktøy for klubbutvikling:

• Mal for sportsplan
• Mal for årshjul
• Mal for arbeidsbeskrivelser for våre styreverv

• Legge til rette for gode arbeidsmøter og dialog  
mellom region og klubber/klubb og klubb via:
• 2 Sportslig leder forum pr fylke
• 1 Eliteforum
• 1 Leder forum
• 1 Velkommen til ny sesong (6 ulike møter i hele 

regionen)
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HÅNDBALLIDRETTEN
SERIESPILL

HÅNDBALLIDRETTEN
SPU - RLM

MÅL
Aktivitetsserie
• J/G 11 år: Øke med 12  lag hver sesong.

Regionserien
• J/G 12-13 år: Øke med 12 lag hver sesong.

Regionserien
• J/G 14 – 18 år:Øke med 6 lag hver sesong.

Regionserien senior
• 3. divisjon: Fylle alle 3 avdelingene  

(totalt 36 lag)
• 4./5.divisjon: Øke med 7 lag sesongen 

2016/17
• Øke med 3 lag sesongen 2017/18

Region Sør Cupen
• Øke med 10 lag hver sesong.

• Oppstart lavterskeltilbud 17-19 år

HANDLING/TILTAK
• Tilby påmelding på 2 nivåer (øvet/uøvet)
• Bruke statistikk aktivt ifm. påmelding for å sikre at 

alle akt. lag blir påmeldt.
• Tilby ny seriepåmelding i J/G 11 år etter ordinær 

seriestart (15.11.)
• Gjennomgang av puljer for nivåjustering.

• Tilby påmelding på A-B- og C-nivå.
• Tilby ny seriepåmelding i disse klassene etter or-

dinær seriestart (15.11.)
• Gjennomgang av puljer for nivåjustering.

• Tilby påmelding på A- B- og C-nivå.
• Gjennomgang av nivåpåmelding.

• Tilpasset serieoppsett.

• Tilby cupspill i klassene J/G 12 – 18 år.
• Oppstart 1. runde i september.

• «Akttivitetsturnering» for J/G 17 – 19 år

MÅL
Generelt  
Etablere en rød tråd i treningsarbeidet for 
klubbspillere.

Yngre landslag 
Region sør skal være representert med mini-
mum 2-4 spillere på yngre landslag.

Trenere RLM 
Finne kompetente hovedtrenere for hvert 
miljø.
Ressurstrener for målvakt og fysisk trening. 

RLM 98-00-02 
Et utstillingsvindu der sentrale trenere får 
kartlagt regionale spillere.
Kartlegge utøveres tekniske, taktiske og fy-
siske egenskaper.

RLM  01-03 
Sørge for at oddetalls årene ikke «forsvin-
ner»

NM 17 
Rekruttere trenere fra SPU miljøene 
Skape en homogen spillergruppe som fun-
gerer sammen og som kjemper for å nå 
finalespill.

Bylag 15  
Rekruttere trenere fra SPU miljøene
Skape en homogen spillergruppe som fun-
gerer sammen og som kjemper for å nå 
finalespill. 

HANDLING/TILTAK
• Dobbeltsamlinger kjøres fra 1400-1600 og 1800-

2000.
• Leie hall på årsbasis for å få til dette.
• Lettere for klubbtrenere å være tilstede på sam-

linger og ha dialog med landslagstrenerne.

• Gode treningsmiljøer i regi av klubb og region.

• Treneransettelser i samråd med sentral ledelse.

• Gjennomføre en dagsamling/ettermiddag/kvelds-
samling før og etter jul.

• Sentrale trenere tilstede på ettermiddag/kvelds-
samlingene.

• Testing av spillere etter sentralt testbatteri.
• Målvaktstrener og fysisk trener tilstede på alle  

samlinger.
• Stimulere klubbtrenere til å være tilstede på etter-

middag samling.

• To pluss to samlinger for å kartlegge om noen her 
kan løftes opp på RLM 00-02

• En kveldssamling og en dagsamling før og etter jul.
• Målvaktsressurs og fysisk trener er tilstede på alle 

samlingene men 50% av hver samling. 
• Stimulere klubbtrenere til å være tilstede på 

kveldssamling.

• Bruke RLM trener så langt det er mulig 
• Gjennomføre 4-5 samlinger for å kjøre sammen 

laget.
• Bruttotropp på samling 1 og 2. 
• Nettotropp på samling 3-5.
• Teambuildingsaktiviteter bør gjennomføres.

• RLM-trenere har hovedansvaret med en SPU-trener 
som medhjelper. 

• Gjennomføre regional bylagsturnering i november
• Bruttotropp max 25 pluss max 10 reserver tas ut 

før 1. des
• Dagsamling 1 gjennomføres i desember
• Teambuildingsaktiviteter bør gjennomføres.
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HÅNDBALLIDRETTEN
SPU – REGIONALE UTVIKLINGSMILJØER

MÅL
SPU-Trenere 
Rekruttere trenere som ønsker noe med 
trenergjerningen.
Fortrinnsvis trenere med trener 2 eller som 
er i utdanning.
Målvaktstrenere tilgjengelig for de enkelte 
miljøer.

HANDLING/TILTAK
• Gjøre avtaler med kandidater på våren.
• Må være tilgjengelige 1. mandag pr mnd pluss  

tirsdager.

Regionale miljøer 
Motivasjonsfaktor for enkeltspiller å være 
med.
Veilede trenere, ledere og spillere i trenings-
hverdagen 

13 -14 års klassen 
Tilbud for å stimulere til aktivitet.
50-60 gutter og jenter pr fylke.
Temasamlinger med påmelding.

SPU 15 års klassen 
30-40 gutter og jenter pr fylke.

Regional talentsamling J/G 15 
Påmelding med mulighet for alle å delta.
100-120 spillere

Nasjonal talentsamling 
Sende det antall spillere som vi får mulighten 
til.

• Samlinger en gang pr mnd i sesong. 
• Klubber avgir tider til samlinger. 
• Kjernetid er 1800-2100. 
• Dager som benyttes er 1. mandag i mnd og tirs-

dager.

• Klubbene melder inn et gitt antall spillere.
• Måle antall lisensierte spillere pr 1.mars for å danne 

et bilde av antall spillere det skal forsøkes å gi et 
tilbud til.

• Klubbtrener rullerer på hvem som får være med fra 
gang til gang. Øktene gjennomføres med 25 spillere.

• 8 samlinger med eget tema for hver gang.
• Alle temaer kjøres to ganger for å sikre at alle får 

deltatt på alle temaene. 
• Kjøres fredager i tidsrommet 1800-2100.
• Tak på 20 spillere pr økt.
• En temasamling består av 2 to økter a 1,5-2 timer.
• Kostnad pr temasamling pr spiller er 400 kr.

• Et miljø for jenter, og et miljø for gutter. 
• Spillere som er med på RLM og Bylag overlater 

plassen til andre spillere slik at flere spillere får 
muligheten.

• Gjennomføres på slutten av skoleåret.
• Påvirke riktige spillere til å delta.
• Fokus på håndballteknisk trening-fysisk trening.
• SPU-trenere og RLM-trenere involveres.

• Nominasjonen utføres av RLM- og SPU-trenere.
• Fokuset skal ligge på spillere som er motiverte og 

treningsvillige x-faktor.

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

HANDLING/TILTAK
• God kommunikasjon som ivaretar god service, tro-

verdighet og ydmykhet ift. stadig nye tillitsvalgte.

ORGANISASJON

NHF Region Sør sine klubber skal være vel-
fungerende 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 ans-

varsfordeling og god kommunikasjon.
• Kompetanseheving i alle klubbens ledd 

(ledelse, dommere, trenere, spillere).

• Vi tilbyr klubbutvikling hvor vi hjelper klubbene 
med interne utviklingsprosesser gjennom informa-
sjon 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 del-
takelse i kompetansehevede fora.
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ANLEGG

MÅL
Haller som er i planleggingsfasen eller i 
byggeprosessen skal være tilfredsstillende 
for håndballspill.

HANDLING/TILTAK
• Jobbe med tett kommunikasjon opp mot våre  

respektive idrettskretser og bidra til at kommuner/
fylkeskommuner er aktivt med i utbygging av  
regionalt anlegg, elitearenaer, kamparenaer og 
breddeanlegg.

• Utarbeide retningslinjer for breddeklubbanlegg.
• Sørge for at spillemidler bevilges til nye flerbruks-

haller som har store nok flater for håndballspill.

Alle utøvere i NHF Region Sør skal sikres 
minimum to timer pr uke pr lag på håndball-
flate.

• Kartlegge hele/halve håndballflater.
• Sørge for prioritering av håndball som hallidrett.

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

• Kartlegge hvilke anlegg det trenes i pr dato/alders-
klasser.

• Dette må synliggjøres gjennom  viktigheten av å ha 
barn og unge i aktivitet sett ut fra et folkehelseper-
spektiv. 

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

• Anleggskompetanse og anleggsansvar besittes til 
enhver tid som en arbeidsoppgave i NHF Region 
Sør.

Beachhåndballanlegg. • Kartlegge anlegg pr dato og sørg for at utearealet 
ved bygging av nye flerbrukshaller også inneholder 
planer for beachhåndballbaner.

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

HANDLING/TILTAK
• Gjennomføre tildelte Gjensidigestiftelsen Håndball-

skoler hver høst- og vinterferie.
• Arrangere de sentrale arrangementer vi blir tildelt.

MARKED OG ARRANGEMENT

Øke publikumsantallet på arrangement i 
regionen.

• Tilby lagsbilletter ved alle sentrale arrangementer.
• Forbedre markedsføringen av arrangement ved å 

ha en egnet PR-ansvarlig ved ethvert nasjonalt  
arrangement.

Videreføre verdiprogrammet. • Informere foreldre og deltakere på GHS om  
verdiene.

• Distribuere verdiplakater og Fair Playvester til  
klubbene.

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

• Fair Play ansvarlig i hver klubb.
• Kåre årets fair play klubb hver sesong?
• Profilere verdiene på visittkort.

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

• Gjennomføre alle arrangement i henhold til sentrale 
spesifikasjoner.
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KOMMUNIKASJON

MÅL
Ta i bruk nye kommunikasjonsplattformer.

HANDLING/TILTAK
• Videreutvikle facebooksiden til Region Sør.

Bruke eksisterende kommunikasjonskanaler. • Klubbinfo sendes ut hvert kvartal.
• Internt informasjonsteam som samarbeider om 

hjemmesiden, facebooksiden og utsendinger til 
regionen.

• Kontinuerlig oppdatering av hjemmesiden.
• Minst en ny sak på hjemmesiden hver dag (mandag 

- fredag).

Aktivt mediearbeid eksternt. • Kontinuerlig oppdatering av mailinglister til journal-
ister.

• Jevnlige utsendelser av pressemeldinger og infor-
masjon til media.

MÅL
Følge retningslinjer i NHFs salgsstrategi.

HANDLING/TILTAK
• Sentral salgsansvarlig.
• Avtaler følges opp regionalt.
• Innarbeiding av felles salgsmodell.
• Innføring av felles salgsverktøy.
• Tett samarbeid og koordinering med sentralt,  

gjennom deltakelse på månedlige møter og  
kontinuerlig dialog.

SALG OG FORRETNINGSUTVIKLING

Øke regionale markedsinntekter. • Økt involvering mot dagens sentrale avtaler.
• Intensivering av regionalt salgsarbeid.
• Utarbeiding av vekstplan i samarbeid med sentralt.
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LANGTIDSBUDSJETT FOR 2016 -2017 - 2018 
 
Driftsbudsjetter

ØKONOMI

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

HANDLING/TILTAK
• 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 aktiv-
itet opprettholdes eller økes. 

• Til enhver tid ha oversikt over alle tilskudd.
Avd. Avd.nvn Inntekter Utgifter Resultat Innt. Utg. Res. Innt. Utg. Res. Innt. Utg. Res.

2 Kurs og progr. -531 1 038 507 -727 1 304 577 -727 1 354 627 -727 1 295 568

6 Dommere -264 833 569 -330 788 458 -355 898 543 -350 823 473

23 Beach (sentralt) -90 61 -29 -70 70 0 -70 70 0 -70 70 0

35 Spillerutvikling -360 800 440 -1 048 1 012 -36 -1 048 1 012 -36 -1 123 1 046 -77

36 Lagsutvikling -96 283 187 -96 310 214 -128 310 182 -128 310 182

37 Seksjonsl. (st) -275 3 357 3 082 -330 4 408 4 078 -330 4 486 4 156 -330 4 136 3 806

39 Lisens -689 0 -689 -850 0 -850 -785 0 -785 -785 0 -785

43 Tilskudd -1 513 714 -799 -1 595 105 -1 490 -1 615 105 -1 510 -1 615 105 -1 510

45 Kontor -241 423 182 -160 400 240 -160 400 240 -160 400 240

47 Serie og Termin -9 245 1 201 -8 044 -9 530 1 335 -8 195 -9 753 1 363 -8 390 -10 079 1 403 -8 676

49 Styret 0 451 451 0 545 545 0 455 455 0 460 460

58 Org.tiltak 0 6 6 0 316 316 0 316 316 0 316 316

62 Ting, møter -10 335 325 -80 433 353 -10 358 348 -85 448 363

66 Seksjonsl. (org.) 0 3 801 3 801 0 4 268 4 268 0 4 338 4 338 0 4 301 4 301

70 Varesalg -24 10 -14 -15 12 -3 -15 12 -3 -15 12 -3

75 Arrangement -904 759 -145 -365 285 -80 -365 285 -80 -365 285 -80

80 Sponsorer -296 0 -296 -504 0 -504 -517 0 -517 -517 0 -517

85 PR-Info 0 32 32 0 35 35 0 35 35 0 35 35

94 Seksjons.(mkd) 0 859 859 0 983 983 0 1 000 1 000 0 1 030 1 030

Res.før finans -14 538 14 963 425 -15 700 16 609 909 -15 878 16 797 919 -16 349 16 475 126

Finansposter -88 -80 -60 -40

Res.etter finans 337 829 859 86

Merknader: Budsjetttallene er i hele 1000-kr.

BUDSJETT 2016-2017-2018

REGNSKAP 2015 REV. BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 BUDSJETT 2018
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Mål- og handlingsplan 2016 - 2018 Region Sør

8 Handlingsplan for 2016– 2018 

9 Budsjettramme  2016, 2017 og 2018

Budsjettforutsetninger 
 

    
    
1. At antall lag økes med 5% hvert år.   
2. At regionen fortsatt mottar tilskudd fra NHF på samme nivå som nå.   
3. At seksjonene disponerer sine rammer slik at hvis kostnadene blir høyere, må inntektssiden økes med egenandeler eller 

andre inntekter.   
    
Regionstyret årsbudsjetterer i perioden.  Årsbudsjettene vil tilpasses den til en hver tid reelle øknomiske situasjon.   
 

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 

SAK 10: VALG

10.1 Regionsstyret

Leder:  Geir Floen       Reistad IL (G)

Nestleder: Gro Gulliksen    Teie IF (G)

Styremedlem: Per Inge Bjerkseter  Hønefoss SPKL (G)

Styremedlem:       Gun Finrud    Notodden HL   (G)

Styremedlem: Roar Søhus Liungen IF (N)

Styremedlem: Mai Britt Kopperud Konnerud IL (N)

Styremedlem: Thomas A Franche Hei IL (N)

Varamedlem: Anne Nyork HK72-Sande (N)

10.2 Kontrollkomite:

Leder:  Jan Thore Lauritsen      Fram IF (G)

Medlem:  Ove Brude Kolstad   Reistad IL (G)

Medlem:  Berit Kielich    Åssiden IF (G)

Varamedlem:  Lars Jørum     Skarphedin IL (N)

 
10.3 - Valgkomite:
Regionsstyrets innstilling til valgkomite:

G - Gjenvalg, O - Opprykk, N - Ny

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.

SAK 11: STED FOR NESTE 
REGIONSTING

Regionstyret foreslår:

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

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot

Vedtatt  Antall for

Falt     Ikrafttredelsesdato

Trukket  Antall mot
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NOTATER

GAVEPOSE
TIL 

ALLE 
PÅMELDTE

Hos oss finner du gaver for enhver anledning til både ansatte og kunder.
Velg fra vårt sortiment, eller tilfør elementer fra din profil.

Velkommen til messe på vårt showroom på Billingstad
Pustutveien 18, Billingstad
Tirsdag 19. april kl 09:00-16:00 og onsdag 20. april kl 09:00-16:00
Messen avholdes i 3. etasje - henvendelse i resepsjonen.
Påmelding med ønsket tidspunkt til avsender eller marion@porsgrund.com

Hadelandporsgrund.no

GAVEMESSE FOR BEDRIFTER

INVITASJON

GAVEPOSE 
TIL ALLE 

PÅMELDTE
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Velg fra vårt sortiment, eller tilfør elementer fra din profil.

Velkommen til messe på vårt showroom på Billingstad
Pustutveien 18, Billingstad
Tirsdag 19. april kl 09:00-16:00 og onsdag 20. april kl 09:00-16:00
Messen avholdes i 3. etasje - henvendelse i resepsjonen.
Påmelding med ønsket tidspunkt til avsender eller marion@porsgrund.com

Hadelandporsgrund.no

GAVEMESSE FOR BEDRIFTER

INVITASJON

GAVEPOSE 
TIL ALLE 

PÅMELDTE



NHF Region Sør 
Adresse: Schwartzgate 6, 3043 DRAMMEN 

E-post: nhf.rsn@handball.no 
Tlf: 32 01 61 22 

REGIONSTING 2016
Scandic Park Sandefjord - 20.-21. mai

handball.no


