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Lørdag 9. mai 

13:00 – 13:15 Åpning av Tinget. Opprop 

13:15 – 15:00 Tingforhandlinger 

15:00 – 15:30 Pause 

15:30 – 17:00 Tingforhandlinger 

 
Sesongen 2019/2020 fikk en brå slutt 12. mars 2020 etter utbruddet av Koronaviruset 
(Koronaviruset SARS-CoV-2).  
  
All nasjonal og regional kampaktivitet ble avsluttet 12.mars 2020 etter retningslinjer fra 
helsemyndighetene. Alle kamper og felles treninger ble forbudt, og mange påtenkte 
arrangementer har blitt avlyst. Alle planlagte kurs, sonesamlinger, treningssamlinger, 
dommerutviklingsmiljøer og andre aktiviteter i NHF region Sørvest sin regi ble avlyst med 
umiddelbar virkning. 
  
Med avbrutte serier har vi også måttet ta i bruk regler for rangering som sjelden har vært 
aktuelle, men vi har i situasjonen som har oppstått møtt stor forståelse for at ikke alt ble som 
normalt. Puljevinnere/regionsmestere er kåret etter gjeldende regelverk, og opp- og nedrykk 
er også klart med noen tilpasninger. Det har vært et utfordrende arbeid, hvor flere 
alternativer har vært utredet for å få til en mest mulig rettferdig avslutning av sesongen og 
plassering av lag til neste sesong. 
  
Konsekvensene for klubbene våre på lengre sikt har vi pr. i dag ikke mulighet til å vite noe 
om, men at vi sammen går en utfordrende tid i møte er vi ikke i tvil om. 
  
Håndballpresidenten har skrevet følgende om tiden vi er inne i:  
«Utfordringen er lik – vi må finne veier og gjøre det beste ut av situasjonen! Sammen og hver 
for oss. Vi må finne nye løsninger, vi må være snillere, vi må ta i mer og vi må hjelpe andre 
der vi kan. Vi må tenke nye tanker, være gode og handle klokt. Vi må holde ut og holde 
sammen! Vi må heie på alle og hverandre». 
  
Vi i NHF Region SørVest slutter oss til budskapet fra Håndballpresidenten. 
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Åpning og hilsningstaler  
 

Innkalling til NHF Region SørVest 9. ordinære Ting:  

Innkallingen til tinget er i henhold til Regionens lov § 2 - 4. Jfr.  

Innkalling, datert og utsendt 03. februar 2020.  

 

Tingrepresentasjonen er i henhold til Regionens lov § 2 - 2.  

Jfr. NHF Region SørVest brev 03. februar 2020.  

 

Reiseutgiftsfordeling  
Det nyttes reiseutgiftsfordeling i henhold til Regionens lov § 2 -3.  

Reise skal gjennomføres på rimeligste måte. De valgte klubbrepresentantenes andel i 

reiseutgiftsfordelingen og deres diettgodtgjørelse utlignes på samtlige klubber i regionen. 

Ved regionstinget nyttes reiseutgiftsfordeling og oppholdskostnader som utlignes på samtlige 

klubber i regionen (ikke diett). 
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1.1 Godkjenne innkalling 
 
Forslag til vedtak: 

 
 

Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 
 

Følgende hadde ordet:  
 
1.2 Godkjenne de fremmøtte representanter og fullmakter 
 
Listen over representantenes fullmakter er kontrollert av Regionstyret og innstilles til 
godkjenning. (Opprop).  
 
Forslag til vedtak: 

 
 
 

 
Sak 1.2 Godkjenning av representanter og fullmakter 

Følgende hadde ordet: 

Innkallingen godkjennes 
 

Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 
 

De fremmøtte representanter og fullmakter godkjennes.  
 

Sak 1.2 Godkjenning av representanter og fullmakter 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
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Sakliste 

 

1. Konstituering 
Godkjenne de fremmøte representanters fullmakter  
 
2. Godkjenne sakliste og forretningsorden  
 
3. Valg  
a) 2 dirigenter  
b) 2 sekretærer  
c) 3 tellekorps  
d) Redaksjonskomité, 3 representanter  
e) 2 tingrepresentanter som sammen med dirigentene skal gjennomgå og undertegne 
protokollen fra tinget  
 
4. Behandle beretninger og rapporter for Tingperioden 2018-2020  
a) Regionstyret og komitéer oppnevnt av Regionstyret  
b) Kontrollkomitéen – Behandles under Regnskap. Sak 5  
c) Valgkomiteen – Behandles under komiteens innstilling. Sak 10  
d) Rapporter fra seksjonene  
 
5. Behandle avsluttede og reviderte regnskap 
Regnskap 2018 og 2019 med revisjonsberetning og beretning fra kontrollkomitéen  
 
6. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere Regionens regnskap  
 
7. Behandle innkomne forslag og saker  
 
8. Behandle og vedta handlingsplan  
 
9. Behandle og vedta langtidsbudsjett for kommende periode  
 
10. Valg i henhold til NHF Region SørVest lov § 2-5.10  
 
11. Bestemme sted for neste Regionsting 
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Forretningsorden 
 
1. Tinget ledes av valgte dirigenter. De ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen 
føres av valgte sekretærer.  
 
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 
innledningsforedraget, settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 minutter annen og tredje 
gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 
Dirigenten har rett til å foreslå forkorting av taletiden og komme med forslag om strek med de 
inntegnede talere. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt.  
 
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med vedkommende 
organisasjonsledds og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
saklisten og fremmes før strek er satt. Forslag utenom de saker som er oppsatt i saklisten, 
kan ikke komme under debatt og votering uten at 2/3 av de stemmeberettigede forlanger det. 
Unntatt er endringer i lov- og kampreglementet.  
 
4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for falt. 
Unntatt fra denne bestemmelsen er valg.  
 
5. I protokollen føres inn alle forslag, og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og 
imot.  
 

6. Protokollen underskrives av dirigentene og to tingvalgte representanter. 

 
Forslag til vedtak: 

 
 
 
 

Sak 2 Godkjenning saksliste og forretningsorden 

Følgende hadde ordet: 
 
 
 
 
 
 

Forslag til saksliste og forretningsorden godkjennes.  
 

Sak 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
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Dirigent                   

 

Dirigent  

 

Sekretær  

 

Sekretær  

 

Tellekorps  

 

Tellekorps  

 

Tellekorps  

 

Redaksjonskomité  

 

Redaksjonskomité  

 

Redaksjonskomité  

 

Protokollunderskiver  

 

Protokollunderskiver  

 

Protokollunderskiver  

 

Protokollunderskiver 
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4.1.1 Styre og komiteer valgt av Tinget 
 
Regionstyret  
 
Leder Magnus Heskje Staal Jørpeland IL 

Nestleder Marianne Rasch Johnsen Øyestad IF Håndball Elite 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Toril Høiland  

Anders Utbjo  

Kim Eide 

Sola HK  

Kopervik IL 

Tasta HK 

Varamedlem Janne Kjær Randesund IL 

Varamedlem Erik T. Lindø Trauma IF 

   
   

Kontrollkomitéen   
 
Leder Thorbjørn Hinna Hinna HK 

Medlem Eli Østensen Brodd HK 

Medlem Henrik Lode Nærbø IL 

Varamedlem Magne Mæland  Nærbø IL 

 
 
Valgkomitéen   
 
Leder Petter Sværen Sandnes HK 

Medlem Tor-Jan Stokkedal Ålgård HK 

Medlem 

Medlem 

Astri Smedsrud  

Kristin Foss 

Øyestad IF Håndball Elite 

Randesund IL 

Varamedlem Jarle Bruntveit IL Rival 
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4.1.2 Komiteer og utvalg oppnevnt av regionstyre 
 
Arbeidsutvalg  
 
Leder Magnus Heskje Staal Jørpeland IL 

Nestleder Marianne Rasch Johnsen Øyestad IF Håndball Elite 

Styremedlem Anders Utbjo Kopervik IL 

Daglig leder Erik Andersen Administrasjonen 

   

 
Arrangementskomité  
  
Leder  Thorbjørn Hinna          Hinna HK 

Medlem Randi Søsæter Lie          Havørn 

Medlem Axel Plener           KFUM  

Medlem Trond Brådli          IL Havdur 

Medlem Elisabeth Grassdal          Voll IL 

Medlem Eli Østensen          Viking HK 

Medlem Aage R. Thomsen          Brodd HK 

Medlem Anders Krogh          FGI IL 

Medlem Toril N. Høiland          Sola HK 

Medlem Anita Lie Haljynro          SIF 

Medlem Annette Jakobsen  

   

 
      
Hederskomité 
 
Leder Thorbjørn Hinna Hinna HK 

Medlem Knut Arne Thorsdahl IK Grane Arendal HB 

 
 
 
Dispensasjonsutvalg  
 
Medlem Julie Brodahl  Administrasjonen 

Medlem Amalie Brodahl Administrasjonen 

Medlem Toril N. Høiland Sola HK 
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4.1.3 Rapport 
 
Regionstyret  
Regionens 1. ordinære Ting ble arrangert på Maritim Hotell i Flekkefjord 8. og  

9. mai 2004. NHF Region SørVest er en livskraftig organisasjon som er i god utvikling.  

 

Region SørVest omfatter fylkene Agder og Rogaland. Vi har ved utgangen av tingperioden 

120 klubber, over 1.839 spillende lag som spiller over 14.000 kamper (+ kamper i 

Minihåndball). Vi har også over 500 aktive dommere, og fantastisk mange dyktige frivillige i 

klubber og Region som legger ned en formidabel dugnadsinnsats hver eneste dag, 365 

dager i året. TUSEN TAKK! 

 

Regionstyret har i perioden avhold 12 møter. Flertallet av møtene har vært gjennomført som 

fysiske møter, men det har også vært holdt både skype- og telefonmøter i perioden. 

Arbeidsutvalget har i perioden avholdt 12 møter. De fleste arbeidsutvalgsmøtene har vært 

gjennomført som Skype-møter. 

Strategiplan 
Strategiplanen er det overordnede styringsverktøyet for Norges Håndballforbund (NHF). 

Norges Håndballforbund sin strategiplan for 2019-2022 ble vedtatt på Norges 

Håndballforbunds Ting 12. mai 2019.  

NHFs overordnede mål kan oppsummeres til: 

1. Norsk håndball skal ha et økende medlemstall og redusert frafall. 

2. Norsk håndball skal ha senior landslag som kjemper om medaljer i mesterskap. 

3. Alle i norsk håndball skal på alle arenaer, gjennom sin framtreden og sine handlinger, 

etterleve NHFs verdier som er; 

  

Strategiplanens overordnede føringer 
Norges Håndballforbunds (NHFs) formål er å utbre og lede håndballidretten i Norge, og å 

representere idretten internasjonalt. 

 

 

Norges håndballforbunds visjon: Håndball for alle! 
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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. 

Organisatorisk arbeid 
NHF Regions SørVest har i sesongen 2018-2019 hatt tilslutning av 118 klubber fordelt på 

1.827 spillende lag i Regionens serier og NHFs serier. Det var 82 klubber som hadde 

påmeldt lag i minihåndball. I sesongen 2019-2020 har vi hatt tilslutning av 120 klubber fordelt 

på 1.839 spillende lag. Det var 85 klubber som var påmeldt i minihåndball. 

 

Sammenligner vi 2018-2019 sesongen med 2017-2018 sesongen, var det en økning på hele 

30 spillende lag i perioden.  Dette er nok en gang ny rekord. Aldri før har Regionen hatt så 

mange spillende lag.  

 

Sammenligner vi 2019-2020 sesongen med 2018-2019 sesongen, var det en økning på hele 

12 spillende lag i perioden.  Dette er nok en gang ny rekord. Aldri før har Regionen hatt så 

mange spillende lag.  

 

I tillegg var det også ny rekord for klubber som hadde påmeldt lag i minihåndball i sesongen 

2019-2020. I inneværende sesong er det hele 94 klubber som har minihåndball. Dette er 

fantastisk! 

 

Det er fortsatt for lite anleggsutbygging i Regionen, men vi har i perioden arbeidet godt med 

anleggsinitiativet og flere nye treningsflater er åpnet i perioden. I tillegg er det også flere 

kommuner som vil åpne anlegg i kommende periode. 

 

Til tross for at anleggsutbyggingen ikke henger tilstrekkelig med, klarer vi fortsatt å øke 

aktiviteten. I Regionens storbyer er det fortsatt ikke mer enn gjennomsnittlig 1 time 

treningstid pr. lag pr. uke. Med tanke på utvikling av eksisterende og nye spillere, er dette  

katastrofalt lite. Med bakgrunn i ovennevnte, er det godt gjort at aktiviteten har økt i perioden. 

Dette viser at det arbeides meget bra i klubbene.  

 

Det har i perioden vært arrangert lagsmøter i forbindelse med sesongstart. På disse møtene 

har det vært lagt til rette for at minst en representant fra alle påmeldte lag skal være med.  
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I tillegg har det også vært arrangert kurs/møter med alle klubber og lag som er involvert i 

minihåndball.  

 

Det har også vært gjennomført klubbledermøter i forbindelse med terminlistearbeidet om 

våren sammen med en gjennomgang av sakene til Håndballforbunds Ting. Klubbledermøter i 

forbindelse med Region SørVest sitt kommende Ting arrangeres i uke 17/2020. 

Regionstyret har i perioden fokusert mest på 
 

• Klubbhuset og klubbutvikling via klubboppsøkende virksomhet 

• Rekruttering 

• Flere lengre 

• Flere anlegg 

• Dommerarbeid 

• IT verktøy og hverdagen enklere for klubbene 

Organisasjonskart 
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Administrasjon 
Basisbemanningen har i perioden vært 11 årsverk. I tillegg har vi hatt gjennomsnittlig 2 

årsverk i utviklingsstillinger i perioden. Av satsingsområder i perioden kan nevnes: 

 

• Klubbhuset og klubbutvikling. 

• Så langt som mulig svare på alle henvendelser direkte. 

• Dommerarbeidet. Fortsatt stort fokus på dommere, dommerutvikling og 

dommeroppfølging.  

• Flere lengre. 

• Engasjert oss i anleggsarbeidet 

• Engasjert oss i sentrale arbeidsgrupper for å forenkle klubbenes hverdag innenfor IT 

området. 

• Bidratt aktivt i alle Regionens arrangement i Regionens regi, og vært en pådriver for 

”å løfte” gjennomføringen av arrangementene.  
 

Utvikling av et godt sportslig tilbud på Regionalt plan som gir økt aktivitet 
Følgende justeringer ble gjort sesongen 2018-2019 og 2019-2020. 

 

• Innført U20 serie på jentesiden som i siste sesong gjennomførte seriespill i både i 

Agder og Rogaland. 

• 4. divisjon er nå det laveste nivået i seniorklassen på herresiden, og 5. divisjon er nå 

det laveste nivået i kvinneklassen. 

• 5’er håndball på kortbane utprøvd  
 

Arbeidet med å forbedre serie- og konkurransetilbudet er en kontinuerlig prosess som det 

også vil bli fokusert mye på i kommende periode. I sesongen 2020-2021 blir det lansert flere 

endringer. 

 
Anlegg  
Regionen har i perioden deltatt aktivt i Norges Håndballforbund sitt anleggsarbeid og bidratt i 

arbeidet med anleggsatlaset. 

Regionstyret har overtatt mestedelen av arbeidet direkte mot politikere og administrasjon i 

enkeltkommuner for å bidra til bygging av nye haller. Klubber som ønsker det får bistand. 
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Vi har i perioden fått flere nye spilleflater i Regionen, og flere nyåpninger er på vei, men vi 

trenger langt flere for at flertallet av lagene våre skal komme i nærheten av et tilfredsstillende 

antall treningstimer. Spesielt er det mangel på treningsflater i byene i Rogaland, der 

Stavanger og Haugesund fortsatt skiller seg ekstra ut. 

 
Arrangement  
Region SørVest er en aktiv aktør på arrangementssiden, og har i perioden arrangert 

følgende: 

 

• VM-kvalifiseringskamp (Play off) menn senior Norge-Sveits i DNB Arena, 

Stavanger, Juni 2018. 
• Veteran NM i Stavanger oktober 2018. 
• Bylagsturneringen i Stavanger Idrettshall, februar/mars 2019.  
• EHF EURO cup for landslag menn senior i Sør Amfi i Arendal, april 2019 
• Intersportcup for landslag kvinner senior i DNB Arena, 

Stavanger, September 2019. 
• Bylagsturneringen i Stavanger Idrettshall, februar/mars 2020.  

 

Se arrangementskomiteens beretning for flere opplysninger. 

 

Regionen er til enhver tid avhengig av stor frivillig innsats i det meste av det vi foretar oss. I 

forbindelse med gjennomføring av arrangement er frivillighet og dugnadsinnsats selve 

drivkraften. Uten frivilligheten og dugnadsinnsatsen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre 

arrangement. NHF Region SørVest retter en STOR takk til alle som har bidratt i perioden.  

 
Tilrettelagt håndball  
I Tingperioden har 19 klubber i Region SørVest tilrettelagt et aktivitetstilbud og et 

håndballtilbud for utviklingshemmede. Alle klubbene har deltatt i seriespill. Region SørVest er 

fortsatt den region som har flest klubber som tilrettelegger for håndball lag for utviklings-

hemmede (TH) i sine nærmiljø. Norges Håndballforbund har ansvar for all integrering og 

inkludering av funksjonshemmede i norsk håndball. Aktivitet for, og tilbud til 

utviklingshemmede er et prioritert område. 

 

I sesongen 2018-2019 meldte klubbene på 24 lag, og i sesongen 2019-2020 meldte 

klubbene i Regionen på 30 TH lag. Det er tre puljer med TH lag i Regionen. Én i Agder og to 

i Rogaland. Det spilles kamper etter oppsatt terminliste gjennom hele sesongen.  
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Region SørVest har i perioden hatt en Regionskontakt for TH lag (tillitsvalgt) og en i 

administrasjonen (ansatt) som har et spesielt ansvar for hjelp og oppfølging av  

 

TH lagene. I tillegg til å være tilstede på noen av kampene i sesongen deltar 

Regionskontaktene også på Landsturneringen i fotball og håndball hvert år. 

 

Regionen er alltid representert når det arrangeres integreringsforum. Regionskontakten er 

også medlem i Norges Håndballforbunds arbeidsgruppe for funksjonshemmede. 

 
Informasjon/kommunikasjon og IT-funksjon 
Min håndball er den viktigste kommunikasjonskanalen når det gjelder kamper og 

dommeroppsett. Håndballappen er videreutviklet positivt og fått flere gode funksjonaliteter i 

perioden. 

 

I tillegg er Hjemmesiden og e-post er utvilsomt fortsatt våre viktigste informasjonskanaler til 

våre klubber, lag, medlemmer, samarbeidspartnere og andre håndballinteresserte når det 

gjelder all øvrig informasjon.  

I tillegg deler vi informasjon via våre Facebook sider, men det er fortsatt slik at hjemmesiden 

er vår hovedkanal for elektronisk informasjon.  

E-post er vår viktigste informasjonskanal til adresserte mottakere. Databasen har i siste 

periode blitt mer oppdatert men oppdateringene er et arbeid det enkelte medlem selv utfører 

via MIN IDRETT. Fullstendige og oppdaterte opplysninger her, er avgjørende blant annet for 

klubbenes muligheter til å få kontakt med hverandre. 

 

Påmelding til Regionens serier har i perioden vært via Turneringsadministrasjon. 

 
Klubbmøter  
Det har i sesongene 2018-2019 og i sesongen 2019-2020 vært arrangert to møter med 

klubbene. 

 

Ett lagsmøte i forbindelse med sesongstart med fokus på terminlistearbeidet, 

kursinformasjon, dommersituasjonen og informasjon om sone- og regionale utviklingsmiljøer. 

Vi har sett et behov for at mer informasjon om den daglige aktiviteten kommer frem til hvert  

enkelt lag, og har derfor inviterte representanter fra alle lag til disse møtene. Totalt har det 

vært gjennomført ca 20 møter hver høst. 
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Møte nummer to har vært arrangert på våren, i forbindelse med gjennomgang av saker til 

NHF Tinget og gjennomgang av Tingboka til Regionstinget. I tillegg gjennomførte vi møter 

med klubbene i inneværende sesong i forbindelse med minihåndball. 

 
 
Marked  
Norges Håndballforbund sentralt har i perioden hatt bevisst fokus på markedsarbeidet. Det 

har gitt regionen muligheter for å utarbeide regionale avtaler med noen av de samme 

leverandørene. Avtaler med Scantrade, Select Norge, Scandic-hotellene, Tine, 

Stadionparkklinikken og Direkte premier er inngått i inneværende periode.  

 

Både i forhold til de leverandørene Regionen har skriftlig avtaler med, og andre partnere som 

vi forholder oss til, oppleves samarbeidet som godt. Vi får gode betingelser på de innkjøpene 

som gjøres.  

 
Representasjon 

• Siv Sødal er medlem av Forbundsstyret og er inne i sin første periode. 

• Erlend Sødal var medlem av Forbundsstyret frem til Håndballtinget i 2019. 

• Tor-Jan Stokkedal er medlem i NHFs valgkomité. 

• NHFs appellkomité bestod av Gunnar Ø. Helgevold (leder), Sven Erga og Jorunn 

Pollestad (medlemmer) frem til Håndballtinget 2019. 
 
Sportslig – nasjonale tilbud og 2. divisjon 
Grane Arendal vant kvinner 2. divisjon avdeling 3 i sesongen 2018-2019 og rykket opp til 1. 

divisjon via kvalifisering. Vi gratulerer! 

Laget ble nummer 8 i kvinner 1. divisjon i sesongen 2019-2020. 

 

Kristiansand IF vant menn 2. divisjon avdeling 3 i sesongen 2018-2019 og rykket opp til 1. 

divisjon via kvalifisering. Vi gratulerer! 

Laget ble nummer 6 i menn 1. divisjon i sesongen 2019-2020. 

 

Nærbø IL ble nummer 7 i eliteserien i sesongen 2018-2019. Laget ble nummer 7 i 

REMA1000-ligaen i sesongen 2019-2020.  

I sesongen 2018-2019 gikk laget til sluttspill, men ØIF Arendal ble for sterke i kvartfinalen. I 

sesongen 2019-2020 ble sluttspillet avlyst grunnet Koronapandemien.  

 

Randesund IL vant 2. divisjon for kvinner avdeling 2 i sesongen 2019-2020 og rykket opp til 

1. divisjon Vi gratulerer! 
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Sandnes HK ble nummer 5 i 1. divisjon i sesongen 2018-2019. Laget ble nummer 8 i 

sesongen 2019-2020. 

 

Sola HK ble vant 1.divisjon for kvinner i sesongen 2018-2019 og rykket dermed opp til 

REMA1000-ligaen. Vi gratulerer! I sesongen 2019-2020 ble laget nummer 10 i REMA1000-

ligaen, og beholdt dermed plassen.  

 

Stavanger IF vant 2. divisjon menn avdeling 2 i sesongen 2019-2020 og rykket opp til 1. 

divisjon Vi gratulerer! 

 

Viking Stavanger HK ble nummer 7 i menn 1. divisjon i sesongen 2018-2019. I sesongen 

2019-2020 ble laget nummer 2 i menn 1. Divisjon og rykket dermed opp til REMA 1000 

ligaen. Vi gratulerer! 

 

Vipers Kristiansand ble i sesongen 2018-2019 og sesongen 2019-2020 seriemestere i 

REMA1000-ligaen for kvinner. Vi GRATULERER!  

I tillegg ble laget Norgesmestere i både 2018 og 2019. Vi GRATULERER! 

Laget ble også sluttspillmester i sesongen 2018-2019. FANTASTISK flotte prestasjoner!  

I sesongen 2019-2020 ble sluttspillet avlyst grunnet Koronapandemien. 

 

ØIF Arendal Elite ble seriemestere i sesongen 2018-2019 for menn, og  

nummer 2 i sluttspillet. Vi gratulerer!  

I sesongen 2019-2020 ble laget nummer 2 i REMA 1000 ligaen for menn, vi gratulerer!  

I sesongen 2019-2020 ble sluttspillet avlyst grunnet Koronapandemien. 

 

Ålgård HK ble nummer 9 i 1.divisjon kvinner sesongen 2018-2019, og i sesongen 2019-2020 

ble laget nummer 7.  

 

Nærbø ble Norgesmestere i gutter 20 klassen i 2018. 

Vi gratulerer! 

 

Sola HK ble nummer 2 i Norgesmesterskapet for jenter 20 i 2018. 

Vi gratulerer! 

 

Våg ble vinner av Bringserien jenter 16 i sesongen 2018-2019. 

Vi gratulerer! 
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AK28 ble nummer 3 i NM Veteran i kvinner 50 klassen i 2018. 

Vi gratulerer! 

 

Bryne HK ble nummer 3 i NM Veteran i kvinner 45 klassen i 2018. 

Vi gratulerer! 

 

Grane Arendal ble nummer 3 i NM Veteran i kvinner 40 klassen i både  

2018 og 2019. Vi gratulerer! 

 

Stavanger IF ble Norgesmestre i NM Veteran menn 40 klassen i 2018. 

 

Stavanger IF ble Norgesmestre i NM Veteran menn 50 klassen i 2018, 

og nummer 3 i 2019.Vi gratulerer! 

 

Stavanger IF ble Norgesmestre i NM Veteran menn 55 klassen i 2018. 

Vi gratulerer! 

 

Stavanger IF ble nummer 2 i NM Veteran i kvinner 35 klassen i 2018. 

Vi gratulerer! 

 

Viking HK ble Norgesmestere i NM Veteran i menn 33 klassen i 2018. 

Viking HK ble Norgesmestere i NM Veteran i menn 33 klassen i 2019. 

Vi gratulerer! 
 
 
Utvikling - Utdanning 
Det har også i denne perioden vært stor satsing på klubbutvikling med klubb besøk, 

spillerutvikling, dommerutvikling og trenerutdanning.  

I hele perioden har vi hatt utviklings- og utdanningstiltak over hele Regionen. I tillegg har vi 

flere steder gitt tilbud om temasamlinger for spillere i alderen 13-15. Dette har vært populære 

utviklingstiltak der spillerne selv har meldt seg på (ikke uttak).  

 

Vi har mange utdanningstilbud og flere deltar, men vi ønsker fortsatt at enda flere trenere 

deltar på trenerkurs og tar trenerutdanning. Dette gjelder spesielt trenere i de yngste 

klassene, (fra og med Mini til og med 11-årsklassen) der trenerne kan få viktige impulser og 

treningsmetoder som de kan ta med seg på sine egne treninger. Det er derfor veldig viktig at 

trenerne for disse aldersgruppene i enda større grad deltar på trenerkurs. De obligatoriske  
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minihåndballkurs som gjennomføres i forkant av hver sesong, er for klubber som deltar i 

minihåndball-aktiviteten. 

 

Gode dommere bidrar til mer gøy på banen.  

Det har også i denne perioden vært satset på dommerrekruttering, barnekampleder-kurs og 

dommerutvikling. I tillegg er ny struktur på dommerarbeidet videreført. Flere klubber har økt 

fokuset på dommerarbeidet og flere klubber har aktive dommerkontakter som bidrar til at vi 

er på rett vei, men det er fortsatt mange klubber som må heve fokuset på dommerarbeidet 

slik at vi får enda flere gode dommere. Spesielt er det behov for flere dommere fra og med 

Gutter/Jenter 15 til og med Kvinner/Menn 2. divisjon. 

Økonomi 
Region SørVest har fortsatt en god, men stram økonomi. Det gjør at vi må foreta 

prioriteringer av hvilke prosjekter vi skal satse på for å utvikle Regionen i ønsket retning. 

 

Påmeldingsavgiften har kun økt i tråd med konsumprisindeksen og i tråd med økning i 

dommersatser de siste sesongene.  

 

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 1 148 736,- og regnskapet for 2019 viser et 

overskudd på kr 1 484 629,-.  

Balansen viser en egenkapital på kr 9 648 053 pr 31.12.2019.   

 

Det vises også til styrets økonomiske beretninger for regnskapsårene 2018 og 2019. 

For øvrig vises det til komitéenes/utvalgenes rapporter. 

 

Styret vil med dette benytte anledningen til å takke alle som involverer seg i idretten vår for 

en fantastisk innsats i Tingperioden. Vi har et meget vel fungerende apparat der mange har 

vært med i flere år, og sammen med mange nye gjør alle en formidabel innsats for 

Regionen. 

 
 

Regionstyret NHF Region SørVest 
Magnus Heskje (s)                Marianne R. Johnsen (s)                 Kim Eide (s) 

Toril N. Høiland (s)        Anders Utbjo (s) 
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4.2.1 Oppnevnt komité i perioden  

Leder  Thorbjørn Hinna Alle arrangement Hinna HK  

Medlem Randi Søsæter Lie Alle arrangement Havørn AIL  

Medlem Trond Brådli Alle arrangement   

Medlem 

Medlem 

Elisabeth Grassdal 

Aksel Plener 

Alle arrangement 

Alle arrangement 

Voll IL 

KFUM 

 

Medlem Eli Østensen Alle arrangement Brodd HK  

Medlem Aage R. Thomsen Alle arrangement Brodd HK  

Medlem Anders Krogh Alle arrangement Forus og Gausel IL  

Medlem Toril N. Høiland Alle arrangement Sola HK  

Medlem 

Medlem 

Annette Jakobsen 

Anita L.Halrynjo 

Alle arrangement 

Alle arrangement 

 

Stavanger IF 

 

Medlem Rolf Bjerkebo NM Veteran Haugaland HK  

Medlem 

Medlem 

Siri Rinden 

Oddbjørn Fiskå 

NM Veteran 

Landskamper 

Haugaland HK 

Stavanger kommune 
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4.2.2 Arrangement i perioden  

 
Playoff kamp Norge – Sveits, DnB arena  
Lørdag 09.juni 2018 Norge – Sveits, Menn senior, 32 – 26 – Tilskuerantall 4200. 

 

Arrangementskomiteen 
Leder                          Thorbjørn Hinna 

Prosjektleder              Jan Kåre Jakobsen 

Økonomi             Erik Andersen 

Presse              Anita Halrynjo  

IT               Anders Krogh 

Hospitality              Eli Østensen 

Transport              Trond Brådli 

Arena              Aage Ravn Thomsen 

Floor Manager            Toril N. Høyland   

Sikkerhet             Elisabeth Grassdal/Aksel Plener 

Adm/Marked             Maren Drange 

Stavanger kommune   Oddbjørn Fiskå 
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Veteran NM 2018 i Stavanger 
26. - 28. oktober 2018 - 1754 deltakere. 

 

Veteran NM ble arrangert i Stavanger for åttende gang. Et stort og omfattende arrangement 

med totalt 1.754 deltakere. En liten nedgang i fra 2015. Vi benyttet til sammen 14 haller med 

19 spilleflater i Stavanger og Sola kommune. Det ble brukt om lag 20 busser til transport 

mellom haller, hoteller og flyplass. 6 hoteller var i bruk i regi av arrangøren. Vi benyttet totalt 

543 rom fra torsdag til fredag og 880 rom pr døgn i helgen. Torsdag kveld var det lagt til rette 

for at deltakerne kunne samles på utestedet «Hall Toll». Fredag kveld var det Bli-Kjent-Fest 

på Scandic Forus og lørdag var det bankett på Stavanger Forum.   

 

 

Arrangementskomiteen  

Leder Thorbjørn Hinna 

Prosjektleder Jan Kåre Jakobsen 

Økonomi Erik Andersen 

IT/kommunikasjon Anders Krogh 

Annette Jakobsen 

Transport Trond Brådli 

Hospitality Eli Østensen  

(adm. ressurs Maren Drange) 

Arr.teknisk Randi Lie 

Kampoppsett Rolf Bjerkebo 

Siri A. Rinden 

(adm. ressurs Julie Brodahl 

Dommeroppsett 

 

Sikkerhet 

Toril Høyland 

(adm. ressurs Kjell M.Stangeland) 

Elisabeth Grassdal 

Aksel Plener 
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Bylagsturneringen 2019, Stavanger Idrettshall 
Fredag 15. mars – søndag 17. mars 2019 

Bylagsturneringen er en samling for 15-åringer i fra alle regioner i Norge. Det som tidligere 

het Bylags NM. 288 spillere deltok fordelt på 12 guttelag og 12 jentelag. I tillegg var ca 40 

sonetrenere/landslagstrenere. Arrangementet er skreddersydd for Stavanger og 

Forumområdet. Alle spillere innkvarteres på St. Svithun vgs som ligger noen hundre meter i 

fra Stavanger Idrettshall. Ledere/trenere og tilreisende foresatte ligger på Scandic Forum 

som ligger vegg i vegg med hallen.  

 

Arrangementskomiteen  

Leder   Thorbjørn Hinna 

Prosjektleder  Jan Kåre Jakobsen 

Økonomi’  Erik Andersen 

Hospitality  Elisabeth Grassdal/Eli Østensen  

(adm. støtte Maren Drange) 

Arena   Aage R. Thomsen 

Sikkerhet/publikum Aksel Plener 

Arr Teknisk  Anita Halrynjo 

Floor manager Toril N.Høyland 

Kampoppsett  Amalie Brodahl 

 
Landskamp Menn senior, Sør Amfi, Arendal 
Torsdag 11.april 2019 - Norge – Sverige 35 – 26 – Tilskuerantall 2500 

 

Arrangementskomiteen  
Leder   Thorbjørn Hinna 

Prosjektleder  Jan Kåre Jakobsen 

Økonomi  Erik Andersen 

Floor Manager Toril N. Høyland 

Arr. Teknisk  ØIF 

Arr Teknisk  Marianne R. Johnsen 

Transport  Birger Eggen 
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Intersport Cup 2019, Kvinner senior, DnB arena, Stavanger 
Torsdag 26. september – søndag 29. september 2019. 

Torsdag 26.9 Norge – Argentina  37 - 23  

Brasil — Japan  26 – 26 

Tilskuere: 3800 

Fredag 27.9   Norge — Brasil   29 - 24 

Japan — Argentina  27 – 18 

Tilskuere: 3500 

Søndag 29.9  Argentina — Brasil              20 - 27  

Norge — Japan  28 – 22 

Tilskuere: 3500 

   
Intersportcup 2019 (tidligere Møbelringencup) ble arrangert i Stavanger torsdag 26 – søndag 

29 september 2019. I tillegg kom rekruttlaget til Norge og Polen. Flere lag kom tidlig i uken 

og fikk et flott treningsopphold i Stavanger i tillegg til gode kamper. 

 

 

Arrangementskomiteen  

Leder    Thorbjørn Hinna 

Prosjektleder   Jan Kåre Jakobsen 

Økonomi   Erik Andersen 

Hospitality   Eli Østensen 

Organisasjon   Randi Lie 

IT    Anders Krogh 

Arena    Aage R. Thomsen 

Transport   Trond Brådli 

Sikkerhet og publikum Aksel Plener/Elisabeth Grassdal 

Presse              Anita Halrynjo 

Info/Sosiale Medier     Annette Jakobsen 

Floor manager  Toril Høyland 
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Bylagsturneringen 2020, Stavanger Idrettshall 
Fredag 28.2 – 01.03 2020 

Bylagsturneringen er en samling for 15-åringer i fra alle regioner i Norge. I år var opplegget 

endret litt i forhold til tidligere år. Samlingen skulle ha større fokus på trening enn kamper. 

For Intersport Bylagsturnering er i utgangspunktet en treningssamling. Hele fredagen ble 

brukt til regionsvis treninger i Stavanger Idrettshall. Lørdag puljespill og søndag sluttspill med 

finaler. Finalene ble sendt på TV2. 

336 spillere deltok fordelt på 12 guttelag og 12 jentelag. I tillegg 40-50 

ledere/trenere/landslagstrenere. Dette arrangementet er også meget godt publikumsbesøkt. 

Det kommer veldig mange tilreisende foreldre/foresatte i tillegg til lokale tilskuere. Det var i 

snitt over 600 inne til enhver tid på tribunen. 

 

Arrangementskomiteen  
Leder   Thorbjørn Hinna 

Prosjektleder  Jan Kåre Jakobsen 

Økonomi’  Erik Andersen 

Hospitality  Eli Østensen og Elisabeth Grassdal  

Arena   Aage R. Thomsen 

Sikkerhet/Publikum Aksel Plener 

IT   Anders Krogh 

Arr Teknisk  Anita Halrynjo og Randi Lie 

Kampoppsett  Amalie Brodahl 

 

4.2.3 Generelt 

Regionen mottar mange lovord for gjennomføringen av arrangementene våre. Det er vi stolte 

av, når vi vet hvilken innsats det krever av alle involverte. Alle disse arrangementene stiller 

store krav til alle som er med, og de aller fleste gjør dette i den enkeltes fritid. Når vi i tillegg 

vet at det også er flere som tar seg ekstra fri fra arbeid og andre gjøremål for å være med, er 

vi utrolig heldige. Uten et godt samarbeid og et brennende engasjement mellom 

arrangementskomité, klubbene og deres medlemmer, administrasjonen og øvrige involverte, 

hadde vi ikke fått dette til. 

 

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR VÆRT MED PÅ Å GJØRE VÅRE ARRANGEMENT 
TIL EN SUKSESS. 
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4.3.1 Serieaktivitet generelt 
Klubbene melder på sine lag via TurneringsAdmin innen 30. april. På bakgrunn av 

lagsopplysningene utarbeides pulje- og avdelingsoppsett og deretter terminlister. Det er 

viktig for klubbene å ha forutsigbarhet i forhold til terminlistene. Vi ønsker derfor at klubbene 

skal sette sitt preg på disse og sørge for de lokale tilpasningene som er viktige for det 

enkelte lag/klubb. Alle oppsett sendes derfor ut på høring før de blir endelig fastsatt. 

Det vises for øvrig til statistikk. Terminlister, tabeller, resultater, banedagbøker, 

kamprapporter med mer er tilgjengelig på internett.  

 

4.3.2 REMA 1000 TH serien – Tilrettelagt håndball 
HU-serien endret navn til REMA 1000 TH serien 01.01.2020 på bakgrunn av at Rema 1000 

gikk inn som sponsor av serien. Den arrangeres som puljespill med to kamper pr. lag pr. 

arrangement. Kampene spilles som arrangementer i helgene. 

I Agder ble det spilt med resultatregistrering og tabeller i sesongen 2018-19. Det ble i 

sesongen 2019-20 tatt bort resultatregistrering og tabeller i Agder. I Rogaland er TH-

kampene i denne tingperioden spilt uten resultatregistrering og tabeller. Erfaringen er at det 

gir flere jevne kamper samtidig som problematikk med topping av lag blir mindre. Denne 

praksisen blir videreført i kommende tingperiode. I sesongen 2019-20 ble det innført tilbud i 

5’er håndball på kortbane i Rogaland. Dette tilbudet vil videreføres i kommende tingperiode.  

 

4.3.3 Aldersbestemte klasser 
I Region SørVest gis det tilbud om seriespill i alle årsklasser. 

Lag fra og med G/J 11 til og med G/J 18 har kunnet melde på lag på to eller flere nivåer. I de 

to foregående sesongene var det nivå Øvet og Bredde i årsklassene 11 og 12, og   

A-serie og Breddeserie i årsklassene 13 og 14 år. I 12-14 år var C-serien i sesongen 2018-

19 et ekstratilbud, som i sesongen 2019-20 ble en del av det ordinære tilbudet. I 15- og 16-

årsklassene var tilbudet tredelt, med Regionserie, A-serie og Breddeserie. I 18-klassen var 

det spilltilbud i Regionserie og i U20 serien var det spilltilbud i breddeserien for jenter.  

 

I aldersgruppene 13 og 14 år arrangeres det sluttspill mellom de to beste lagene i A-

avdelingene i Rogaland og Agder for å kåre Regionsmestere. Sluttspillet ble arrangert i 

Gimlehallen for sesongen 2018-19. Sluttspillet i Stavanger idrettshall for sesongen 2019-20 

ble avlyst grunnet koronavirus. 
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Det er viktig for regionen å lage et serietilbud som gir utfordringer og utvikling for alle, 

uavhengig av nivå. Det mest vanlige kamptilbudet er at lagene deles inn i avdelinger og hver 

avdeling spiller dobbelt serie gjennom sesongen. I noen tilfeller avvikes det fra dette, dersom 

antall lag eller sportslige hensyn gjør det hensiktsmessig. Trekking av lag og påmelding av 

nye lag i løpet av sesongen kan også endre forutsetningen, slik at modellen med dobbelt 

serie må fravikes.  

 
Sesongen 2018-19 

Ungdomshåndball Seriespill Jenter Sesongen 2018-19 

Klasse Regionserie A-serie Breddeserie 
Jenter U20   U20 – 1 avdeling Agder 
Jenter 17/18 

1 avdeling     

Jenter 16 
1 avdeling før jul; 2 
avdelinger etter jul  

1 avdeling; 1 i 
Rogaland 

2 avdelinger; 1 i Agder, 
1 i Rogaland 

Jenter 15 

2 avdelinger; 1 i 
Rogaland, 1 i Agder 
med splitt etter jul 

1 avdelinger; 1 i 
Rogaland 

5 avdelinger; 3 i Agder, 
2 i Rogaland 

Jenter 14 

  2 avdelinger; 1 i Agder, 
1 i Rogaland 

7 avdelinger; 3 i Agder, 
4 i Rogaland 

Jenter 13 

  

 4 avdelinger; 2 i Agder, 
2 i Rogaland Alle 
avdelinger spilte enkel 
serie frem til jul og ble 
deretter delt i nye 
avdelinger; én A-avd og 
én B-avd i Agder og én 
A-avd og én B-avd i 
Rogaland. 

8 avdelinger; 3 i Agder, 
5 i Rogaland 

Jenter 12 
  

12 avdelinger; 
5 i Agder, 7 i Rogaland. Klubbene meldte på i 
nivå Bredde eller Øvet. 
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Ungdomshåndball Seriespill Gutter Sesongen 2018-19 

Klasse Regionserie A-serie Breddeserie 

Gutter 20 Ikke seriespill 

Gutter 17/18 1 avdeling     

Gutter 16 1 avdeling   1 avdeling; 1 avdeling 
A/Bredde i Rogaland 

Gutter 15 1 avdeling   

2 avdelinger; 1 avdeling 
A/Bredde i Rogaland 
og 1 avdeling i G15/16 
Agder 

Gutter 14   2  avdelinger; 1 i 
Rogaland, 1 i Agder 

2 avdelinger; 2 i 
Rogaland 

Gutter 13   2  avdelinger; 1 i 
Rogaland, 1 i Agder 

2 avdelinger; 2 i 
Rogaland 

Gutter 12   6 avdelinger; 2 i Agder, 4 i Rogaland. Klubbene 
meldte på i nivå Bredde eller Øvet. 

 
 

 

Barnehåndball Aktivitetsserie Sesongen 2018-19 

Klasse Beskrivelse 
Jenter / Gutter 11 år Lagene har sju spilledager og spiller vanligvis to kamper hver gang. Det 

spilles seks mot seks, på full bane, med nedsenket tverrligger. 
Ikke resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter: 19 puljer; 7 i Agder, 12 i Rogaland 
Gutter: 7 puljer; 2 i Agder, 5 i Rogaland 

Jenter / Gutter 10 år Lagene hadde totalt åtte arrangementsdager. Fire før jul på liten bane 
og fire etter jul på stor bane. Spill på liten bane foregår med lag på fire 
spillere, på tvers av ordinær bane og med minihåndballmål.  
Spill på stor bane tilsvarende som for 11-åringene.  
Ikke resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter: 21 puljer; 8 i Agder, 13 i Rogaland (liten bane) 
Gutter: 8 puljer, 3 i Agder, 5 i Rogaland (liten bane) 

 Jenter / Gutter 9 år Lagene hadde totalt hatt sju arrangementsdager. Spill på liten bane 
foregår med lag på fire spillere, på tvers av ordinær bane og med 
minihåndballmål.  
Ikke resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter: 22 puljer; 10 i Agder, 12 i Rogaland 
Gutter: 11 puljer, 4 i Agder, 7 i Rogaland 
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Sesongen 2019-20 

Ungdomshåndball Seriespill Jenter Sesongen 2019-20 

Klasse Regionserie A-serie Breddeserie 

Jenter U20   

2 avdelinger; 1 i 
Rogaland og 1 i Agder 

Jenter 17/18 1 avdeling     

Jenter 16 1 avdeling 1 avdelinger; 1 i 
Rogaland 

2  avdelinger; 1 
A/Bredde avdeling i 
Agder, 1 i Rogaland 

Jenter 15 1 avdeling – ble delt i to 
etter jul 

2 avdelinger; 1 i 
Rogaland og 1 i Agder 

5 avdelinger; 2 i Agder 
og 3 i Rogaland 

Jenter 14   
2  avdelinger; 1 i Agder, 
1 i Rogaland, deles opp 
i 4 avdelinger etter jul 

8 avdelinger; 3 
avdelinger i Agder, 4 
avdelinger i Rogaland. 
(1 avdeling i C-serie) 

Jenter 13   4  avdelinger; 2 i 
Rogaland og 2 i Agder 

7 avdelinger; 3 i Agder 
og 4 i Rogaland 

Jenter 12   13 avdelinger; 5 i Agder, 8 i Rogaland. Klubbene 
melder på i Bredde eller Øvet nivå 

 

Barnehåndball Minihåndball Sesongen 2018-19 
Klasse Beskrivelse 
Klubbene melder inn spillere (ikke lag).  Klubbene blir deretter delt inn «ringer» som i størst mulig grad 
tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb. Regionen avsetter halltid til fire 
arrangement pr sesong, og klubbene i ringene er selv ansvarlig for å gjennomføre arrangementene.   
Minihåndball spilles på liten bane på tvers av en ordinær håndballbane med fire spillere på hvert lag. 
Det benyttes minihåndballmål. 
Ikke resultatregistrering eller tabeller.  

Jenter / Gutter 8 år Kamptilbudet er i størst mulig grad delt mellom gutter og jenter. 
Jenter / Gutter 7 år Kamptilbudet er i størst mulig grad delt mellom gutter og jenter. 
Jenter / Gutter 6 år 
blandet 

Det er felles arrangement og blandede lag for jenter og gutter. 
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Ungdomshåndball Seriespill Gutter Sesongen 2019-20 

Klasse Regionserie A-serie Breddeserie 
Gutter 20 Ikke seriespill 

Gutter 18 1 avdeling     

Gutter 16 1 avdeling 

2 avdelinger; 1 
A/Bredde avdeling i 

Rogaland og 1 
A/Bredde avdeling i 

Agder 

  

Gutter 15 1 avdeling   
1 A/Breddeserie 
avdeling Rogaland 
delt i to etter jul 

Gutter 14   
2 avdelinger; 1 i 
Rogaland og 1 

A/Breddeserie i Agder 
1 avdeling i Rogaland 

Gutter 13   2 avdelinger; 1 i 
Rogaland og 1 i Agder 

3 avdelinger; 2 i 
Rogaland og 1 i 

Agder 

Gutter 12   7 avdelinger; 2 i Agder, 5 i Rogaland. Klubbene 
melder på i Bredde eller Øvet nivå. 

 
 

Barnehåndball Aktivitetsserie Sesongen 2019-20 
Klasse Beskrivelse 
Jenter / Gutter 11 år Lagene har sju spilledager og spiller vanligvis to kamper hver gang. Det 

spilles seks mot seks, på full bane, med nedsenket tverrligger. Lagene 
velger nivå (Øvet/Uøvet) ved påmelding. 
Ikke resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter: 19 puljer; 8 i Agder, 11 i Rogaland 
Gutter: 9 puljer; 3 i Agder, 6 i Rogaland 

Jenter / Gutter 10 år Lagene har totalt hatt åtte spilledager. Fire før jul på liten bane og fire 
etter jul på stor bane/kortbane. Spill på liten bane foregår med lag på fire 
spillere og minihåndballmål. Spill på stor bane/kortbane har blitt 
gjennomført som 5’er håndball uavhengig av banestørrelse. Ikke 
resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter: 20 puljer; 9 i Agder, 11 i Rogaland (liten bane) 
Gutter: 11 puljer, 4 i Agder, 7 i Rogaland (liten bane) 

Jenter / Gutter 9 år Lagene hadde totalt hatt sju arrangementsdager. Spill på liten bane 
foregår med lag på fire spillere, på tvers av ordinær bane og med 
minihåndballmål.  
Ikke resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter: 21 puljer; 8 i Agder, 13 i Rogaland 
Gutter: 10 puljer, 4 i Agder, 6 i Rogaland 
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4.3.4 Seniorhåndball 
 
  Kvinner Menn 

  Agder Rogaland Agder Rogaland 

2. div NHF-serie NHF-serie 

3. div 1 avdeling 1 avdeling 

4. div 1 avdeling 1 avdeling 1 avdeling 2 avdelinger 

5. div 2 avdelinger 4 avdelinger     

 
4.3.5 Dispensasjoner 
 
Dispensasjonsutvalg 
Medlem 

 
 
 
Julie Brodahl 

 
 
 
Administrasjon 

Medlem Amalie Brodahl (05.12.18-03.02.20) Administrasjon 
Medlem Toril Nesbø Høiland Sola HK 

 
  2018-19 2019-20 
  Totalt 105 innvilget Totalt 103 innvilget 
Klasse Jenter Gutter Jenter Gutter 
9 år 4 4 3 2 
10 år 0 4 5 7 
11 år 7 7 3 3 
12 år 16 7 9 9 
13 år 11 6 12 4 
14 år 7 9 9 5 
15 år 9 0 5 7 

16 år 3 4 6 3 
Andre disp. 7 0 9 2 
Sum 64 41 61 42 

 
*Skoledispensasjoner fra sesongen 19-20 går inn under «andre disp». 
 

Barnehåndball Minihåndball Sesongen 2019-20 
Klasse Beskrivelse 
Klubbene melder inn spillere (ikke lag).  Klubbene blir deretter delt inn «ringer» som i størst mulig 
grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb. Regionen avsetter halltid 
til fire arrangement pr sesong, og klubbene i ringene er selv ansvarlig for å gjennomføre 
arrangementene.   
Minihåndball spilles på liten bane på tvers av en ordinær håndballbane med fire spillere på hvert 
lag. Det benyttes minihåndballmål. 
Ikke resultatregistrering eller tabeller. 
Jenter / Gutter 8 år Kamptilbudet er i størst mulig grad delt mellom gutter og jenter. 
Jenter / Gutter 7 år Kamptilbudet er i størst mulig grad delt mellom gutter og jenter. 
Jenter / Gutter 6 år 
blandet 

Det er felles arrangement og blandede lag for jenter og gutter. 
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Sammensatte lag i regionens serier  
 

  2018-19 2019-20 
  Totalt innvilget 72 Totalt innvilget 52 
Klasse Jenter Gutter Jenter Gutter 
9 år 0 0 0 0 
10 år 1 0 0 0 
11 år 1 0 0 0 
12 år 1 3 1 1 
13 år 6 6 4 2 
14 år 10 9 7 3 
15 år 7 5 9 7 
16 år 4 4 3 2 
17 år 0 0 0 0 
18 år 1 1 0 3 
U20 1 0 2 0 
Senior 5 7 3 5 
Totalt 37 35 29 23 

 

4.3.6 Lov- og domssaker 
Alle rapporter og protester, med innhentede uttalelser, sendes til Norges Håndballforbunds 

Påtalenemnd for videre behandling.  

 

Administrasjonen i regionen behandler saker vedrørende bruk av spillere med feil 

klubbtilhørighet, uregistrerte lisenspliktige spillere, spill i ureglementerte drakter og andre 

enkle saker.  

 
 2018-19 

Totalt 2 saker 
2019-20 

Totalt 8 saker 
Rapport fra dommere på spiller/trenere 1 6 
Rapport fra lag på trenere/dommer 0 1 
Protest på kampresultat 1 1 

 
 
Lisenskontroll og kontroll av klubbtilhørighet 
Det har vært gjennomført lisenskontroll og kontroll av klubbtilhørighet mot NHFs 

lisensregister på alle lag med lisenspliktige spillere. I sesongene 2018-19 og 2019-20 kunne 

klubbene finne oversikt over alle spillere i SA.  

 

Klubbene benytter SportsAdmin (SA) for å opprette lisenser til nye spillere, sjekke at 

lisenspliktige spillerne har betalt lisens og godkjenne overganger.  
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4.3.7 Premiering 
I sesongen 2018-19 ble premiene i hovedsak hentet på Regionskontorene av klubbene, 
mens noen ble utdelt ved klubb besøk etter avtale med klubbene. I sesongen 2019-20 blir 
premiene utdelt etter nærmere avtale grunnet Koronapandemien.  
 
4.3.8 Avdelingsvinnere på øverste nivå 
 
  2018-19 2019-20 
Klasse Agder Rogaland Region Agder Rogaland Region 
G 13 ØIF Arendal Sandnes Sandnes Hisøy Sandnes   
G 14 ØIF Arendal Nærbø Nærbø  Sandnes Hisøy   
G 15     Nærbø     Nærbø 
G 16     Nærbø     Nærbø 

G 18     
Viking 
Stavanger 

    Nærbø 

M 3. div      AK 28     Randesund 2 

M 4. div avd 
1/2 

Randesund 3 Nærbø 3   Randesund 3 Havørn   

M 4. div avd 
3 

        Varhaug 2   

J 13 avd 
01/02 

ØIF Arendal Bryne Bryne Kristiansand Lund   

J 13 avd. 
03/04 

      Stavanger Stavanger 2   

J 14 
Grane 
Arendal 

KFUM KFUM Våg Stavanger    

J 15     Nærbø     KFUM 
J 16     Hinna     Nærbø 
J 18     Nærbø     Hinna 
K 3. div      Ålgård 2     Søgne 
K 4. div avd 
1/2 

Greipstad 2 Sola 2   Giv Akt Bryne   

K 5. div avd 
1 

ØIF Arendal     Risør     

K 5. div avd 
2 

Farsund 2      
Farsund/Lista 
2 

    

K 5. div avd 
3 

  KFUM     Sola 4   

K 5. div avd 
4 

  Sandnes 2     Bryne 2   

K 5. div avd 
5 

  Rival     Hundvåg 3   

K 5. div avd 
6 

  Rival 2     Nord 2   

HU * Tvedestrand           
* TH - Tilrettelagt håndball. Endret navn fra HU til TH sesongen 19-20 
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4.3.9 Deltakelse i nasjonale tilbud, aldersbestemte klasser 
 

 Bringserien LERØYserien 
 Jenter Gutter Jenter Gutter 
2018-19 Hinna, Grane 

Arendal, AK 28, 
Stavanger IF, 
Hånes, Våg, 
Forus og Gausel, 
Trauma, Nærbø, 
Randesund  

ØIF Arendal Elite, 
Viking HK, Nærbø, 
Grane Arendal, 
Sandnes HK  

Våg, 
Randesund, 
Nærbø, 
Hundvåg 

Nærbø, Viking 
Stavanger, 
Randesund, Havørn 

2019-20 Sandnes, Ålgård, 
Hinna, Sørfjell, 
Sola, Stavanger 
IF, Hundvåg, 
Nærbø, Våg, 
KFUM 

Sandnes HK, ØIF 
Arendal Elite, Viking 
HK, Nærbø 

Randesund, 
Grane Arendal, 
Ålgård, Våg 

Nærbø, Viking 
Stavanger, ØIF 
Arendal, Havørn 

 
 
Våre lags plasseringer blant de seks beste i nasjonale tilbud 
 
  2018-19 2019-20 

  Jenter Gutter Jenter Gutter 

LERØYserien 18 Randesund 5. pl       

Bringserien 16  Våg 1. pl Nærbø 5. pl     

 
*Bringserien og Lerøyserien ble avlyst 12. mars 2020 grunnet situasjonen rundt Koronaviruset.  
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4.3.10 Statistikk påmeldte lag 
 
Klasse 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 

J9 197 212 216 224 219 258 252 268 255 245 
J10 197 190 207 214 201 190 225 229 229 229 
J11 148 156 155 159 165 155 156 176 184 176 
J12 110 116 122 127 133 134 123 133 138 131 
J13 100 106 101 101 118 121 111 115 117 120 
J14 87 82 83 90 87 95 94 95 99 100 
J15 53 63 58 62 80 70 80 84 74 86 
J16 38 39 48 44 47 57 48 54 60 46 
J17 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
J18 11 11 12 15 23 24 27 24 12 15 
U20                 6 16 

Sum yngre 955 986 1002 1 036 1073 1104 1116 1178 1174 1164 

Senior 102 94 103 96 95 105 101 96 99 99 

Totalt kvinner 1057 1080 1105 1132 1168 1209 1217 1274 1273 1263 

                      
G9 108 107 94 95 101 95 89 112 127 102 
G10 91 91 86 78 85 70 83 78 97 118 
G11 82 77 68 73 65 61 61 73 64 82 
G12 47 48 58 50 48 45 54 52 63 47 
G13 36 39 43 42 42 37 41 47 47 57 
G14 33 34 34 38 37 30 28 31 37 39 
G15 18 32 25 19 37 23 29 26 25 25 
G16 16 16 29 30 23 30 30 27 19 27 
G18 9 8 7 9 7 12 14 8 11 11 

Sum yngre 440 452 444 434 445 403 429 454 490 508 

Senior 64 65 65 63 61 66 47 46 40 40 

Totalt menn 504 517 509 497 506 469 476 500 530 548 

                      
HU/TH 16 15 16 17 18 19 19 23 24 28 
                      

TOTALT 1557 1612 1630 1646 1692 1697 1712 1797 1827 1839 

                      
Minihåndball 
Antall klubber 75 72 75 81 82 85 90 62 65 70 

Jenter 7 
Antall klubber 0 0 0 0 0 0 0 67 75  80 

Gutter 7 
Antall klubber 0 0 0 0 0 0 0 45 42  56  

Jenter 8 
Antall klubber 0 0 0 0 0 0 82 82 77  80  

Gutter 8 
Antall klubber 0 0 26 30 37 47 47 50 47  50  
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4.3.11 Seriestatistikk 
 
  1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 

Aktive klubber 122 124 124 125 126 119 120 118  120  

Påmeldte lag 1 612 1 630 1 646 1 692 1 697 1712 1797 1827 1839 

Trukne lag 170 117 133 161 136 147 211 188 208 
Ordinære 
omb.søkn. 633 675 662 481  303*  939*  993* 702* 641* 

Strøkne lag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tot. Antall 
kamper 13 052 13 461 13 406 14 085 

** *** *** *** *** 

14 100 13061 12401 12467 12476 
Ant haller/Ant 
flater 114 117 120 124 125 135 136 139/15

3 
141/15

5 
* Inkluderer ikke omberamminger foretatt i ”frie” perioder. 

** Anslått antall. På grunn av systemendring, har vi ikke nøyaktig tall. 
*** Tallet mangler en del kamper fra aktivitetserien pga sletting av spilte kamper ved etteranmeldte/trukne lag 

midt i sesongen   

Lag i NHF serier   
Eliteserien 
kvinner 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

Eliteserien menn 2 3 1 1 2 1 2 2 2 

1.div. - kvinner 0 0 1 2 1 0 1 2  2 

1.div. - menn 2 1 2 3 3 5 3 2 3 

2.div. - kvinner 13 13 12 12 12 9 7 8 6 

2.div. - menn 11 11 11 10 10 9 9  9 9 

3.div - kvinner 12 12 12 12 12 0 0 0  0 

3.div - menn 10 12 12 12 10 0 0  0  0 

  
Lag i 
LERØYserien     
Jenter 0 0 2 3 1 1 1 4 4 

Gutter 3 2 1 2 2 3 3 4 4 

  
Lag i 
Bringserien     
Jenter 9 8 7 5 9 7 9 10 10 

Gutter 4 3 4 3 4 4 4 5 4 

                    
Lag i NM 20          
Jenter           3 4 2  2  

Gutter           1 2 2  2  
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4.3.12 Påmeldte lag pr klubb og sesong 
 
Klubb 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
  PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S 
AK 28 30 2 30 6 24 1 32 5 33 4 
Austrått 20 0 22 4 20 2 23 5 30 5 
Avaldsnes 20 3 18 2 19 5 19 2 19 3 
Birkenes 11 0 9 1 8 2 10 0 9 2 
Bjerkreim 5 0 2 0 5 1 6 0 11 3 
Bogafjell 25 2 29 0 34 4 38 4 28 2 
Borhaug 9 1 10 1 13 0 17 6 0 0 
Brodd 14 0 8 5 12 1 12 0 18 4 
Brusand 9 1 7 1 6 3 5 0 9 1 
Bryne 39 4 41 5 42 10 46 6 46 7 
Bømlo 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Egersund 15 2 15 4 11 3 3 0 7 3 
Eidekameratene 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Eiken 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etne 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 
Express 5 0 10 1 12 2 8 1 16 1 
Falkeid 4 0 7 1 4 1 6 2 4 0 
Farsund 18 2 22 3 19 1 21 2 0 0 
Farsund og Lista 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 
Figgjo 8 0 5 1 4 1 3 0 7 2 
Fitjar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Flekkefjord 19 0 16 2 17 1 20 2 18 1 
Fløy 22 4 16 2 20 1 21 2 19 1 
Forsand 3 1 3 0 3 0 8 2 8 1 
Forus & Gausel 23 3 14 1 16 2 25 6 18 1 
Framsteg 4 0 3 0 3 0 2 0 6 1 
Froland 9 0 13 0 12 1 14 0 18 3 
Frøyland 5 0 4 1 4 0 8 0 13 1 
Ganddal 18 0 18 1 20 1 25 5 26 4 
Gimletroll 29 5 31 1 36 6 39 5 45 12 
Giv Akt 13 0 17 1 17 2 19 1 18 3 
Grane Arendal 23 0 24 1 25 4 22 4 25 3 
Greipstad 29 2 16 3 22 2 15 6 22 1 
Grimstadstudentenes 
IL 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 

Grindheim 6 1 5 0 6 1 3 0 6 0 
Hana 13 2 14 1 14 2 17 2 18 2 
Haugaland 1 0 3 0 4 0 4 0 2 0 
Havdur 15 1 16 2 22 2 29 3 28 4 
Havørn 21 0 24 1 23 3 26 2 27 3 
Hellvik 5 0 2 0 4 1 3 0 4 0 
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Hinna 25 1 28 1 30 5 27 5 38 1 
Klubb 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
  PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S 
Hisøy 21 3 22 1 26 2 26 3 24 1 
Hjelmeland 6 0 4 0 7 1 7 1 8 0 
Holum 10 0 15 3 14 1 18 3 20 3 
Hundvåg 39 3 42 2 42 3 50 1 54 5 
Høvdingen 7 0 9 3 9 1 12 2 10 0 
Hånes 14 1 5 0 9 0 11 2 12 2 
Imås 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Just 3 0 10 0 14 4 10 5 13 1 
KFUM 17 0 19 1 25 1 25 2 28 0 
Klepp 34 3 29 2 24 0 22 3 25 2 
Kolnes 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
Konsmo 2 0 4 1 1 0 2 0 2 0 
Kopervik 18 1 21 3 26 4 22 3 28 5 
Kristiansand 29 3 27 2 30 5 31 3 27 4 
Kristiansand 
Topphåndball 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

KSI 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 
Kvinesdal 6 0 10 1 7 0 4 1 7 0 
Kåsen 13 2 17 4 18 2 26 1 30 10 
Lia 12 0 16 2 13 1 16 2 16 0 
Lillesand 12 1 13 2 11 0 16 2 19 3 
Lindesnes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Lund 0 0 0 0 0 0 21 1 19 1 
Lura 5 1 8 0 9 3 7 0 9 0 
Lye 9 2 9 1 5 0 6 0 9 1 
Lyngdal 7 0 12 1 11 1 10 0 12 0 
Marnardal 6 0 6 0 7 4 10 0 9 2 
Mastra 9 2 11 2 11 3 11 2 7 1 
MHI 24 3 24 0 23 1 27 2 25 4 
Midtbygden 7 2 4 0 4 2 4 0 1 0 
Moi 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
Nord 11 0 16 1 17 0 26 1 28 2 
Nærbø 53 2 64 0 72 7 82 7 78 4 
Orre 5 0 5 1 6 3 5 3 7 0 
Orstad 3 0 2 1 3 0 3 0 6 0 
Otra 20 2 16 1 19 1 14 0 14 0 
Randaberg 20 1 23 3 21 6 21 2 25 3 
Randesund 62 1 60 1 64 5 64 4 60 3 
Riska 17 3 15 1 16 2 22 5 23 1 
Risør 9 2 5 0 9 2 8 2 11 1 
Rival 26 5 28 2 28 3 33 3 44 2 
Sandnes 44 3 43 6 41 2 51 4 58 3 
Sauda 7 0 9 1 10 0 12 1 9 2 
Siddis sportsklubb 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 
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Klubb 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
  PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S 
Skjold 8 0 10 1 9 0 9 6 4 0 
Skudenes 4 0 5 0 6 3 6 0 5 0 
Skånevik 2 0 4 0 3 0 4 0 4 0 
Sokndal 6 1 4 1 2 0 7 2 7 0 
Sola 38 4 35 4 32 0 44 2 53 8 
Spangereid 5 1 5 0 8 1 11 0 15 0 
Spind 5 2 6 0 5 0 5 2 7 1 
Start 15 1 14 1 15 0 0 0 0 0 
Stavanger IF 48 3 56 3 56 2 61 6 60 4 
Stegaberg 5 1 7 0 5 1 5 1 2 0 
Sveio 6 0 5 1 4 0 2 0 3 0 
Sviland 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
UiSi 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
Stord 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Strømmen-Glimt 6 1 5 1 4 1 6 2 7 1 
Staal Jørpeland 30 4 21 2 29 6 29 6 30 3 
Sunde 16 1 16 2 21 4 21 5 17 4 
Søgne 26 6 21 1 21 5 19 1 24 0 
Sørfjell 17 2 9 0 12 0 16 1 19 0 
Tasta 15 1 3 2 19 1 2 0 24 1 
Tastavarden 18 3 10 4 16 1 16 0 22 3 
Torridal 7 1 10 2 7 2 9 2 8 0 
Trauma 9 1 14 1 15 2 22 5 24 4 
Tvedestrand 13 1 13 1 10 0 12 2 16 1 
Tveit 11 0 11 0 12 0 11 1 13 1 
Undheim 8 1 10 2 9 2 8 0 9 1 
Varhaug 24 1 32 2 29 5 35 7 38 3 
Vassøy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Vedavåg Karmøy 1 0 5 0 9 1 12 3 10 3 
Vegårshei 7 0 7 0 7 2 7 1 7 1 
Vigrestad 20 3 20 3 16 3 14 0 23 4 
Viking HK 23 1 28 1 28 1 33 4 35 3 
Viking Stavanger  3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 
Vindbjart 11 2 8 0 7 1 11 3 14 1 
Voll 25 3 14 1 15 1 20 1 22 1 
Våg 32 0 35 0 37 4 42 2 41 0 
Våg håndball Elite 3 0 1 0 2 0 2 0 2 0 
Ølen 8 0 10 0 7 2 10 0 9 1 
Østre Tromøy T&IK 2 0 3 0 5 2 1 0 3 0 
Øvrebø 8 0 6 0 8 2 8 0 12 2 
Øyestad IF 28 4 29 3 27 6 29 4 33 5 

Øyestad IF H Elite 4 0 5 1 5 0 5 0 7 0 

Øyane 7 1 7 1 1 0 0 0 0 0 
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Klubb 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

  PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S 

Åkra 25 0 32 0 32 6 37 6 37 4 

Ålgård 31 1 36 4 42 2 45 3 39 2 

 
Lag skrevet i Kursiv tilhører Region Vest. 
PM – Påmeldt, T – Trukket, S - Strøket



	

Barnehåndball 6-12 år 
I vår region deler vi tilbudet i barnehåndball i tre ulike spilltilbud;  

Minihåndball for barn fra 6 til 8 år, Aktivitetsserien for barn fra 9 til 11 år og ordinært seriespill 

fra 12 år.  

 

I 2018/2019 og 2019/20 sesongen hadde vi følgende tilbud i Minihåndball: 
6 år blandede lag 

7 år jenter 

7 år gutter 

8 år jenter 

8 år gutter 

 
Antall minihåndballspillere 2018/2019: 
  Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Sone 8 Sone 9 Totalt 
2018/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 
Mini 6 år 101 132 70 149 106 87 52 192 74 963 
Jenter 7 år 86 192 99 178 121 121 37 199 46 1079 
Gutter 7 år 35 56 19 102 25 20 24 44 103 431 
Gutter 8 år 56 56 27 116 56 35 15 50 81 492 
Jenter 8 år 121 236 106 164 137 116 38 211 124 1253 
Sum pr 
sesong 399 672 321 709 445 379 166 696 428 4218 

 
Det var totalt registrert 4218 spillere i 2018/19 som deltok i Minihåndballen. 
 
Antall minihåndballspillere 2019/2020: 
  Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Sone 8 Sone 9 Totalt 
2019/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 
Mini 6 år 95 195 69 150 130 74 41 164 102 1020 
Jenter 7 år 92 254 75 150 146 67 28 179 87 1078 
Gutter 7 år 81 99 28 117 25 22 33 47 51 503 
Gutter 8 år 57 80 11 110 40 40 33 62 42 475 
Jenter 8 år 109 204 83 195 166 64 34 218 117 1190 
Sum pr 
sesong 434 832 266 722 507 267 169 670 399 4266 

 
Det var totalt registrert 4266 i 2019/20 spillere som deltok i Minihåndballen. 
 
I minihåndball meldte klubbene først inn hvilke klasser de skulle være med i (30. april) og 

deretter ble antall spillere meldt inn (9. september), ikke antall lag. 
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Klubbene ble deretter delt i ringer som i størst mulig grad har tatt hensyn til geografi, 

kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb. Vi reserverte halltid til turneringer, og klubber 

som hadde spesielle ønsker om dato for sitt arrangement, ble bedt om å melde dette til oss. 

Det var lagt opp til fire turneringer pr. sesong, der hvert lag spilte minimum 3 kamper per 

turneringsdag. De klubbene som var i samme ring, hadde det praktiske ansvaret for 

gjennomføringen av arrangementene i sin ring. 

Alle klubber som var meldt på til minihåndball i disse to sesongene, ble kalt inn til obligatorisk 

Barnehåndballsemiar i uke 40 og 41. Barnehåndballseminaret, som består av to ulike kurs, 

ble gjennomført i hele regionen. Ett kurs for 6-7 åringene og ett kurs for 8-åringene. Hvert av 

disse kursene er todelt; en praksisdel hvor vi har fokus på hvordan organisere og aktivisere 

store grupper og unngå kø, og en teoridel hvor vi presenterer minihåndballen, 

minihåndballens verdier og spillet. For den eldste gruppen inneholder kurset også enkle 

tekniske momenter i spillet. En viktig del av kurset er også «ringmøte» hvor klubbene som er 

i samme ring treffes for å utveksle kontaktinformasjon og erfaringer. 

I Aktivitetsserien meldte klubbene på lag. Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill 

hvor lagene spilte 2 eller 3 kamper pr. dag fordelt på 7 kampdager. For å unngå at lagene 

skulle spille mange kamper mot lag fra samme klubb, har vi, som utgangspunkt, plassert 

maksimalt to lag fra hver klubb i samme pulje. 

Minihåndballen og 9-åringene spiller 4’er håndball på liten bane. 11-åringene spiller 6’er 

håndball på stor bane, men med nedsenket tverrligger. I 2018/19 spilte 10-åringene spiller på 

liten bane på samme måte som 9-åringene i første halvdel av sesongen og på stor bane 

tilsvarende som for 11-åringene i siste halvdel av sesongen. I 2019/20 spilte 10-åringene på 

liten bane første halvdel, mens siste halvdel ble spilt som 5’er håndball. De stedene man fikk 

det til spilte man 5’er håndball på kortbane, ellers ble det spilt 5’er håndball på stor bane. 

 
5’er håndball på kortbane 

Fra og med sesongen 20/21 skal det spilles 5’er håndball på kortbane i 9 og 10-årsklassene. 

(I 9-årsklassen vil det i tillegg bli spilt 4’er håndball på minibane.) Siste halvdel av 19/20 

sesongen ble brukt som implementeringsfase i 10-årsklassen for denne spillformen. 5'er 

håndball på kortbane spilles med fire utespillere og en målvakt. Målvakten skal ha egen 

draktfarge, og det oppfordres til at målvakten er med i angrep for å få overtall.  

Formål med 5'er håndball på kortbane er å gjøre spillernes første møte med spill på stor 

bane til en god opplevelse for alle. Kortbanehåndball er en fin introduksjon til spill på stor 

bane, som tar hensyn til barnas motoriske utvikling og mestring. Utviklingen av 
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håndballspillet fra 4’er håndball, via 5’er og 6’er til 7’er håndball skjer gradvis med en jevn og 

naturlig progresjon i takt med spillernes modenhet og alder.  

 
 

 
 
Gul bane: Minihåndball (20 x 12 meter) 
Grønn bane: Kortbane (25,5 - 26 x 20 
meter) «Ny» 6-meter merkes opp. 
Rød + grønn bane: Full bane (40 x 20) 
meter 

 
 

 

For å få til en god introduksjon og for å formidle intensjonen med kortbanespillet, ble det 

høsten 2019 gjennomført kortbanekurs i hele regionen. Totalt 236 antall deltakere 

gjennomførte kurset, fordelt på 5 kurssteder. Perioden har også blitt benyttet til å kontakte 

halleiere og kommuner for å få på plass nødvendig utstyr, merking og sikring i hallene. 

Region SørVest har også kjøpt inn 8 oppblåsbare mål, som er plassert rundt i regionen, som 

kan lånes av klubbene til aktivitetsserierunder.  

Spillerutviklingsmiljø 13, 14 og 15 år 
Regionen ønsker å ha gode utviklingsmiljøer for spillere.  

Spillerne kan delta i regionens utviklingsmiljø fra den sesongen de er 13 år. Alle klubbtrenere 

inviteres til oppstartsamling i oktober/november der tema er spillerutvikling. Klubbtrener kan 

ta med seg tre-fem spillere på denne samlingen. Mål med oppstartssamlingen er å heve 

kompetansen hos klubbtrenerne, samtidig som vi ønsker en bedre dialog med alle 

klubbtrenerne. I etterkant av samlingen melder alle klubbene inn spillere til 

spillerutviklingstiltak som foregår i sonene, sonemiljø. Alle klubber i regionen får tilbud om å 

ha spillere med på sonemiljø. En forutsetning for at spilleren kan meldes inn, er at 

vedkommende trener tre økter i uken. Vi ønsker at mange skal få delta på sonemiljø, dette 

for at flere spillere skal få inspirasjon og motivasjon til å trene enda mer og bedre i klubb. 

Regionen fordele antall plasser mellom de ulike klubbene. Flere klubber benytter seg av 

rulleringsordninger. Regionen ønsker at klubbene rullerer på spillere som deltar på sonemiljø 

i både 13 og 14 års klasse. Først etter nyttår, den sesongen de er 14 år, så vil sonetrenere 

begynne å gjøre uttak og bestemme hvilke spillere som skal være med på de ulike 

samlingene. 
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For de eldre aldersklassene foretar trenerne for de ulike miljøene uttakene, regionen er 

samtalepartner. Etter hvert som spillerne blir eldre, spisses uttaket enda mer. 

 
Oversiktene under viser antall spillere som deltar på spillerutviklingstiltak, i hver sone, i 

sesongen 2018-19 og 2019-20. 

 

 
Oversikt over spillere som er med på spillerutvikling – Jenter 

 
Første tall gjelder sesongen 18-19, det andre tallet gjelder sesongen 19-20 

f.år Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Sone 8 Sone 9 
2005(2006) J05: 25 stk/  

J06: 31 stk 
J05:48 stk/ J05: 26 stk/ 

J06: 27 stk 
J05: 45 stk/ 
J06: 48 stk 

J05: 33 stk/ 
J06: 37 stk 

J05: 43 stk/ 
J06: 33 stk 

J05: 36 stk J05: 41 stk/ 
J06: 43 stk 13 år sonemiljø J06: 66 stk J06: 37 stk 

          

2004(2005) 
J04: 26 stk/ 
J05: 26 stk 

J04:35 stk/       
J05: 28 stk 

J04: 21 stk/ 
J05: 20 stk 

J04: 28 stk/ 
J05: 24 stk 

J04: 31 stk/ 
J05: 35 stk 

J04: 28 stk/ 
J05: 38 stk 

J04: 41 stk/ J04: 25 stk/ 

14 år sonemiljø J05: 39 stk J 05: 27 stk 

          

2003(2004) J03: 23 stk/ 
J04: 22 stk 

J03:27 stk/       
J04: 24 stk 

J03:25 stk/ J03: 28 stk/ J03: 31 stk/ J03: 26 stk/ J03: 24 stk/ J03: 15 stk/ 

15 år sonemiljø høst J04: 13 stk J04: 24 stk J04:24 stk J04: 23 stk J04:24 stk J04: 16 stk 

15 år RUM vår J03: 28 stk /J04: 27 stk J03: 40 stk /J04: 30 stk) 

15 år 
Reg.landslag/bylag J 2003: 24 stk/ J04: 28 stk deltar på bylag. RLM: ca 50 spillere hvert år 

2002(2003)          

16 år RUM fysisk 
trening J02:30 stk /J03: 30 stk J02: 30 stk /J03: 30 stk 

16 år Reg.landslag ca 50 stk 02/03 

           

2001(2002) J01: 25 stk (J02: 25 stk) J01: 25 stk (J02: 25 stk) 

17 år reg.landsl., 
landsdel J01/00: 25 stk reg landslag J01: 21 stk landsdelssamling (J02/03: 25 stk reg landslag J02: 21 stk landsdelssamling 

           

2000 (2001) 18 år 
senior 

J00/01: 25 stk reg landslag (ingen reg.landslagssamlinger for sesongen 19-20) 

ingen regional senior aktivitet 2 spillere sesongen 18-19 
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Oversikt over spillere som er med på spillerutvikling - Gutter 

Første tall gjelder sesongen 18-19, det andre tallet gjelder sesongen 19-20 
f.år Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Sone 8 Sone 9 

2005(2006) G05: 19 stk 
G06: 26 stk 

G05: 36 stk,  G05: 28 stk,  G05: 28 stk,  G05:13 stk,  
G06: 28 stk 

13 år sonemiljø G 06: 34 stk G 06: 49 stk G06: 32 stk 

                   

2004(2005) G04: 19 
stk 

G04: 26  stk. G04: 30  stk. G04: 32 stk G04: 25 
stk, G05: 

16 stk 14 årsonemiljø  G05: 21 
stk 

G05: 26 stk. G05: 49 stk G05: 35 stk 

                   

2003(2004) G03: 24 G03: 22 stk  G03: 30 stk G03: 32 stk G03: 6 stk, 
G04: 23 stk 

15 år sonemiljø høst G04: 19 G04: 26 stk G04: 24 stk G04: 24 stk stk 

15 år RUM vår G03: 30 stk G03: 30 stk 

15 år 
Reg.landslag/bylag 

Regionale landslag: ca 60 stk - Bylag: G02: 16 stk  - G03: 24 stk  

2002(2003)                   

16 år RUM fysisk 
trening 

G02:20 stk (G03: 20 stk) G02: 25stk (G03: 25 stk) 

16 år Reg.landslag  g02/03: 30 stk 

          

2001(2002) G01: 25 stk (G02: 25 stk) G01: 25 stk (G02: 25 stk) 

17 år reg.landsl., 
landsdel 

G01/00: 60 stk reg landslag G01: 21 stk landsdelssamling - G02/03: 60 stk reg landslag G02: 21 stk landsdelssamling 

                    

2000 (2001) 18 år 
senior 

G00/01: 35 stk reg landslag  (ingen reg.landslagssamlinger for sesongen 19-20) 

ingen regional senior aktivitet 6 spillere sesongen 18-19 
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Oversikt over utviklingen av antall spillere som har deltatt på sonesamlinger 
 
Sesong Gutter 13 år Gutter 14 år Gutter 15 år Jenter 13 år Jenter 14 år Jenter 15 år 

2016-17 108 spillere 95 spillere 86 spillere 275 spillere 237 spillere 184 spillere 

2017-18 157 spillere 100 spillere 99 spillere 248 spillere 232 spillere 221 spillere 

2018-19 124 spillere 132 spillere 114 spillere 297 spillere 235 spillere 199 spillere 

2019-20 169 spillere 237 spillere 116 spillere 322 spillere 237 spillere 170 spillere 

 
• Vi har to sonetrenere på alle sonemiljø. Disse skal gjennomføre åtte sonesamlinger med 

spillerne. Tema og øktplaner for sonesamlingene er utarbeidet av NHF sentralt og kalles 

«Spillerutviklingstrappen».   
Sonetrenerne våre har forpliktet seg til å gjennomføre disse. 

 

• Region SørVest har stort fokus på fysisk trening. 13, 14 og 15 åringene som deltar på 

sonemiljø, foresatte og klubbtrenere har fått tilsendt program for fysisk trening. Regionen 

sender ut tre ulike program i løpet av året, vi anbefaler alle spillere å trene dette to-tre 

ganger pr uke. Programmene blir og gjennomgått på sonesamlingene. Alle spillerne får 

sommerprogram.  

Spillerutviklingsmiljø 15 år  
Det året spillerne blir 15 år er det flere arenaer en driver spillerutvikling på. 
 
Regional talentsamling  

I Stavanger idrettshall i juni. G/J født 2003 deltok på regional talentsamling i juni 2018, mens 

i 2019 var tiltaket for G/J født 2004. Sonetrenere har gjort uttaket, 100 jenter og 75 gutter 

deltok hvert av årene. Alle overnatter i Ynglinghallen. Alle spillere gjennomførte fire økter, tre 

håndballøkter og en fysisk trening. I tillegg så fikk G/J 03 se Norge spille herrelandskamp i 

DNB Arena, mens J/G 04 fikk høre Tonje Nøstvold fortelle om «Hvordan bli god» 
 
Sonemiljøene  
For 15 åringer på høsten, etter samme modell som 13 og 14 åringene.  
 
Regional Bylagsturnering  

For gutter og jenter blir gjennomført i Stavanger idrettshall og i Gimlehallen i november hvert 

år. I 2018 var det G/J 2003 som deltok og i 2019 var det G/J 2004. De ulike sonemiljøene 

stiller i utgangspunktet med to lag hver, og spiller kamper mot hverandre.  
 

I 2018 så deltok det ti jentelag og fire guttelag i Stavanger, Haugalandet klarte ikke stille lag i 

gutteklassen. I Kristiansand deltok seks jentelag og fire guttelag. 
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Vinner i jenteklassen var: Ålgård og Kristiansand 

Vinnere i gutteklassen var: Sandnes og Kristiansand 

 

I 2019 så deltok det ni jentelag og fem guttelag i Stavanger, og fire guttelag og fem jentelag i 

Kristiansand 

Vinner i jenteklassen var: Stavanger og Arendal 

Vinnere i gutteklassen var: Bryne og Arendal 2. 

 
Regionalt utviklingsmiljø (RUM) 
Startes opp etter jul det året spillerne er 15 år. De beste spillerne fra hver sone deltar på 

RUM. Vi har RUM i Rogaland og i Agder, ca 25-30 spillere på hver RUM samling. 

 
 
Bylag – bylagsturnering 
NHF arrangere hvert år bylagsturnering for 15 åringene, denne ligger i februar/mars. Hver 

region har tidligere stilt med ett lag.  
Nytt av sesongen 18-19 er at hver region deltar med to lag a 12 spillere, dette for at flere 

spillere skal få være med på spillerutviklingstiltak. Regionene stille med to jevne lag, som er 

består av spillere fra hele regionen. 
Sesongen 19-20 valgte en å utvide antallet til 14 spillere pr lag, det betyr at nå har det vært 

28 gutter og 28 jenter som har fått deltatt på Bylagsturnering fra Region SørVest. 

 
En har ett stort fokus på Bylagsturneringen er en utviklingsarena for alle. 
Her er resultatene: 

 
Sesong 2018-19 2019-20 

  Jenter Gutter Jenter Gutter 

Bylag 5.og 6. plass 7.og 8. plass  1. og 12.plass 2. og 3.plass 

 
 

Regionalt landslagsmiljø  

Er ett spillerutviklingstiltak i regi av NHF sentralt, det er en del av spillerutviklingen på 

landslagsnivå. Regionen starter opp med regionale landslagsmiljø for 15 åringene, der den 

første samlingen er en kartleggingssamling. I 2018 så var det J/G 2003 som startet opp med 

regionale landslagssamlinger, mens det i 2019 var J/G 2004. 
Vi har to regionale landslagstrenere for hver årsklasse. Regionale landslagstrenere er også 

bylagstrenere og RUM trener. 
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Spillerutviklingsmiljø 16 år 
RUM - fysisk trening 

Regionen ønsker å ha fokus på økt treningsmengde og fysisk trening.  Vi har derfor fysisk 

trening som hovedtema i spillerutviklingen for 16 åringene. Målet med fysisk trening er å lære 

disse spillerne hva det vil si å øke treningsmengden, og lære dem ulike former for fysisk 

trening og viktigheten av dette. En setter i gang med RUM Fysisk trening på våren, etter 

Bylagsturnering mens spillerne ennå er 15 år. Dette for at spillerne skal trene godt på 

sommeren og være forberedt til oppstarten på videregåendeskole og en «bring satsing» 

høsten når de er 16 år. Alle spillere får treningsprogram som de skal gjennomføre. En har 

også møte med klubbtrenere slik at også disse skal få kompetanse på hvordan en ønsker å 

drive med fysisk trening for 16 åringene. 
Innholdet i samlingene er opplæring og videreutvikling av fysiske egenskaper, spesielt fokus 

på styrke. Utover i sesongen så legger vi også til rette for klubbesøk. Vi har ett gutte- og ett 

jentemiljø i Stavanger, og ett gutte- og ett jentemiljø i Agder.   

 
Spilleutviklingsmiljø 17 år  
RUM - Regionale utviklingsmiljø  

For Jenter/Gutter 17 år består av de beste spillerne fra alle sonene. Vi har ett gutte- og ett 

jentemiljø i Stavanger og ett gutte- og jentemiljø i Agder. Hvilke spillere som kalles inn til de 

ulike samlingene vil variere, men det er ca. 25 spillere på hver samling. Regional 

landslagstrener/RUM trener er ansvarlig for uttaket. 
 
Landsdelssamling  
Nytt av sesongen 18-19 er Landsdelssamling for 17 åringen.  

Region SørVest har landsdelssamlinger sammen med Region Vest. I sesongen 18-19 var 

det 21 gutter og 21 jenter født 2001 fra Sørvest som deltok på landsdelssamling. Vi 

arrangerte landsdelssamling i Stavanger i desember 2018, så reiste vi til Bergen for å delta 

på landsdelssamling i mail 2019. I sesongen 19-20 har det vært J/G 2002 som har deltatt på 

landsdelssamling. I desember arrangerte vi samling i Stavanger, med kun spillere fra 

SørVest, mens en drar til Bergen for å delta på samling 8-10.mai 2020. 

 

Landsdelssamling er ett tiltak kun for 17 åringer, en ønsker at dette skal være en samling 

etter samme mal som landslagssamlinger. Årsaken til at en har innført dette tiltaket, er for å 

redusere kampbelastningen samtidig som en ønsker å ivareta «oddetalls årgangene» enda 

bedre. Det er regionale landslagstrenere sammen med landslagstrenere som er ansvarlig for 

gjennomføringen av samlingene. 
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Tema for samlingene kommer fra sentralt hold. Innholdet i samlingene vil være en blanding 

av håndballtreninger, fysisk trening/testing, kamper, teoretisk undervisning innenfor tema 

kosthold/ernæring og mental trening. 

 
Regionalt landslagsmiljø 
Regionen har fire ulike regionale landslagsmiljø, to for gutter og to for jenter. 

For sesongen 18-19 var det miljøer for spillere født 2000/2001 og 2002/2003, gutter og 

jenter. I sesongen 19-20 var samlingene for spillere født 2002/2003, og 2004/2005. En 

starter opp med kartlegging av 2005 modellene våren 2020, før dette består regionalt 

landslagsmiljø 04/05 kun av spillere født 2004. 

Hvert regionalt landslagsmiljø har fire- fem samlinger i løpet av sesongen. To i Agder og to i 

Rogaland. Regionen har to regionale landslagstrenere for hvert av disse miljøene, de ar 

ansvarlige for uttak og samlingene. I tillegg kommer sentral landslagstrenerne for de 

respektive landslagene på to av samlingene i hvert miljø. 

   

Det er viktig å få en god dialog og erfaringsutveksling mellom trenere i sentralt ledd og 

regional ledd, På bakgrunn av dette blir regionale landslagstrenere kalt inn til en sentral 

samling for felles informasjon og kompetanseoverføring i starten av hver sesong.  

I 18-19 ble samlingen holdt i Skien i august, sentral talentsamling, mens en i 19-20 valgte en 

å legge denne til Bergen som et rent trenerutviklingstiltak i starten av september. 

For å sikre god dialog mellom regionale landslagstrener og landslagstrenere, så skrive en 

samlingsrapport etter både regionale landslagssamlinger og sentrale landslagssamlinger. 

Samlingsrapportene beskriver innhold, gjennomføring og informasjon om de beste spillerne, 

og deles med hverandre. 
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Trener sonemiljø gutter sesongen 1819 

Alder Født Sone Navn 

13 år 

G05 Stavanger Morten Linder 
G05 Stavanger Abel Nagy 
G05 Jæren/Sandnes Heine Topstad 
G05 Jæren/Sandnes Mads Ove Håland 
G05 Haugalandet Anne M Fremmersvik 
G05 Haugalandet evt Alexander 
G05 Arendal Bjørn Helge Solheim  

G05 Arendal Per Fredrik A Hokstad 
G05 Kristiansand Petter Johannessen 
G05 Kristiansand Mark Hawkins  

        

14 år 

G04 Stavanger Ragnar Rugland 
G04 Stavanger Bjørnulf Iversen 
G04 Jæren/Sandnes Svavar Mar Olafsson 
G04 Jæren/Sandnes Stig Penne 
G04 Arendal Bjørn Helge Solheim  
G04 Arendal Jesper Munk Johansen 
G04 Kristiansand Bendik Dalen 
G04 Kristiansand Andreas Dahl Nordvang 

    

15 år 

G03 Stavanger Arne Jakobsen 
G03 Stavanger Bjørn Dahle 
G03 Jæren/Sandnes Henriette Henriksen Løge 
G03 Jæren/Sandnes Bjarte Lende  
G03 Arendal Kai Venaas 
G03 Kristiansand Mark Hawkins 

G03/G04 Haugalandet Alexander Østevik 
      
      

        

16 år 
G02 Fysisk Agder Petter Johannessen 
G02 Fysisk Agder Kennet Gard 
G02 Fysisk Rogaland Håkon Halvorsen 

        
17 og 18 

år 
G00/01 Reg.landslagstrener Scott Harrington 
G00/01 Reg.landslagstrener Kjetil Ellertsen 

15 og 16 
år 

G02/03 Reg.landslagstrener Kjetil Øygarden 
G02/03 Reg.landslagstrener Robin Rosander Haugsgjerd 
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Trenere for sonemiljø jenter sesongen 1819 

13 år 

J05 Stavanger 1  Victoria Birkeland 
J05 Stavanger 1  Ine Bergsvik 
J05 Stavanger 2 Linda Marie Dahl 
J05 Stavanger 2 Tone Antonsen 
J05 Jæren Sondre Steen Hansen 
J05 Jæren Marianne M. Bore 
J05 Sandnes Marte Arnesen 
J05 Sandnes Simen Sagli 
J05 Haugesund Anne M Fremmersvik 
J05 Arendal Jan Petter Johansen 
J05 Arendal Josip Vidovic 
J05 Kristiansand Elisabet Kårigstad 
J05 Kristiansand Gro Lene Strand 
J05 Kristiansand Lena Tjøm 
J05 Sone 3 Lene Charlotte N Borø  
J05 Sone 3 Ine Cecilie Grisledal-Skaar 

      
      
      

    

14 år 

J04 Stavanger 1  Odd Ivar Alsvik  
J04 Stavanger 1  Bernt Roar Ersdal 
J04 Stavanger 2 Arne Jakobsen 
J04 Stavanger 2 Bjørn Dahle 
J04 Jæren Anne Katrine Edland 
J04 Jæren Sondre Steen Hansen 
J04 Sandnes Robert Olusfsen 
J04 Sandnes Arne Sæther 
J04 Haugesund Hanne Gundersen 
J04 Arendal Fredrik Walderhaug 
J04 Kristiansand Tyge Carlsen 
J04 Kristiansand Eirin Østebø 
J04 Sone 3 Siri Osestad 
J04 Sone 3 Maria Oftenes Skretting 

      
      

    

15 år 

J03 Stavanger 1  Natalie Idsø 
J03 Stavanger 1  Rune Hamre 
J03 Stavanger 2 Natalie Idsø 
J03 Stavanger 2 Rune Hamre 
J03 Jæren Bergliot Obrestad 
J03 Jæren Heine Topstad  
J03 Sandnes Anne Katrine Edland 
J03 Sandnes Beata Szromek 
J03 Haugesund Siri A. Rinden 
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J03 Arendal Francisco Aas 
J03 Arendal Jan Erik Øygarden 
J03 Kristiansand Maren Mykland 
J03 Kristiansand Margret Jonsdottir Eik  
J03 Sone 3 Solfrid Bekkevik 
J03 Sone 3 Svein Arne Haugen 

        

16 år 

J02 Fysisk Rogaland Alexander Østevik 
J02 Fysisk Agder Kennet Gard 
J02 Fysisk Agder Petter Johannessen 

      
        

16 og 17 
år 

J02/03 Reg.landslagstrener Fredrik Walderhaug 
J02/03 Reg.landslagstrener Anita Bergsvik 

      
      

       

18 og19 år 
J00/01 Reg.landslagstrener Lasse Skjærpe Aksnes 
J00/01 Reg.landslagstrener Johannes Jåsund 

      
    

Målvakt 

mv ressurs Rogaland Hilde Wikheim 
mv ressurs Rogaland Bjørnar Roth 
mv ressurs Agder Gro Lene Strand 
mv ressurs Agder Inga Preska 
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  Trener sonemiljø gutter sesongen 1920 
Alder Alder Sone Navn 

13 år 

G06 Stavanger Ragnar Rugland 
G06 Stavanger Bjørnulf Iversen 
G06 Jæren/Sandnes Atle Gudmestad 
G06 Jæren/Sandnes Tor Henning Fuglestad 
G06 Haugalandet Vidar Medhaug 
G06 Arendal Håvard Berg Vaule  
G06 Arendal Per Fredrik A. Hokstad 

G06 Kristiansand Øyvind Skjeggedal 
G06 Kristiansand Preben Egeli 

      
        

14 år 

G05 Stavanger Morten Linder 
G05 Stavanger Daniel Fallahinajed 
G05 Jæren/Sandnes Heine Topstad 
G05 Arendal Bjørn Helge Solheim  
G05 Arendal Per Fredrik Aldor Hokstad 
G05 Kristiansand Petter Johannessen 
G05 Kristiansand Mark Hawkins 
G05 Jæren/Sandnes Mads Ove Håland 

    

15 år 

G04 Stavanger Ragnar Rugland 
G04 Stavanger Bjørnulf Iversen 
G04 Jæren/Sandnes Stig Penne 
G04 Jæren/Sandnes Halvor Elias Nærland 
G04 Arendal Bjørn Helge Solheim  
G04 Arendal Jesper Munk Johansen 
G04 Kristiansand Simon Tobias Strand 
G04 Kristiansand Andreas Dahl Nordvang 

G04/G05 Haugalandet Christian L Spanne 
        

16 år 
G03 Fysisk Agder Petter Johannessen 
G03 Fysisk Agder Kennet Gard 
G03 Fysisk Rogaland Håkon Halvorsen 

        

17 og 18 år 16 og 17 
år G02/03 

Reg.landslagstrener Robin Rosander Haugsgjerd 
Reg.landslagstrener Sindre Johannessen 

15 og 16 år 15 år 
G04/05 

Reg.landslagstrener Magnus Johannessen 
Reg.landslagstrenerr Bjørn Helge Solheim 

 G04 RUM Rogaland Stig Penne 
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  Trenere for sonemiljø jenter sesongen 1920 

13 år 

J06 Stavanger   Ole Andre Oftedal 
J06 Stavanger   Kristine Oftedal 

J06 Sola/Randaberg/Ryfylke Odd Ivar Alsvik  
J06 Sola/Randaberg/Ryfylke Rolf Tore Sande 

J06 Jæren 
Bergliot Obrestad 
Erås 

J06 Jæren Bjarte Lende 
J06 Sandnes Rune Hamre 
J06 Sandnes Arne Jackobsen 
J06 Haugesund Hanne Gundersen 
J06 Haugesund Jarle Bruntveit 
J06 Haugesund Jan Erik Søvig 
J06 Arendal John Tveitdal 

J06 Arendal 
Benedicte O. 
Smedby 

J06 Kristiansand Heidi Klemo 

J06 Kristiansand 
Peter Luck Van 
Mallinckrodt 

J06 Kristiansand Ole Corrigan 
J06 Kristiansand Siren T Nodeland 
J06 Sone 3 Sissel Hadland 
J06 Sone 3 Siri Osestad 

    

14 år 

J05 Stavanger  Natalie Idsø 
J05 Stavanger  Marte Sjursen 
J05 Sola/Randaberg/Ryfylke Linda Marie Dahl 
J05 Sola/Randaberg/Ryfylke Tone Antonsen 

J05 Jæren 
Sondre Steen 
Hansen 

J05 Jæren 
Marianne 
Mellemstrand Bore 

J05 Sandnes Marte Arnesen 
J05 Sandnes Simen Sagli 
J05 Haugesund Kasper B Larsen 

J05 Arendal 
Jan Petter 
Johansen 

J05 Arendal Josip Vidovic 
J05 Kristiansand Elisabet Kårigstad 
J05 Kristiansand Gro Lene Strand 
J05 Kristiansand Lena Tjøm 

J05 Sone 3 
Borø, Lene 
Charlotte Nygaard  

J05 Sone 3 
Ine Cecilie 
Grisledal-Skaar 

    

15 år 
J04 Stavanger  Odd Ivar Alsvik  
J04 Stavanger  Bernt Roar Ersdal 
J04 Sola/Randaberg/Ryfylke Arne Jakobsen 
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J04 Sola/Randaberg/Ryfylke Bjørn Dahle 

J04 Jæren 
Anne Katrine 
Edland 

J04 Jæren 
Sondre Steen 
Hansen 

J04 Sandnes Robert Olufsen 
J04 Sandnes Arne Sæther 
J04 Haugesund Hanne Gundersen 

J04 Arendal 
Fredrik 
Walderhaug 

J04 Kristiansand Tyge Carlsen 
J04 Kristiansand Eirin Østebø 
J04 Sone 3 Siri Osestad 

J04 Sone 3 
Maria Oftenes 
Skretting 

      
    

16 år 

J03 Fysisk Rogaland Alexander Østevik 
J03 Fysisk Rogaland Johannes Jåsund 

J03 Fysisk Agder 
Petter 
Johannessen 

J03 Fysisk Agder Kennet Gaard 
        

16 og 17 år 

15 år 
2004/05 

Reg.landslagstrener Anita Bergsvik 

Reg.landslagstrener 
Elisabeth 
Kåringstad 

J04 RUM Agder Solfrid Bekkevik  

J04 RUM Rogaland 
Sondre Steen 
Hansen 

    

18 og19 år 
16 og 17 

år 
2002/03 

Reg.landslagstrener 
Fredrik 
Walderhaug 

Reg.landslagstrener Marte Arnesen 
J02 RUM Rogaland Jan Ottesen 

    

Målvakt 

mv 
ressurs Rogaland Hilde Wikheim 
mv 
ressurs Rogaland 

Svavar Mar 
Olafsson 

mv 
ressurs Rogaland Bjørnar Roth 
mv 
ressurs Agder Gro Lene Strand 

 
mv 
ressurs Agder Inga Presker 
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Temasamlinger  
Temasamlinger er for spillere fra 12 til 15 år. Det ble startet etter anbefaling fra 

ungdomsutvalget i NHF sesongen 15/16, da en så behovet for spillerutviklingstiltak basert på 

påmelding og ikke uttak. Dette er et supplement til den vanlige spillerutviklingen vi har i 

Regionen. Den enkelte melder seg på selv til samlingene - det er ingen utvelgelse eller uttak 

hverken fra klubb eller region.  

Gro Lene Strand har hatt Temasamlinger for målvakter i Kristiansand. Inga Presker holdt 

samlinger i Arendal. I Rogaland er det Tom Engelsgjerd og Viking håndball herrer som har 

vært ansvarlig for Temasamlingene. Tom har også hold samlinger i Lindesnes. Hilde 

Wikheim har holdt samlinger for målvakter i Stavanger.  

  

Plassene fordeles etter "førstemann-til-mølla-prinsippet". Det gis informasjon på handball.no, 

på regionen sin Facebookside og i e-post til klubbene når det settes opp nye samlinger. 

Påmelding og betaling til samlingene foregår elektronisk via systemet: www.deltaker.no.  

 

Temasamlinger er ressurskrevende og vi har i inneværende Tingperiode ikke klart å holde 

like stort trykk på Temasamlinger som forrige periode. 

  

Vi har gjennomført to varianter av Temasamlinger: utespillere og målvakter.  

Utespillere 
Dette er dagssamling der spillerne melder seg på denne aktuelle dagen. 2 x 2 timer med 1 

time pause mellom. Temaene kan variere noe, men primært har det vært: 

1. Kast og mottak – pådrag og viderespill 

2. Skudd - distanse og kant 

3. Fintetrening –duellspill 

 
Målvakter 
Temasamlinger for målvakter er samlinger for de som vil lære mer om grunnteknikker i 

håndball. Fokus er koordinasjon og teknikktrening. Samt hvordan bruke teknikkene når det 

skytes fra distanse, nærskudd/gjennombrudd, kantskudd. 

Det er 4 samlinger der en melder seg på alle 4 ved påmelding. Det er kun 10 plasser. Det 

tilbys egne samlinger til 13 åringer og egne til 14/15 åringer. 

Samlingene er organisert ved at vi ber klubbene om hjelp. 

De stiller med 2 timer til rådighet i hall samt skyttere. De kan da ta med inntil 2 mv fra egen 

klubb på den aktuelle samlingen. 
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Tema for øktene har vært: 

1. Grunnteknikk – koordinasjon 

2. Grunnteknikk – distanseskudd 

3. Grunnteknikk – koordinasjon 

4. Grunnteknikk – nærskudd/gjennombrudd 

 
Sesongen 2018-19 
Rogaland  
Har vi gjennomført 4 Temasamlinger på Haugalandet og 6 i Stavanger. 

Har vi gjennomført 4 Temasamlinger for målvakter (1 temasamling er 4 økter på 2 timer) 

 
Agder 
Har vi gjennomført 2 Temasamlinger i Lindesnes. 

Har vi gjennomført 2 Temasamlinger for målvakter i Arendal og 2 i Kristiansand (1 

temasamling er 4 økter på 2 timer) 

 
Sesongen 2019-20 
Rogaland 
Har vi gjennomført 2 Temasamlinger i Stavanger. 

Det er ønske om å sette i gang Temasamlinger for målvakter etter påske. 

 

Agder  
Har vi ikke gjennomført Temasamlinger. Dette pga. vi mangler instruktør til samlingene.  

Har vi gjennomført 4 Temasamlinger for målvakter. 2 i Kristiansand og 2 i Arendal.  
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Trenerutdannelse, kompetanseheving hos trenere 
Trenerutdannelsen består nå av: 

• Trener 1, 12 moduler og gjennomføres regionalt. Fire av disse modulene kalles 

«barnehåndball moduler» 
• Trener 2, 20 moduler som gjennomføres regionalt 

(Ny Trener 2 tilsvarer gammel Trener III) 

• Trener 3 og 4 gjennomføres sentralt 

Trener 1 
Sesongen 2018-19 gjennomførte vi Trener 1 modulene 1-4 «barnehåndball moduler» fem 

forskjellige steder i Regionen. Modulene 5-12 «ungdomshåndball» gjennomførte vi fire 

steder. 

Det har deltatt ca 182 personer på modulene 1-4 «barnehåndball moduler» 

Det har deltatt ca. 196 personer på modulene 5-12 «ungdomshåndball».  

51 ble autoriserte NHF Trener 1. 

 

Sesongen 2019-20 gjennomførte vi Trener 1 modulene 1-4 «barnehåndball moduler» seks 

forskjellige steder i Regionen. Modulene 5-12 «ungdomshåndball» gjennomførte vi fem 

steder. Vi avlyste på Jæren/Ålgård pga få påmeldte. 

Det har deltatt ca 106 personer på modulene 1-4 «barnehåndball moduler» 

Det har deltatt ca. 167 personer på modulene 5-12 «ungdomshåndball».  

2 ble autoriserte NHF Trener 1. Resterende deltakere har ikke fått autorisasjon enda 

ettersom modulene er utsatt på ubestemt tid pga. Koronapandemien.  

 
Trener 2 
Sesongen 2018-19 var det 32 trenere som gikk på Trener 2. Av disse fullført 30 og ble 

autoriserte Trener 2.  

Sesongen 2019-20 er det 28 Trener 2 kandidater som tar eksamen i juni 2020 og det er tre 

personer som får privatisteksamen. 

 
Minihåndballkurs 

På Minihåndballkurset offentliggjøres ringene og deler av kurset er forbeholdt ringmøte, der 

alle klubbene som er i samme ring utveksler kontaktinfo, og diskuterer aktuelle 

problemstillinger og starter planleggingen for arrangementer i deres ring. Kurset er 

obligatorisk for de lagene som melder seg på i minihåndball. 
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Sesongen 2018/19 deltok ca. 317 på minihåndballkurs. 
 
Sesongen 2019/20 deltok ca. 280 på minihåndballkurs. 
 

Minihåndballkurset varer i 3 timer og består av 1 ½ time praksis i hall, der kursdeltakerne er i 

aktivitet på gulvet. 45 minutter teori og ca. 45 minutter møte i ringene.  

 

Minihåndballkurs 1 (6- og 7-åringer) Minihåndballkurs 2 (8-åringer) 

Tema:  Tema: 

Hvordan skape stor aktivitet Kast, skudd, finter  

Organisering av minihåndball Hvordan gi et godt tilbud til alle 

Spilltilbudet Differensiering 

Verdier Topping 

Reglement  Rullering på lag 

Maler for kampoppsett  Ringer og spilledatoer 

Trener- og foreldrevett  		

Fair Play-møter 		

Ringer og spilledatoer 		

Impulskurs 
Sesongen 2018/19 hadde vi tilbud om Impulskurs fem steder i Regionen. I Agder ble alle tre 

kursene avlyst pga. få påmeldte. 

I Rogaland ble det gjennomført i Tastahallen og Norheimshallen med totalt 43 deltakere. 

Dette er en enorm nedgang fra tidligere sesonger. Dette skyldes nok at minihåndballkursene 

har fått en sentral rolle i oppstarten av barnehåndball i Regionen og erstattet behovet for 

Impulskursene slik vi tidligere har gjennomført det. 

 
Sesongen 2019/20 gjennomførte vi ingen Impulskurs da vi starter opp med kurs for 

Kortbanehåndball (5’er håndball). 

Kortbanehåndballkurs 
Sesongen 2019/20 begynte vi med Kortbanehåndballkurs før vi startet opp med 5’er håndball 

på kortbane i januar 2020 for 10 åringene. 

Kurset gir en innføring i spillet på kortbane og har fokus på teknisk trening for spillere i 

alderen 9-10 år.  

Vi gjennomførte kortbanekurs seks forskjellige steder i Regionen fra Arendal til Karmøy. Vi 

hadde ca. 236 deltakere på disse kursene.  
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Uformelle trenerkurs i forbindelse med spillerutvikling på 13, 14, 15 og 16 år 
De to siste tingperiodene har vi hatt et økt fokus på trenerutvikling gjennom 

spillerutviklingsmiljøene våre. 

Her har vi obligatoriske oppstartsmøter for trenerne for G/J 13-15 år.  

Vi samler trenerne for de aktuelle årsklassene før første sonesamling og går gjennom NHF 

Region SørVest sine tanker om spillerutvikling, hvordan vi er organisert og hvordan vi mener 

trenere bør fokusere rundt spillerutvikling i klubb. 

For 16 åringene har vi økt fokus på fysisktrening i våre spillerutviklingsmiljø. Her samles da 

trenerne med sine spillere og får en gjennomgang av hvordan vi mener fysisktrening for 

15/16 åringer bør foregå. Lag i Regionsserien får tilbud om klubbesøk. 

Sesongen 2018/19 hadde vi inne ca. 124 (13 år) 85 (14 år) 19 (15 år) trenere på disse 

tiltakene 

Sesongen 2019/20 hadde vi inne ca. 115 trenere på disse tiltakene 

 
Beachhåndballkurs 
Sesongen 2018/19 ble det planlagt beachhåndballkurs fire steder i Regionen. Arendal, 

Kristiansand, Stavanger og Åkra. Det er likt tilbud som i forrige tingperiode. Alle kurs ble 

avlyst pga få påmeldte. 

 

Sesongen 2019/20 er det planlagt Beachhåndballkurs i Arendal og Stavanger. 

Arendal: Modul 1 onsdag 6.mai 

Stavanger: Modul 2 onsdag 3.juni (i Stavanger er modul 1 gjennomført tidligere sesonger) 
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Skjematisk oversikt over NHF-kurs 
Antall deltakere og autorisasjoner i Region SørVest 

Sesong 2018-19 2019-20 

Antall gjennomført hele Trener 1 - Barnehåndball 143 84 

Antall autoriserte Trener 1  51 2* 

Antall autoriserte Trener 2 30 28 og 3 ** 

Antall deltakere på Trener 1 moduler - Barnehåndball 182 106 

Antall deltakere på Trener 1 moduler - 
Ungdomshåndball 196 167 

Antall deltakere på Trener 2 moduler  30 28 

Antall deltakere på Minihåndballkurs 317 280 

Antall deltakere på Impulskurs 43 0*** 

Kortbanehåndballkurs 0**** 236 

 
 
* Flere Trener 1 avsluttes i slutten av mai 
** Trener 2 avsluttes 12. juni 
*** Sesongen 2019/20 hadde vi ikke impulskurs 
**** sesongen 2018/19 hadde vi ikke Kortbanhåndballkurs 
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4.4.4 Dommerutvikling 

Ved sesongstart 2018/19 var det totalt påmeldt 361 dommere. Ved sesongslutt 531 

dommere. De fleste dømmer i 12 og 13 år klassen.  

 

Ved sesongstart 2019/20 var det totalt påmeldt 391 dommere. Ved sesongslutt 536 

dommere. Det er et bra antall, men vi må ha fokus på å holde de i gang mer enn 1 sesong. 

Frafallet er for stort. Det resulterer i at vi har for få dommere som dømmer fra og med 14 

års klassen. 

 

Sesong 18/19 Antall klubber Antall lag påmeldt 
fra 

Antall dommere 
sesong start Antall dommere 

Arendal 18 86 40 57 

Kristiansand 19 159 73 114 

Mandal 13 69 26 40 

Jæren 17 129 37 70 

Sandnes 10 98 33 47 

Sola/Randaberg 7 50 26 32 

Ryfylke 4 16 9 94 

Stavanger 15 145 70 10 

Haugaland 18 83 46 57 

Sum 120 835 361 531 
 

Sesong 19/20 Antall klubber Antall lag påmeldt 
fra 

Antall dommere 
sesong start Antall dommere 

Arendal 18 89 35 68 

Kristiansand 19 161 90 104 

Mandal 12 70 31 44 

Jæren 16 133 54 63 

Sandnes 10 49 37 47 

Sola/Randaberg 7 53 22 39 

Ryfylke 4 17 11 11 

Stavanger 14 148 63 97 

Haugaland 18 90 48 63 

Sum 120 860 391 536 
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Dommeroppsett 
Regionen har ansvar for dommeroppsett i ca 7.500 seriekamper i klassene fra og med J/G 

12. Det har vært stort fokus på å ha to dommere på alle kamper. Det er viktig at det er 

samsvar mellom kompetansenivået til dommerne og nivået på de kampene som skal 

dømmes. Siste sesong har vi 189 aktive dommerpar i regionserien. I ring 6 og 7 (G14 – K4) 

har vi en manko på 33 dommerpar. PÅ den andre siden så har vi 154 enkle dommere hvor 

majoriteten tilhører de laveste klassene. Disse vil ikke få tilfredsstillende antall kamper ihht 

kvoteberegningen. Så oppfordringen til klubbene blir å jobbe med å etablere dommerpar og 

bidra til at de blir i stand til å dømme på et noe høyere nivå. 

Vi er avhengig av godt arbeid i klubbene, aktive dommerkontakter og dommerutviklere for at 

vi skal ha gode dommere til å dekke kamper på alle nivå. 

 

Dommerutvikling 

Regionen hadde i sesongen 2018/19 følgende ressursgruppe som jobbet med 

dommerutvikling: 

 

Leder:   Glenn Grøsfjeld 

Medlemmer:  Ivar Hagen, Arne Kristiansen, Sindre Bjørheim 

Soneansvarlige:  John Tveitdal, Sven Jarl Iversen, Kåre Larsen, Magnus Torland,  

Steinar Fjelde, Fleming Sørensen, Bjørn Dahle, Ole Kristian Risa og  

Ole Bugge-Jensen 

 

Denne ressursgruppen var sentral i arbeidet med å utarbeide ny tiltaks- og handlingsplan for 

dommerutviklingsarbeidet, mot år 2023. Gruppen hadde i januar 2019 et arbeidsseminar 

hvor ny struktur ble lagt. Anbefalingen var å organisere utviklingsarbeidet i Utviklingsgrupper 

på 4 nivå og dette arbeidet ble påbegynt sommeren 2019. 

 

Sesongen 2019/20 er det gruppeledere for de to øverste utviklingsgruppene som har et 

overordnet ansvar i faglige spørsmål. Det er Sindre Bjørheim, Bjørn Dahle og Ivar Hagen. 

 

Regionen har nå en tydeligere struktur på utviklingsarbeidet, gjennom bl.a etablering av 

nivåtilpassede utviklingsgrupper. 

Hver utviklingsgruppe ledes av gruppeleder som organiserer samlinger og observasjoner for 

par i gruppene. Dommerpar blir fulgt opp av kvalifiserte dommerutviklere. Hvert par kan få 

delta i gruppen i 2 – 3 sesonger, før de enten går ut av gruppen eller flyttes opp et nivå. 

Vi ønsker fokus på regelkunnskap og oppfordrer alle dommere til å ta månedlige regeltester. 
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NHF jobber for tiden med å oppdatere fagplaner og mal for innhold i utviklingssamlingene. 

Dette for at det faglige innhold skal bli mest mulig likt over hele landet. 

 

Utviklingsgruppe 1 er for dommerpar som sikter mot en karriere på topp regionalt nivå eller 

nasjonalt nivå. Kravet er at de kan dømme 3. divisjon, Bring og Lerøy. Gjennom samlinger 

og observasjoner jobbes det mot gitte mål. Det er f.eks krav om bestått Beep test på 9,5 og 

regeltest. Det forventes at deltakerne har/gjennomfører trinn 3 kurset. Samlingsarenaer er 

ifm Landsdelssamling, Bring/Lerøy kamper. Sesongen 2019/20 deltar 4 dommerpar i 

gruppen.  

Dommerparene Helene Brenna/Hannah Sande Ege og Magnus Storstein og Håkon Hagen 

Steinskog deltar på NHF`s dommersamling ifm Bylags NM i (Stavanger) i februar 2020. 

Gruppeleder er Sindre Bjørheim/Bjørn Dahle. 

 
Utviklingsgruppe 2 er for dommerpar som sikter mot en karriere på topp regionalt nivå. 

Kravet er at de kan dømme 4. divisjon, Bring. Vi har 2 slike grupper hvor Bjørn Dahle er 

gruppeleder for Rogalandsgruppen som består av 9 dommerpar. Ivar Hagen leder 

sørlandsgruppen som teller 6 dommerpar.  Det forventes at deltakerne har/tar trinn 2 og 

Beachhåndballdommerkurs.  

Par fra disse utviklingsgruppene har deltatt i følgende sentrale samlinger: 

Bylags NM: Malin Berg/Andrea Seim  

Bring fellesrunden: Lydia Meling/Miriam Goa – Tine Folkvord/Kine Oftedal samt Malin 

Berg/Andrea Seim.  

Også regionalt sluttspill for 13 og 14 åringer benyttes som utviklingsarena/samling. 

 
Utviklingsgruppe 3 er for dommerpar som ønsker en videre satsning som dommere.  

Gruppelederne ser etter unge par som har dømt 1 sesong, kan dømme i 14 årsklassen og 

som ønsker ekstra oppfølging for å utvikle seg som dommerpar. Vi har litt utfordringer med å 

finne par som vil satse og har derfor flere ledige plasser i hele regionen.  

 

Utviklingsgruppe 4 er på klubbnivå. Vi oppfordrer klubbene til å samarbeide med 

naboklubber med å lage gode treningsgrupper. Fokus er å gi de ferske dommerne god 

oppfølging/veiledning på et tidlig stadie. Regionens anbefaling er fordypning i regelkunnskap, 

bruk av fløyte, tegngiving og vise retning. 
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Oversikt over dommerutviklingsgrupper 2019/20 

Utviklingsgruppe 1 
4 par 

Sindre Bjørheim/Bjørn Dahle 

  

Utviklingsgruppe 2 
6 par 9 par 

Ivar Hagen Bjørn Dahle 

  

  Arendal Kr.Sand Jæren Sola Stavanger Haugalandet 

Utviklingsgruppe 3 

4 par 5 par   		 		 6 par 

J. J. A.K. 
L. Gåserud V. Bjelland M. 

Johannessen Tveitdal Kjær Edland 

  

Utviklingsgruppe 4 Klubbene 

 
 
Dommere 

2/3 av regionens dommere er veldig unge (15 – 16 år) og dømmer i de laveste klassene J/G 

12 og 13. Mange har startet dommerkarrieren i veldig ung alder og vi opplever utfordringer 

med å få de til å fortsette utover i ungdomstiden. Det er veldig viktig at disse unge parene 

følges tett av klubbenes dommerutviklere. Dersom klubben ikke har autorisert 

dommerutvikler er det uansett viktig at en voksen følger paret på kamp. Vi ser at 

tilstedeværelse av en dedikert voksenperson bidrar til bedre arbeidsro for dommerne.  

Regionen avholder møter med dommere før sesongstart. Her er tema feks 

regelpresisering/oppdatering, bruk av TA mm. 

 

Dommerutviklere 

Vi ønsker å utdanne nye Dommerutviklere, på alle nivå. Dette er dommertreneren som skal 

bistå dommerpar i deres utvikling. Vi mener det er avgjørende betydning for å lykkes i 

dommergjerningen at unge dommere følges tett av kvalifiserte dommerutviklere.  

 
Dommerutvikler 1/Barnehåndball  
Dommerutvikler 1/ barnehåndball jobber på klubbnivå.  

Vi starter denne våren opp med kurs for fagpersoner som skal følge opp dommerpar i egen 

klubb.  
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Dommerutvikler 2  
Dommerutvikler 2 jobber med par som dømmer i regionserien, fra 14 årsklassen. Vi har 

følgende personer i aktivitet: 

Jon Tveitdal, Svein Erik Andersen, Jan Fredrik Steine, Sven Jarl Guse Iversen, Janne Kjær, 

Tor Brede Launes, Kåre Larsen, Håkon Kristiansen, Oddvar Penne, Magnus Torland, Tor 

Olav Knutsen, Trond Knutsen, Torbjørn Stokkedal, Steinar Fjelde, Fleming Sørensen, Stein 

Lea, Bengt Asle Idsø, Ole Kristian Risa, Sven Brenna, Tor Jan Haugsgjerd, Aage Ravn 

Thomsen, Njål Idsø, Tor Erik Einarson, Terje Stikholmen, Vilde Bjelland Brummenæs, Linda 

Gåserud Fornes, Morten Johannesen,  Svein Åge Wange, Geir Øystein Pedersen, Tormod 

Rønnevik, Nils Arne Sevland, Per Ejnar Thomsen. 

Høsten 2019 ble følgende nye autorisert: Helene Laupsa, Julianne Kåfjord, Anne Kathrine 

Edland, Lloyd Nedrum, Aleksander Jakobsen og Geir Arne Rolland. 

 
Dommerutvikler 3  
Dommerutvikler 3 jobber med par i øverste regionale nivå: 

Bjørn Dahle, Ole Bugge Jensen, Glenn Grøsfjeld.   

Høsten 2019 ble følgende nye autorisert: Sindre Bjørheim, Ivar Hagen og Valton Hoxa. 

 
Dommerutvikler 4  
Dommerutvikler 4 jobber på nasjonalt nivå: 

Kenneth Abrahamsen og Arne Kristiansen 

 
Dommerutdanning 

Dommerutdannelsen består av følgende: 

Dommer Barnehåndball – E læringsmodul og praksis 

Trinn 1 – 4 moduler a 4 timer (siste modul er praksis) 

Trinn 2 – 4 moduler a 4 timer med observasjon mellom modulene 

Trinn 3 – 5 moduler a 4 timer med observasjon mellom modulene 

Trinn 4 - gjennomføres sentralt 

 
Dommer barnehåndball er ila siste sesong blitt digitalisert hvor teoridelen gjennomføres som 

E-læring. Kursdeltakerne får nå større fokus på den praktiske undervisningen i bruk av fløyte, 

tegn og retning. Regionen tilbyr disse kursene gratis men forventer at klubbens 

dommerkontakt/utvikler er involvert i kursgjennomføringen. På denne måten vil de nye 

dommerne få god kontakt med klubbens dommerledere. Fra og med kommende sesong er 

det 15 års aldersgrense til disse kursene. Årsaken til denne aldersgrensen går på de faglige 

egenskapene som kampledere bør ha. Dette er behørig belyst i møter med 

dommerkontaktene januar 2020. 
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Sesongen 2018/19 er det avholdt 30 kurs med 572 deltakere. 

Sesongen 2019/20 er det avholdt 24 kurs med 567 deltakere. 

 

Trinn 1 kurs vil til kommende sesong bli digitalisert hvor deler av teorien gjennomføres som  

E-læring. Dette vil for mange oppleves som en bedre måte å lære seg grunnleggende teori. 

Aldersgrensen for trinn 1 er hevet til 16 år, dette også grunnet en forventning om lik 

aldersgrense for hele landet. 

Sesongen 2018/19 er det avholdt 7 kurs med 87 deltakere. 

Sesongen 2019/20 er det avholdt 6 kurs med 64 deltakere (vårens kurs er ikke med her). 

 

Trinn 2 kurs har vi gjennomført som følger: 

Sesongen 2018/19 er det avholdt 1 kurs med 13 deltakere (Stavanger) 

Sesongen 2019/20 er det avholdt 3 kurs med 39 deltakere.  

(Kristiansand 7 par, Stavanger 9 par og Haugalandet 3,5 par) 

 

Trinn 3 kurs er gjennomført som følger: 

Sesongen 2018/19 ingen kurs 

Sesongen 2019/20 er det avholdt 1 kurs med 11 deltakere (Stavanger). 

 
Tidtaker og Live-kurs 
Regionen har gjennomført tidtaker og LIVE kurs som følger: 

Sesongen 2018/19 er det avholdt 21 kurs  

Sesongen 2019/20 er det avholdt 4 kurs  

 
Dommerarbeid i klubb 

De aller fleste klubbene har nå egen dommerkontakt. Disse har en veldig viktig rolle i 

klubben for å rekruttere og følge opp klubbens dommere. Vi ønsker at «Dommerlaget» får 

større fokus og plass i klubbene. Det bør være en selvfølge at dommerne har 

trener/oppmann og har egne drakter og planer for utviklingen. Det kan være fornuftig å dele 

på lederoppgavene hvor dommerkontakt tar seg av det administrative/sosiale og 

dommerutvikleren tar det faglige.  

Vi kan alle bli mer bevisste på å fremsnakke dommergjerningen og fokusere på de gode 

erfaringene dette gir. Vi snakker om ledererfaring, ta kjappe avgjørelser og 

kommunisere/selge disse, en får et bra kontaktnett og ikke minst gode regelkunnskaper som 

vil hjelpe til med også å bli enda bedre som spiller.   

For å hjelpe klubbene med å sette fokus på dommerarbeidet og få bedre struktur er det nå 

utviklet en Klubbhusmodul som heter Dommerarbeid i klubb. Her er målet bl.a å komme frem 

til konkrete tiltak som vil ta dommerarbeidet i klubben ett skritt videre. 
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Fair Play 

God stemning i hallen er ønskelig for alle parter. I dommerøyemed handler det om å bidra til 

å sikre gode arbeidsforhold for dommerne. Vi må fremfor alt unngå at noen gruer seg til 

kamp. Det er viktig at vi opprettholder respekt for hverandres roller og bidrar til å skape god 

opplevelse for alle involverte. Her er foreldrevett kampanjen et viktig supplement og 

påminnelse om alles ansvar for godt samarbeidsklima. 

 
Dommere på nasjonalt nivå 
 
Sesongen 2018/19 Elitenivå:   Tor Brede Launes/ 

Nasjonalt nivå:  Erik Abrahamsen/Mads Myhrstad 

      Charlotte Husomanovic/Carina Pettersen  

   2. divisjon:  Arne Bjerk/Aleksander Vermundsen 

      Sindre Bjørheim/Terje Stikkholmen  

Sesongen 2019/20 Elitenivå:   Tor Brede Launes/ 

Nasjonalt nivå:  Erik Abrahamsen/Mads Myhrstad 

      Charlotte Husomanovic/Carina Pettersen 

   2. divisjon:  Arne Bjerk/Aleksander Vermundsen 

 
Delegater 
Følgende personer er autoriserte som NHF delegater: 

Internasjonalt - Kenneth Abrahamsen 

Nasjonale serier - Arne Kristiansen, Bjørn Dahle, Glenn Grøsfjeld, Ole Bugge Jensen, Sindre 

Bjørheim og Ole Kristian Risa. 

Sindre Bjørheim var delegat under NM Jr. Finalen i 2018 

Bjørn Dahle var delegat under NM Jr. Finalen i 2019 

 

Tidtaker 
Bjørn Tungland var tidtaker og Bjørn A. Halsall var sekretær under NM jr. Finalen i 2018 

Følgende nye er autorisert som tidtaker i 2020: Tor Jan Haugsgjerd, Inez Petersen og Geir 

Arne Rolland. 

 
Instruktører 
Regionen har i inneværende periode ikke fått nye instruktører. To kandidater fulgte 

utdanning forrige sesong, men strøk/ikke levert eksamen. Følgende personer er aktive, 

autoriserte instruktører i Region Sør Vest: 

Bjørn Dahle, Ivar Hagen, Ole Bugge-Jensen, Oddvar Penne og Svein Erik Andersen  
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4.4.5 Klubbutvikling – klubbhus 

Håndballtinget 2015 satte som hovedmål å øke antall spillere i aldersgruppen 13-19 år med 

10% innen håndballtinget 2019. For å lykkes med dette ble prosjektet Klubbhuset startet. 

 

Klubbhuset ble iverksatt ut mot klubbene i hele Norge høsten 2016. 

Prosjektet er organisert med en regional ressurs i hver region med ansvar for å administrere 

og organisere arbeidet ut mot klubb, lag og trenere. Hensikten er å løfte klubbens ledelse, 

kvaliteten på aktivitetstilbudet i klubb og trenerkompetansen.  

Klubbhuset baserer seg på en elektronisk klubbanalyse som «inngang» til prosjektet. I 

etterkant av analysen vil regionens klubbhusansvarlige i samarbeid med klubben definere 

ønsket vei videre, med mål om å styrke klubbens kompetanse, organisering, ledelse og 

aktivitet.  

 

Klubbtilpassede økter innenfor temaene klubbdrift, frivillighet og sportslig ledelse skal sette 

klubben i stand til å tilby enda bedre aktivitet og rammer for klubbens spillere, trenere og 

tillitsvalgte.  

 

Klubbhuset tilbyr videre en ny utdanning kalt trenermentor. Funksjonen og utdanningen har 

som mål å sette fokus på trenere i klubbene og deres påvirkning på kvaliteten på 

treningsøktene rundt omkring i alle landets håndballhaller.  Intensjonene er at 

trenermentorene skal medvirke til at vi når vårt mål: "Flere ungdommer, lenger". 

 

I region SørVest har Alexander Østevik hatt administrativt ansvar for Klubbhuset, samt hatt 

ansvar for oppfølging av klubbene på Haugalandet. Dalibor Sedjak (2018/2019) og Reidun 

Osgjelten (2019/2020) har hatt ansvar for klubbene i Stavanger-regionen, mens Elise Berg 

har dekket Agder.  

 

På Håndballtinget 2019 ble det bestemt at Klubbhuset avsluttes som prosjekt, og går inn i 

den daglige driften til hver region. Prosjektet er forankret under seksjonen “Spill og trening”.  

Ressurs sentralt vil holde i videreutviklingen av materialet som danner grunnlaget til 

Klubbhuset. Flere ungdommer, lengre, ble endret til “flere, lengre”.  

 
Klubber, analyser, tiltak og lisenstall 
Tingperioden deles inn i to perioder: prosjektperiode (2018/2019), og del av daglig drift 

(2019/2020). I den videre teksten vil det også fremkomme hvilke måltall vi nådde for 

prosjektet som helhet fra 2016 – 2019. 
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Prosjektperiode 
Region SørVest har i hele prosjektets periode jobbet systematisk med å få med flere klubber 

i Klubbhuset. Ved bruk av ulike informasjonskanaler har vi nådd ut til klubbene om 

prosjektets mål og innhold, og resultatet har vært at klubbene selv har meldt interesse om 

deltakelse i Klubbhuset. I sesongen 2018/2019 satte vi oss mål om noen definerte klubber vi 

ønsket å få med, samtidig som vi ønsket å fokusere på eksisterende klubber. For å nå 

målsettingene har vi aktivt kontaktet klubber på telefon i september 2018 og januar/februar 

2019.  

 
Pr. 01.04.2020 var 65 klubber med i Klubbhuset. 
 
Tabellen viser klubber som er med i Klubbhuset ved endt prosjektperiode, samt antall tiltak 
gjennomført i hver klubb: 

Klubb Analysegjennomføring 
Antall tiltak 

prosjektperiode  
(16-19) 

Antall tiltak “daglig 
drift-periode" (19/20) 

Ak28 nov.16 2 1 

Austrått apr.18     

Avaldsnes apr.17 3 1 

Bjerkreim jun.19   1 

Bogafjell -     

Borfjell -     

Brodd apr.18 1   

Brusand  mai 2018 2   

Bryne okt.16 2   

Express sep.18   1 

Etne jan.18 2   

Farsund -     

Flekkefjord nov.18 1   

Fløy sep.17 3   

Froland mar.16 3   

Ganddal nov.16 4   

Gimletroll des.16 2 1 

Giv Akt -     

Grane Arendal des.18 1   

Greipstad feb.19 2 1 

Grindheim feb.18 2 1 

Hinna -     

Hisøy -     
Hundvåg nov.16 3   
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Hånes -     

Just feb.17 2   

KFUM Stavanger aug.19   3 

Klepp nov.16 1   

Kopervik nov.17 2 1 

Kristiansand mar.17 3 2 

Kvinesdal sep.18 1 2 

Kåsen mai.18 2   

Lillesand apr.19   1 

Lund feb.18 4 1 

Lura nov.17 3   

Lyngdal -     

Mastra jan.18 1   

MHI Mandal nov.17 1   

Orre mar.18 1   

Otra -     

Nord jun.17 2   

Nærbø nov.18 1   

Randaberg -     

Randesund -     

Riska nov.16 3   

Risør nov.16 3   

Rival aug.17   1 

Sandnes nov.16 2   

Sauda nov.17 2 1 

Skjold nov.16 4 1 

Spangereid okt.17 3   

Skudenes okt.17 2   

Stavanger mar.17 3   

Staal Jørpeland mai.17 2   

Stegaberg mar.19     

Sola  -     

Sunde -     

Søgne aug.18 2 1 

Sørfjell des.17 1   

Tasta nov.16 3   

Tastavarden mar.17 2   

Trauma jun.18     
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Tveit jan.19 1 1 

Undheim apr.18 2   

Vedavågen okt.17 2 1 

Vindbjart sep.18 2   

Viking nov.16 2   

IK Våg jul.17     

ØIF Arendal Elite apr.17     

Ølen jan.18 2   
Øvrebø mai.18 1 1 

Øyestad des.18 1 1 

Åkra sep.17 2 1 

Ålgård nov.16     
 
 
Klubber som mangler dato for gjennomføring av klubbanalysen, eller ikke har oppført tiltak, 

er klubber som har sagt de ønsker å være med i Klubbhuset, men av ulike årsaker har vi ikke 

klart komme videre i prosessen med disse klubbene. 

 
Gjennomførte analyser 
Prosjektperioden 
Sesongen 2018/2019 hadde vi et mål om å komme opp i totalt 80 gjennomførte 

klubbanalysen for hele prosjektperioden. Ved prosjektslutt hadde 63 klubber gjennomført 

analysen.  

 
Tabellen viser antall gjennomførte klubbanalyser i prosjektperioden 2016-2019 

År Mål - gjennomførte 
klubbanalyser Gjennomførte klubbanalyser 

16/17 20 20 
17/18 45 42 

18/19 80 63 
 
I løpet av prosjektperioden så vi at målet satt opp for vår region av prosjektleder sentralt, var 

urealistisk å få til. Vi opplevde at arbeidet for å oppnå dette målet ville gå på bekostning av 

eksisterende klubber, og vi tok dermed et valg om å prioritere eksisterende klubbhusklubber, 

samt kontakte noen utvalgte klubber i regionen. Det gjorde at vi kunne prioritere å arbeide 

med moduler, tett oppføling og oppsøkende kontakt med klubbene i regionen.  

Daglig drift 
Sesongen 2019/2020 ble det gjort prioriteringer i administrasjonen som gjorde at det var 

mindre ressurser på Klubbhuset for en periode (august-desember 2019). Modulen 

“dommerarbeid i klubb” ble utviklet og tilpasset vår region, samt at det ble jobbet med 
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organisering av dommerarbeidet. På bakgrunn av dette ble det tatt et valg om å fokusere på 

eksisterende klubber, og ha en tett dialog med de mest aktive klubbene i denne perioden.  

Gjennomførte tiltak 
Prosjektperioden 
 
Tabellen viser antall klubber ett eller flere tiltak 

År Mål - klubber med ett eller flere 
tiltak Klubber med ett eller flere tiltak 

16/17 16 13 

17/18 36 31 

18/19 64 50 
 

Vi hadde mål for 2018/2019-sesongen om at 64 klubber hadde gjennomført ett eller flere 

tiltak. Vi endte på 50 klubber. Dette henger sammen det totale antall klubber som har 

gjennomført klubbanalysen, og er relativt sett nokså likt det vi oppnådde i de to første 

sesongene i prosjektperioden.  

 
Tabellen viser antall gjennomførte tiltak i prosjektperioden fra 2016 til 2019 

Tiltak Antall 

Klubbdrift 42 
Frivillighet 16 
Sportslig ledelse 14 
Oppfølging moduler 27 

 
Gjennom prosjektperioden opplever vi at det har vært god aktivitet ut mot klubbene.  Det ser 

vi også om vi sammenligner total aktivitet i SørVest, sammenlignet med total aktivitet fra alle 

regioner. Vi har blant annet gjennomført 41% av alle klubbdriftmoduler, 47% av alle 

frivillighetsmoduler, 21% av alle sportslig ledelse-moduler, og 85% av alle oppfølgingsmøter 

relatert til gjennomførte moduler. 

 

Vi har gjennom prosjektperioden sett at det har vært viktig å få på plass elementer i 

klubbdriftmodulen, for å kunne få en god prosess videre i klubbene. Vi har også prioritert 

oppfølging da vi erfarte at dette var viktig for å kunne få fremgang med de tiltakene som var 

satt, og dermed få en tettere dialog og bedre prosess med klubbene. Siste del av 2018/2019-

sesongen valgte vi å fokusere ekstra på sportslig ledelse-modulen, uten at vi lyktes med 

ønskelig frekvens.  
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Vi satt opp modulen “Rekruttering” i Arendal, Kristiansand og Stavanger, som en 

fellessamling på tvers av Klubbhusklubbene. Modulen ble kun gjennomført i Kristiansand på 

grunn av antall påmeldte i Arendal/Stavanger.  

 
I februar 2019 hadde vi en samling for trenere i Kristiansand; Motivasjon i 

ungdomshåndballen. Mia Högdal og Mats Olsson var kursholdere. Totalt deltok 52 trenere 

på denne samlingen. Tilbakemeldingene var gode, og det ble uttrykt et ønske om å delta på 

lignende samlinger senere.  

 
Daglig drift 
I sesongen 2019/2020 har det i Agder vært god aktivitet, mens i Rogaland har det vært 

mindre aktivitet på bakgrunn av administrative prioriteringer. Totalt er det gjennomført 25 

tiltak per 01.03.2020 (se tabell 4.5.1). 

Lisensierte spillere 
Klubbhuset nådde målet om 10% flere ungdommer fra 13-19 år, ved at det i 2019 var 
13.41% flere ungdommer som spilte håndball. 
 
Tabellen viser økning av ungdomsspillere i alderen 13-19 år, i hele prosjektperioden 

Økning lisenstall nasjonalt 13-19 år Økning lisenstall SørVest 13-19 år 

13,41 % 3 % 
 
I SørVest hadde vi en økning på 3% flere ungdommer fra 2016 til 2019. Vi har helt fra starten 

ligget bak lisenstallene fra 2016, men klarte mot slutten av prosjektet å få en økning totalt i 

antall ungdommer fra 13-19 år. 

 
Tabellen viser antall lisensierte spillere fra 13-19 år i NHF region SørVest 

År Mål - lisensierte spillere Faktisk antall - lisensierte 
spillere 

16/17 5103 4817 
17/18  5200 4916 
18/19 5346 5024 

 
Selv om vi skulle ønske at vi klarte måltallene for lisensierte spillere, er det viktig å presisere 

at vårt hovedfokus alltid har vært på å komme oss ut i klubb, og gjennomføre tiltak der. På 

dette området føler vi at vi har fått til mye bra, og vi har stor tro på at prosessene i klubbene i 

fremtiden vil bidra til at vi får flere lisensierte spillere.   
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Trenermentor 
Prosjektperioden 
Gjennom prosjektperioden har region SørVest gjennomført flere ulike tilnærminger for å 

lykkes med trenermentorordningen. I starten av prosjektet satt regionen opp kurs basert på 

interesse fra klubbene, med et mål om at de utdannede trenermentorene praktiserte 

ordningen i egen klubb. Utover prosjektet ble det meldt om mange utfordringer fra de ulike 

regionene, knyttet til å få de utdannede trenermentorene i gang i sine respektive klubber. Vi 

så at dette ikke var gjennomførbart, da ordningen var for lite forankret i klubb, det ble for 

omfattende for trenermentorene å gjennomføre dette på egen hånd i klubb, og det var også 

utfordringer med at de som gjennomførte kurset selv opplevde å ha for lav kompetanse til å 

være mentorer for ungdomstrenere i egen klubb. Med bakgrunn i disse utfordringene ble det 

bestemt av prosjektleder at regionene skulle finne alternative metoder for å lykkes med 

ordningen.  

 

I vårt videre arbeid med å lykkes med trenermentorordningen, jobbet vi med en modell der 

toppklubbene i regionen var ressursklubber, og klubbene i distriktet rundt toppklubbene var 

nettverksklubber. På Regionstinget 2018 ble det bevilget 500 000,- pr. år til å utvikle dette 

konseptet sammen med ressursklubbene.  

 

Det ble brukt mye tid på å diskutere tema som innhold, kommunikasjon, gjennomføring, 

rapportering og ressursbruk. Både i Agder og sør-Rogaland var det tett dialog med aktuelle 

toppklubber, og det var forsøkt satt opp trenermentorkurs for aktuelle trenermentorer i 

ressursklubbene. Parallelt ble nettverksklubber kontaktet, og presentert modellen. Til tross 

for at det ble lagt ned mye tid på ressurs- og nettverkklubb-modellen, ble det totalt sett for 

ressurskrevende for både region og ressurs- og nettverkklubbene å lykkes i tråd med våre 

mål. 

 

På slutten av prosjektperioden valgte vi å utdanne to trenere til trenermentorer, med et mål 

om at de skulle virke som trenermentor i utvalgte klubber. Trenerne gjennomførte 4 

trenermentor-besøk i 2 klubber, men også her viste det seg å være vanskelig å finne 

ressurspersoner i klubbene som kunne videreføre ordningen i klubb.   

 
Daglig drift 
Basert på erfaringene i prosjektperioden knyttet til trenermentorordningen, valgte vi å bruke 
ressurser på andre områder i Klubbhuset. 
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Evaluering prosjektperiode 
Gjennom hele prosjektperioden har vi opplevd at klubbutviklingsarbeid er tidkrevende 

prosesser. Det gjelder fra første dialog med klubben, til klubbanalyse-, moduler-, tiltak- og 

oppfølging er gjennomført.    

 

Vi har erfart at nøkkelfaktorer for å lykkes ute hos klubbene er den tette dialogen på telefon, 

mail og møter, slik at vi kan følge opp klubben der den er i prosessen. Vi har sett at deling av 

gode eksempler, suksesshistorier og materialet fra sentralt har hjulpet klubbene med å 

komme videre i sitt arbeid. Vi opplever videre at kunnskap og kompetanse hos regionale 

ressurser er avgjørende for å gjøre en god jobb ute i klubb. Det utvikles best gjennom et godt 

regionalt Klubbhus-team, som har tid til å prioritere faglig utvikling i hverdagen. På den 

måten utveksles erfaringer, og vi får økt kompetanse knyttet til prosessen, fagmateriale og 

utfordringer og suksesshistorier ved klubbutviklingsarbeid.  

 
Veien videre 
Klubbhuset vil i den daglige driften fortsette med samme fokus og kapasitet som tidligere. Vi 

kommer til å fokusere på de mest essensielle planverkene en klubb trenger for å drive på en 

strukturert og god utviklingsrettet måte, samt ha fokus på hvordan aktiviteten i klubben 

ivaretas og utvikles. 

 

Modulene Klubbdrift, Frivillighet, Sportslig ledelse, Dommerarbeid i praksis og Rekruttering 

kommer til å fokusere på å møte klubbene der de er, og ut fra det jobbe med moduler og 

tiltak som er viktig for klubbene. Vi ser at prosessene som settes i gang i klubb er positive, 

skaper entusiasme og minsker støy.  

 

I tiden fremover kommer vi til å ha hovedfokus på de Klubbhusklubbene som viser at de 

ønsker hjelp fra oss. På den måten bruker vi ikke mye tid og ressurser på ting som ikke fører 

til noe. Samtidig vil det hele tiden gjøre vurderinger på hvilke nye klubber vi kan få med i 

Klubbhuset.   
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4.4.6 Integrering og inkludering 

HU-serien/ REMA 1000 TH-serien 
 

Antall spillere per klubb i HU-serien/ REMA 1000 TH-serien 

Sesong 2018/2019 2019/2020 

Bryne 11 17 
Gimletroll  17 13 
Grane Arendal, IK 13 16 
Greipstad IL 20 21 
Havørn 
Allianseidrettslag 17 15 

Hinna Håndball 29 28 
Hundvåg Håndball 
Klubb - gr. 26 13 

Imås, IL 12 11 
Klepp IL 40 31 
Kolnes IL 24 23 
MHI Håndball 18 21 
Sandnes Håndballklubb 33 33 
Tvedestrand 1 19 20 
Viking Håndballklubb 28 22 
Vindbjart, IL 10 10 
Våg IK 15 18 
Ålgård Håndballklubb - 19 
Åkra IL - 8 

Fargerik håndball 
 
Fargerik håndball er tiltak som retter seg mot barn med minoritetsbakgrunn med målsetning 

om å bidra til et økt aktivitetsnivå for målgruppen. 

  

Per 15.03.2020 finnes det 7 tiltak i regionen. Tiltakene er opprettet og gjennomføres i tett 

samarbeid med kommunale skoler, lokale klubber og NHF Region Sør-Vest. Tiltakene finner 

sted på skolene eller nærliggende haller til skolen i forbindelse med avslutning av 

skoledagen. Hensiktene med dette er at barna kan gå direkte fra skolen til aktivitetene, noe 

som bidrar til å gjøre aktiviteten mer tilgjengelig. 

Klubbene med avtale om instruktør oppdrag for Fargerik Håndball er Grane Arendal, Sola 

HK, AK 28 og IK Våg.  

Skolene vi har aktiviteter på er Moltemyr skole (Arendal), Øvre Slettheia skole (Kristiansand), 

Storhaug skole (Stavanger) og Mottaksskolen (Kristiansand). 
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Vi har også en avtale med Nærbø om deltagelse på aktiviteter i Vinterferien for de barna som 

bor på mottaket på Hå.  

  

For sesongen 2020/2020 er det ønskelig å starte opp tilsvarende aktivitetstilbud på Arendal 

(gutter) og Sandnes.  

  

Per dags dato er det mellom 90 og 120 deltagere fordelt på de 7 tiltakene. 

Vi har fokus på at barna som deltar på aktiviteten skal fortsette med aktivitet også i 

organisert idrett. Derfor er samarbeidet med klubbene essensielt for å lykkes med dette.  

  

Tilbakemeldingen fra skolene er positiv med tanke på hvilken effekt de ser på deltagerne i 

skolehverdagen. Bedre samarbeid, mer lydige og bedre samhold er noen av 

tilbakemeldingene vi har mottatt.  

  

For å finansiere dette søkes det penger fra ulike fond og organisasjoner. For sesongen 

2018/2019 ble det søkt og bevilget penger fra UDI, Ekstra stiftelsen, IMDI-midler (Arendal) 

og SR-bank stiftelsen.  

Søknad på midler fra Sparebank Vest, Gjensidigestiftelsen og Sandnes Sparebank ble ikke 

godkjent for midler.  

For sesongen 2019/2020 er det søkt midler hos UDI, SR-bank stiftelsen, Imdi-midler 

(Arendal/Stavanger/Kristiansand), Ekstra stiftelsen. Videre kan midler fra DAM midler være 

aktuelt.  
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4.4.7 Beach håndball 

Det er gjennomført beachhåndballkurs i Kristiansand, Jæren, Stavanger og Åkra begge 

sesongene. Det er en økning i aktiviteten.  

 
Turneringer 2018 
Klepp IL beachturnering på Klepp Stadion (Klepp).  

KFUM Stavanger ved Ynglinghallen (Stavanger).  

Åkra IL på Åkrasanden (Åkra).  

 
Turneringer 2019 
KFUM Stavanger ved Ynglinghallen (Stavanger).  

Åkra IL på Åkrasanden (Åkra).  

IK VÅG arrangør av beachturneringen under Norway Summer Games (Kristiansand). 

 
Planlagte turneringer 2020 
KFUM (Stavanger), 12-14.juni  

Åkra IL (Åkra), 21-23.august 

Øyestad (Arendal), 12-14 juni (det er planlagt en turnering i samarbeid med Øyestad som en 

del av et beach håndball temasamling løp).  

 
Planlagte temasamlinger 
Arendal: 6. og 13.mai 

Kristiansand: 5. og 12.mai 

 
Planlagte trenerkurs 
Arendal: Modul 1 onsdag 6.mai 

Stavanger: Modul 2 onsdag 3.juni 

 

Under Idrettsleiren på Hove (i regi av Aust-Agder/Agder Idrettskrets) har det i 2018/2019 

vært mellom 60 og 70 barn som har valgt beachhåndball som sin hovedaktivitet på 

Idrettsleiren. Kapasiteten vil være den samme under Idrettsleiren 2020/2021. 

 

I 2018 deltok det 125 lag totalt i turneringene i region SørVest.  

I 2019 deltok det 131 lag totalt i turneringene i region SørVest. 
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REGION SØR VEST 

Sesong 2018 2019 
Jenter 10     
Jenter 11     
Jenter 12 15 17 
Jenter 13 20 18 
Jenter 14 23 29 
Jenter 15 23 17 
Jenter 16 14 6 
Jenter 18     
KS   7 
      
Gutter 10     
Gutter 11     
Gutter 12 10 7 
Gutter 13 4 12 
Gutter 14 9 10 
Gutter 15 7 8 
Gutter 16     
Gutter 18     
MS     
      
Antall guttelag 30 37 
Antall jentelag 95 94 
SUM 125 131 
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4.4.8 Skolehåndball 

Håndballdag for 3. og 4. klasse 
Regionen har i samarbeid med noen klubber og videregående skoler fortsatt å arrangere 

håndballdag for 3. og 4. klassinger i de to forrige sesongene. Dette er et konsept vi ønsket å 

videreføre og utvikle mer selv om Norsk Topphåndball la ned Håndballuka. Instruktørene ble 

rekruttert i hovedsak fra videregående skoler som har faget topphåndball, Kopervik vgs, 

Haugesund Toppidrett, St. Svithun og Wang. Innholdet i håndballdagen var lek med 

håndball, individuell teknikktrening og minihåndball. Dette var først og fremst et tiltak for å 

rekruttere flere gutter inn i håndballen. 

 

Dato Samarbeidspartner Sted Antall  

21.11.2018 Viking HK, St. Svithun, 
Wang Stavanger Idrettshall 823 elever 

27.11.2019 Viking HK, St. Svithun, 
Wang Stavanger Idrettshall  652 elever 

4./ 5.10 2018 HTG og Kopervik VGS 5 ulike haller på 
Haugalandet 881 elever 

26/ 27.9 2019 HTG og Kopervik VGS 6 ulike haller på 
Haugalandet 601 elever 

 
 
Skoleturneringer 

Vinnere av skoleturneringene 

  Barneskoler Ungdomsskoler 

2018-19 Jenter Gutter Jenter Gutter 

Aust-Agder Nedenes Hisøy Stuenes Asdal 

Vest-Agder Karl Johans minne Tunballen Odddemarka Vassmyra 

Rogaland sør Hafrsfjord Motland Kristianslyst Nærbø 

Rogaland nord Gard Lillesund Skudenes Bø 

2019-20 

Aust-Agder St. Franciskus Asdal  Avlyst pga. 
Koronapandemi 

 Avlyst pga. 
Koronapandemi 

Vest-Agder Hellemyr Slettheia  Avlyst pga. 
Koronapandemi 

 Avlyst pga. 
Koronapandemi 

Rogaland sør Lassa Motland  Avlyst pga. 
Koronapandemi 

 Avlyst pga. 
Koronapandemi 

Rogaland nord Sevland Førre  Avlyst pga. 
Koronapandemi 

 Avlyst pga. 
Koronapandemi 
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Deltakelse på skoleturneringene 
 

Barne- og ungdomsskoler 2018-19 Rogaland 

Samlet påmelding i Rogaland var 121 lag. 51 lag var fra Haugalandet. Skoleturneringene på 

Haugalandet ble arrangert i Steinsvik Arena, og turneringen i Sør-Rogaland ble gjennomført i 

Stavanger Idrettshall. Ungdomsskoler og barneskoler hadde hver sin turneringsdag.  

 

Barne- og ungdomsskoler 2019-20 Rogaland  

Samlet påmelding i Rogaland var 133 lag. 52 lag var fra Haugalandet. 
Skoleturneringene på Hauglandet ble arrangert i Steinsvik Arena, og turneringen i Sør-

Rogaland ble gjennomført i Stavanger Idrettshall. Ungdomsskoleturneringene ble avlyst 

grunnet Koronapandemien.  

 

Både i 2018-19 og 2019-20 var Wang Toppidrett Stavanger og St. Svithun vgs. med som 

tekniske arrangører i Stavanger. Haugesund Toppidrettsgymnas hadde tilsvarende rolle på 

arrangementet Steinsvik Arena begge år. 

 

Barne- og ungdomsskoler 2018-19 Agder 

Samlet påmelding i Agder var 81 lag. 32 lag var fra Arendal. Skoleturneringene i Arendal ble 

gjennomført i Sør Amfi, og turneringen i Kristiansand ble gjennomført i Gimlehallen. 

Ungdomsskoler og barneskoler hadde hver sin turneringsdag.  

 
Sam Eyde VGS har vært teknisk arrangør for barneskolene og Arendal VGS for 

ungdomsskolene i Arendal. I Kristiansand var Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) 

teknisk arrangør.  

 

Barne- og ungdomsskoler 2019-20 Agder 

Samlet påmelding i Agder var 88 lag. 46 lag var fra Arendal. Skoleturneringene i Arendal ble 

gjennomført i Sør Amfi, og turneringen i Kristiansand ble gjennomført i Gimlehallen. 

Ungdomsskoleturneringene ble avlyst grunnet Koronapandemien. 

 
Sam Eyde VGS har vært teknisk arrangør for barneskolene. I Kristiansand var Kristiansand 

Katedralskole Gimle (KKG) med på å dømme skoleturneringen for barneskoler.   
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4.5.1 Anleggsarbeid 
Anleggsarbeid har vært et av satsingsområdene i tingperioden. 

Anleggsatlaset har i perioden vært et viktig redskap i forhold til kartleggingen av hvor mange 

treningstimer den enkelte klubb har, samt hvilke av kommunene som har anleggsleie.  

I perioden har Regionstyret arbeidet målrettet sammen med klubber og andre idretter for å 

sette fokus på manglende treningsflater i enkelte av kommunene innenfor NHF Region 

SørVest sitt nedslagsfelt. 

Målet er at alle lag skal få trene minimum 2 timer pr uke. Per dagsdato er dette fortsatt 

gjennomsnittlig 1 time per uke flere steder i Regionen, og dette er for lite hvis vi skal kunne ta 

imot flere utøvere og utvikle de utøverne vi har på en forsvarlig måte. 

Målsetning er først og fremst å bidra til at kommunene legger til rette for å bygge flere 

treningsflater, slik at lagene på sikt kan få mer treningstid, og få redusert eller fjernet 

anleggsleie i de få kommunene i regionen som har dette. 

I siste del av perioden er det også lagt ned mye arbeid for å få halleierne til å legge til rette 

for kortbanehåndball. 
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5.1 Styrets økonomiske beretning for 2018 
 
Foreningens virksomhet er å administrere og organisere håndballaktiviteten i Rogaland, 
Aust-Agder og Vest Agder. Foreningens kontorer er i Stavanger og Kristiansand kommune. 
 
Etter styrets oppfatning gir framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter 
fyllestgjørende informasjon om NHF Region SørVest sin drift og stilling ved utløpet av 
regnskapsåret.  
 
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne 
forutsetningen. 
 
Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for 
bedømmelsen av den økonomiske situasjonen for NHF Region SørVest. Likviditeten har i 
perioden vært tilfredsstillende. 
 
I løpet av året har NHF Region SørVest kjøpt mellom 12 - 13 årsverk fra Norges 
Håndballforbund. Regionens medlemsgruppe består av 124 klubber. Styret består av 2 
kvinner og 3 menn. I tillegg er det 2 varamedlemmer. 1 kvinne og 1 mann, og ansattes 
representant som er kvinne. 
 

Årets regnskapsmessige overskudd er kr 1 148 736,-. 
Avsetning årets overskudd til videreføring av igangsatt dommerarbeid kr 1 000 000,-.  
Kr 148 736,- går til egenkapitalen.  

              
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 

Stavanger 1. april 2019  
 
……………………           ……………………            …………………. 
Magnus Heskje (s)            Marianne R. Johnsen(s)            Toril N. Høiland (s) 
Styrets leder            Nestleder             Styremedlem 
 
………………………           …………………………..                     …………………... 
Anders Utbjo (s)                    Kim Eide (s)                        Anita Bergsvik (s) 
Styremedlem            Styremedlem             Ansattes 
representant 
 
………………………. 
Erik Andersen (s) 
Daglig leder   
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5.2 Styrets økonomiske beretning for 2019 
 
Foreningens virksomhet er å administrere og organisere håndballaktiviteten i Agder og 
Rogaland. Foreningens kontorer er i Kristiansand og Stavanger og kommune. 
 
Etter styrets oppfatning gir framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter 
fyllestgjørende informasjon om NHF Region SørVest sin drift og stilling ved utløpet av 
regnskapsåret.  
 
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne 
forutsetningen. 
 
Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for 
bedømmelsen av den økonomiske situasjonen for NHF Region SørVest. Likviditeten har i 
perioden vært meget god. 
 
I løpet av året har NHF Region SørVest kjøpt mellom 12 - 13 årsverk fra Norges 
Håndballforbund. Regionens medlemsgruppe består av 125 klubber. Styret består av 2 
kvinner og 3 menn. I tillegg er det 2 varamedlemmer. 1 kvinne og 1 mann, og ansattes 
representant som er kvinne. 
 
Årets regnskapsmessige overskudd er kr 1 484 629,-.  
Overskuddet går i sin helhet til egenkapitalen. 
              
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 
 
 
 

Stavanger 9. mars 2020  
 
……………………           …………………….......          …………………. 
Magnus Heskje (s)            Marianne R. Johnsen(s)          Toril N. Høiland (s) 
Styrets leder            Nestleder           Styremedlem 
 
..............................           ...............................                   ............................. 
Anders Utbjo (s)                    Kim Eide (s)                      Anita Bergsvik (s) 
Styremedlem            Styremedlem           Ansattes representant 
 
…………………… 
Erik Andersen (s) 
Daglig leder   
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5.3 Resultatregnskap for 2018 og 2019 
 
 
5.3.1 Resultatregnskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultatregnskap 

Note 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER  
Salgs og sponsorinntekter 588 933                  265 814
Offentlige tilskudd 2 522 195               2 146 352
Organisasjonsinntekter 16 016 414             20 887 416
Andre inntekter 344 624                  823 014
SUM DRIFTSINNTEKTER 19 472 166             24 122 596

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad 6 306                      153 693
Lønn og annen godtgjørelse 2 9 454 368               10 409 598
Tilskudd organisasjon 77 000                    432 953
Andre driftskostnader 8 497 322               12 050 881
SUM DRIFTSKOSTNADER 18 034 996             23 047 125

DRIFTSRESULTAT 1 437 170               1 075 471

FINANSPOSTER
Finansinntekt 4 054
Andre renteinntekter 47 459                    69 211
SUM FINANSPOSTER 47 459                    73 265

ÅRSRESULTAT 1 484 629               1 148 736
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5.3.2 Seksjonsbasert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inntekter 2019 2018
SPILL OG TRENING
2 - Kurs og program (trenere) 1 108 390         588 408      
3 - Inkludering 130 000            
6 - Dommere 205 100            474 225      
35 - Spillerutvikling 1 058 946         971 451      
37 - Seksjonsledelse Spill og Trening 778 861            726 306      
Sum Spill og trening 3 281 297         2 760 390   

ORGANISASJON
43 - Tilskudd 732 185            736 543      
47 - Serie og termin 11 351 958       10 959 904 
49- Styret 58 062        
62 - Ting og lovpålagte møter 9 476-                189 608      
66 - Sekjsonsledelse Organisasjon 3 005 142         2 516 341   
Sum Organisasjon 15 079 809       14 460 458 

MARKED
68 - Bingo 64 752              47 707        
70- Varesalg 27 222        
75 - Arrangement 945 099            6 855 088   
76 - Landsturneringen 35 000              111 571-      
80 - Sponsorer 73 217              16 547        
94 - Seksjonsledelse Marked 41 000              66 755        
Sum Marked 1 159 068         6 901 748   

Sum Driftsinntekter 19 520 174       24 122 596 
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Kostnader 2019 2018
SPILL OG TRENING
2 - Kurs og program (trenere) 749 284            355 484      
3- Inkludering 3 496                
4- Klubbhuset 1 453                
6 - Dommere 720 878            697 472      
35 - Spillerutvikling 1 237 654         1 976 832   
36 - Lagsutvikling 286 723            264 099      
37 - Seksjonsledelse Spill og Trening 4 823 252         3 886 979   
Sum Spill og trening 7 822 740         7 180 866   

ORGANISASJON
47 - Serie og termin 3 319 801         2 996 972   
49 - Regionsstyret 55 319              252 595      
58 - Organisasjonstiltak 144 668            451 044      
62 - Ting og lovpålagte møter 41 121              229 623      
66 - Seksjonsledelse Organisasjon 4 713 019         5 763 126   
Sum Organisasjon 8 273 928         9 693 360   

MARKED
75 - Arrangement 502 322            5 158 396   
76 - Landsturneringen 30 580-              12 996-        
79- Euro 2020 44 204              
80 - Sponsorer 94 493              124 669      
94 - Seksjonsledelse Marked 1 375 895         902 830      
Sum Marked 1 986 334         6 172 899   

Sum driftskostnader 18 083 002       23 047 125 

DRIFTSRESULTAT 1 437 172         1 075 471   
Finansposter 47 458              73 265        
ÅRSRESULTAT 1 484 630         1 148 736   
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5.4 Balanse per 31.12.2018 og 31.12.2019 
 

 
 
Magnus Heskje (s)           Marianne Rasch Johnsen (s)              Toril Nedbø Høiland (s) 
Styreleder                         Nestleder                                             Styremedlem 
 
Anders Utbjo (s)            Kim Eide (s)         Anita Bergsvik (s)           Erik Andersen (s) 
Styremedlem                 Styremedlem       Ansattesrepresentant     Daglig leder 
 

Balanse
EIENDELER Note 2019 2018

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investering Idrettens hus Rogaland AS 12 761          12 761               
Langsiktige fordringer 1 239 557     1 218 137          
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 3 1 252 318     1 230 898          

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 1 230 018     1 524 089          
Andre fordringer 343 415        514 724             
Kasse, bank, postgiro 13 508 983   9 559 981          
SUM OMLØPSMIDLER 15 082 416   11 598 794        

SUM EIENDELER 16 334 735   12 829 693        

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL
Annen egenkapital 7 498 053     6 013 424          
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 2 150 000     2 150 000          
SUM EGENKAPITAL 4 9 648 053     8 163 424          

KORTSIKTIG GJELD
Leverandører 1 892 199     291 761             
Perodisert inntekt 5 4 438 086     3 607 236          
Påløpne kostnader 6 329 271        767 273             
Skyldig offentlige avgifter 7 27 126          
SUM KORTSIKTIG GJELD 6 686 682     4 666 270          

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 16 334 735   12 829 694        
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5.5 Noter til regnskapet for 2018 
 
Note 1 Regnskapsprinsipper 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for 

små foretak, og forutsetter fortsatt drift. 

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

   

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler 

er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett 

klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er 

tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

     

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives planmessig. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

 

 

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap 

   

Anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til 

anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er 

forbigående. 

    

Fordringer     

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 

fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 

dekke antatt tap. 

 

     

Periodiseringsprinsipper i regnskapet     

Offentlige tilskudd bevilges og inntektsføres i kalenderåret.     

Startkontingenter periodiseres.      
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Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.  
 
Arbeidsgiveransvaret ligger hos Norges Håndballforbundt sentralt.  
     
      
Lønnskostnader og annen godtgjørelse       2018 2017 
Lønninger fast ansatte     7 336 516   6 937 256  
Lønninger midlertidige ansatte/tapt 
arbeidsfortjeneste valgte 

   673 901   89 160  

Pensjonskostnader     1 149 247   483 637  
Arbeidsgiveravgift     1 248 161   1 087 233  
Styrehonorar     70 000   70 000  
Andre sosiale ytelser     71 968   62 709  
Oppgjør Funkis-prosjekt        -140 195    
Sum        10 409 598   8 729 995  

      
Gjennomsnittlig antall årsverk      10   
      
Ytelser til ledende personer       Daglig 

leder 
 

Lønn daglig leder     805 776   
Pensjonspremie     16 306   
Elektronisk kommunikasjon(naturalytelse)     4 392   
      
      
Pensjon      
Forbundets eksisterende pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 
      
Forbundets ytelsespensjon er avviklet pr. 31.12.18.   
Forbundet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Forbundet betaler 
faste bidrag til et forsikringsselskap. Alle ansatte omfattes av ordningen.   
      
Innskuddspensjon har i tillegg forsikringsdekning med hensyn til uføre, barne- og   
etterlattepensjon.     
      
NHF har også en AFP avtale for alle sine ansatte.   
      
      
Revisor      
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 63 387,50, i tillegg til kr 
4 515,50 i bistand. 

  

Revisjonskostnader er inklusiv mva.      
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Note 3 Aksjer/ låneinnskudd 
 
Foreningen har aksjer i Idrettens Hus Rogaland AS til en kostpris på kr 12769,-. Eierandelen 

er 12,44%.  

 

I tillegg har NHF Region SørVest gitt et ansvarlig lån på kr 753 366,-. Det er inngått egen 

låneavtale, hvor renter beregnes og inntektsføres i NHF Region SørVest sitt regnskap.  

 

Det ble i 2016 inngått en ny låneavtale med Idrettens Hus Rogaland AS på 350 000. Lånet 

skal nedbetales over 5 år.  

Det ble i 2018 inngått en ny låneavtale med Idrettens Hus Rogaland AS på 180 000. Lånes 

skal nedbetales over 10 år.  

 

Note 4 Egenkapital 
     
   

31.12.17 
Årets     
uttak  

 

31.12.18       
Årets 

disponering 
       

Annen egenkapital     
 

5 864 688   -       148 736   6 013 424  
       

Egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner:       650 000  
Fond for rekruttering og 
utvikling    500 000   -      500 000  
Avsetning Klubbhuset    350 000   -     0 
Avsetning IT-kostnad    300 000   -     0 
Avsetning dommerarbeid      1 000 000  1 000 000 
Sum egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner     

 
1 150 000   -       2 150 000  

       
       

Sum egenkapital     
 

7 014 688     1 148 736  8 163 424  
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Note 5 Periodisert inntekt 
 
Posten består av startkontingenter for sesongen 18/19 som er fakturert i sin helhet i 2018. Her 

overføres 4 måneder til 2019.  

 
Note 6 Påløpne kostnader 
 
Her er det ført kostnader knyttet til 2018 som ble utbetalt i 2019.  
 
Note 7 Skyldig offentlige avgifter 
 
Mva termin 6, betalt i 2019.  
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5.6 Noter til regnskapet for 2019 
 
Note 1 Regnskapsprinsipper 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for 

små foretak, og forutsetter fortsatt drift. 

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

   

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler 

er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett 

klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er 

tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

     

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives planmessig. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

 

 

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap 

   

Anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til 

anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er 

forbigående. 

    

Fordringer     

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 

fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 

dekke antatt tap. 

 

     

Periodiseringsprinsipper i regnskapet     

Offentlige tilskudd bevilges og inntektsføres i kalenderåret.     

Startkontingenter periodiseres.  
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Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.  
 

Arbeidsgiveransvaret ligger hos Norges Håndballforbundt sentralt.  
 
Lønnskostnader og annen 
godtgjørelse       2019   2018 
Lønninger fast ansatte     7 599 290    7 336 516  
Lønninger midlertidige ansatte/tapt 
arbeidsfortjeneste valgte    40 800    673 901  
Pensjonskostnader     497 500    1 149 247  
Arbeidsgiveravgift     1 201 919    1 248 161  
Styrehonorar       70 000  
Andre sosiale ytelser     114 858    71 968  
Oppgjør Funkis-prosjekt            -140 195  
Sum        9 454 367     10 409 598  

       
Gjennomsnittlig antall 
årsverk      11    
       

Ytelser til ledende personer       
Daglig 
leder    

Lønn daglig leder     805 776    
Kompensasjon for 
pensjonsomdanning i 2018     347 595    
Sum     1 153 371    
Elektronisk 
kommunikasjon(naturalytelse)     5 392    
Skattepliktig del av visse typer 
forsikringer     7 573    

 

 
 
 
Pensjon      
Forbundets eksisterende pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 
   

Forbundet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Forbundet betaler 
faste bidrag til et forsikringsselskap. Alle ansatte omfattes av ordningen.   
      
Innskuddspensjon har i tillegg forsikringsdekning med hensyn til uføre, barne- og   
etterlattepensjon.     
      
NHF har også en AFP avtale for alle sine ansatte.   
      
      
Revisor      

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 53 375, i tillegg til kr 20 
500 i bistand.  

  

Revisjonskostnader er inklusiv mva.      
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Note 3 Aksjer/ låneinnskudd 
 
Foreningen har aksjer i Idrettens Hus Rogaland AS til en kostpris på kr 12769,-.  

Eierandelen er på 12,44%.  

 

I tillegg så har NHF Region SørVest gitt et ansvarlig lån på kr 753 366,-. Det er inngått egen 

låneavtale hvor renter beregnes og inntektsføres i NHF Region SørVest sitt regnskap.  

 

Det ble i 2016 inngått en ny låneavtale med Idrettens Hus Rogaland AS på 350 000. Lånet 

skal nedbetales over 5 år.  

Det er i 2018 inngått ny låneavtale med Idrettens Hus Rogaland AS på 180 000. Lånet skal 

nedbetales over 10 år.  

Det er i 2019 inngått ny låneavtale med Idrettens Hus Rogaland AS på 97 533. Lånes skal 

nedbetales over 10 år.  

 

Note 4 Egenkapital 

	   31.12.18 
Årets     
uttak  

Årets 
disponering 31.12.19 

              
       

Annen egenkapital     
 

6 013 424   -     1 484 629   7 498 053  
       

Egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner:    650 000     650 000  
Fond for rekruttering og 
utvikling    500 000   -     -     500 000  

Avsetning dommerarbeid   
 

1 000 000     1 000 000  
Sum egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner     

 
2 150 000   -       2 150 000  

       
       

Sum egenkapital     
 

8 163 424     1 484 629   9 648 053  
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Note 5 Påløpne inntekter 
 
Posten består av startkontingenter for sesongen 19/20 som er fakturert i sin helhet i 2019. Her 

overføres 4 måneder til 2020.  

 
Note 6 Påløpne kostnader 
 
Her er det ført kostnader knyttet til 2019 som ble utbetalt i 2020.  
 
Note 7 Skyldig offentlige avgifter 
 
Mva termin 6, betalt i 2020.  
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5.7 Revisjonsberetninger 
 
5.7.1 Revisjonsberetning for 2018 
 
 
Til regionstinget i NHF Region SørVest 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert NHF Region SørVest sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 148 
736. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets økonomiske 
beretning for 2018, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon 
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Regionstyrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
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Regionstyret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar 
med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en 
høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift 
og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 24. april 2019  
RSM Norge AS  
 
 
 
Eystein O. Hjelme  
Statsautorisert revisor 
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5.7.2 Revisjonsberetning for 2019 
 

 

Til Regionstinget i NHF Region Sør Vest 

 

 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert NHF Region Sør Vests årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på 
kr 1 484 629. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av 
dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik 
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i 
årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med 
at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. 
Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Regionstyres og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Regionstyret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar 
med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med  
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regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt 
drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 
vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 20. mars 2020 
RSM Norge AS 
 
 
 
Eystein O. Hjelme 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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5.8 Rapport fra kontrollkomitéen 
 
KONTROLLKOMITÉENS BERETNING 2018 – 2019. 
 
 
 
Til NHF Region SørVest’s ting 9. og 10. mai 2020. 

 

 

Kontrollkomitéens oppgave er å påse at NHF Region SørVest’s midler blir anvendt i henhold 

til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at foretatte disposisjoner er i 

samsvar med Regionens vedtekter og beslutninger på Ting og styremøter. Kontrollkomitéen 

plikter kontinuerlig å følge med i Regionens virksomhet, granske årsregnskapene samt å 

anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende det avlagte regnskap. 

 

Kontrollkomitéen har fått tilsendt sakslister og referater fra arbeidsutvalgets og styrets møter. 

Vi kan ikke se at vedtak og bevilgninger er i uoverstemmelse med ovennevnte forutsetninger. 

 

For øvrig vil vi vise til revisors beretning for 2018 og 2019 vedrørende årsregnskapene for 

NHF Region SørVest. 

 

Vår vurdering er at årsregnskapene avlagt pr. 31.12.2018 og 31.12.2019 gir et korrekt bilde 

av NHF Region SørVest’s økonomiske stilling og drift. 

 

Kontrollkomitéen vil gi medlemmene av arbeidsutvalget, styret  og komitéer honnør for godt 

arbeid i den perioden som har gått. 

 

 

Stavanger 2. april 2020. 

 

 

 

Thorbjørn Hinna Eli Østensen  Henrik Lode  Magne Mæland 

Sign.   Sign.   Sign.   Sign. 
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6.1 Forslag til revisor 
 
Som revisor forslås stasautoriserte revisorer RSM Hasner, Kjelstrup og Viggen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 Fastsette revisorhonorar 
 
Revisor fakturerer ut i fra medgått tid.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sak 6.1 Forslag til revisor 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
 
 

Sak 6.2 Revisorhonorar 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
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7.1 LOV FOR Norges Håndballforbund Region SørVest 
 
        
LOV FOR Norges Håndballforbund Region SørVest 
 

Regionens lov er basert på og i samsvar med Lovnorm for særregioner vedtatt av 

Idrettsstyret 23. oktober 2019, NIFs Lov og NHFs Lov.  Ved motstrid med overordnet 

myndighets lover og/eller lovnorm gjelder overordnet myndighets lover og/eller lovnorm.   

 

0. DEFINISJONER 

IOC  The International Olympic Committee 

IHF  International Handball Federation 

EHF  The European Handball Federation 

NIF  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

NHF  Norges Håndballforbund 

Håndballklubb  Særidrettsklubb for håndball eller håndballgruppe i fleridrettslag. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1  Formål 

 

(1) NHF Region SørVest`s formål er å arbeide for håndballidrettens utvikling innen 

regionen, og å fremme samarbeidet med håndballklubbene. Regionen skal bistå 

Norges Håndballforbund (heretter «NHF») i alle spørsmål som gjelder håndballidretten 

innen regionen.  

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, i 

tillegg til NHFs verdier som er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair play. 
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§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Håndballregionen opprettes, sammenslås og oppløses av NHF, som også fastsetter 

regionens grenser.  

 

(2)  NHF Region SørVest består av alle håndballklubber innen regionens grenser som er 

medlem av NHF og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  

 

(3) Gjennom NHF er regionen et organisasjonsledd innen NIF. 

 

(4)  NHF Region SørVest skal overholde NIFs og NHFs regelverk og vedtak. NIFs og NHFs 

regelverk gjelder for NHF Region SørVest uavhengig av hva som måtte stå i NHF 

Region SørVest`s egen lov. 

 

§ 3  Oppgaver og kompetanse 

 

NHF Region SørVest skal blant annet, (men ikke begrenset til):  

a) Utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at de imøtekommer de 

krav og utfordringer regionens medlemmer og norsk håndball stiller gjennom 

organisasjonens demokratiske kanaler. 

b) Innen sitt geografiske område representere NHF og bistå NHF i saker knyttet til 

håndballidretten. 

c) Stimulere til samarbeid mellom de håndballklubber som driver håndball. Bistå 

Regionens Idrettskretser i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 

d) Godkjenne håndballarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide 

terminliste. 

e) Sørge for gjennomføring av håndballkamper der NHF Region SørVest er kampens 

administrative eier. 

f) Forestå håndballfaglig utdanning i samsvar med NHFs og regionens planer.  

g) Stimulere til annen håndballaktivitet med størst mulig variasjon og omfang. 

h) I samarbeid med NHF gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 

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

NHF og Regionens idrettskretser. 
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§ 4  Kontingent og avgifter 

 

(1) Klubbkontingenten fastsettes av regionstinget.  Andre avgifter fastsettes av styret i 

NHF Region SørVest. 

 

(2) Klubber som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser kan etter vedtak i styret i 

NHF Region SørVest: 

a) Miste møterett på NHF Region SørVest`s regionsting. 

b) Miste retten til å melde på lag i serie-/kamptilbudet i Regionen.  

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 5  Kjønnsfordeling  

(1)  NHF Region SørVest skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til 

styrer, komiteer mv. og representasjon til ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til 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 tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 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 møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke 

skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den 

oppfyller bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen 

dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor NHF Region SørVest`s kontroll. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge regionen å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til 

nytt ting eller foreta ny oppnevning. 

(5)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for valg/oppnevning.   
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§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

 

(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på 

mer enn 20 %, eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et 

kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. 

i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller 

ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsledd gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

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

valgt eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et 

organisasjonsledd 

 

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som 

overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité 

innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, 

ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik 

økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk 
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særinteresse, 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 ledermøte i overordnet 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)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  

 

§ 8  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)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i regionen.  
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(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 

overordnede til avgjørelse.  

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)  Styrer, komiteer og utvalg i regionen er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette Ved skriftlig behandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte 

skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.  

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

håndballklubber tilsluttet regionen, med mindre styret bestemmer noe annet i den 

enkelte sak. 
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§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

 

(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 arbeid1.  

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

regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  NHF Region SørVest er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et 

årsregnskap som fastsettes senest 31.mars det påfølgende år. Idrettsstyret kan sette 

en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer og 

daglig leder i NHF Region SørVest.  

 

(2)  NHF Region SørVest skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon. NHF 

Region SørVest skal benytte den samme autoriserte revisor som NHF benytter og 

følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon, selv om de ikke er forpliktet til 

dette etter alminnelig lovgivning.  

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til NHF Region SørVest, og skal disponeres av minimum 

to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 

minimum to personer i fellesskap. 

 

(4) NHF Region SørVest skal ha underslagsforsikring. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Godtgjøring for styrearbeid regnes ikke som lønn i relasjon til § 6. 
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§ 12 Budsjett  

(1)  På regionstinget skal det vedtas et rammebudsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 

spesifiseres særskilt. 

(2)  Rammebudsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det av Regiontinget vedtatte rammebudsjettet og det av Regionstyret vedtatte 

årsbudsjettet bør framkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13 Utlån og garanti 

(1) NHF Region SørVest 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.  

 

IV. REGIONSTING, STYRE, KOMITEER, FASTE MØTEPLASSER  

 

§ 14  Regionstinget  

 

(1)  NHF Region SørVest høyeste myndighet er regionstinget som avholdes hvert 3.år2 

innen 15.juni.3 

 

(2)  NHF Region SørVest`s Ting innkalles av styret innen 1.januar samme året som 

Regionstinget avholdes. Innkallingen sendes til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. Innkallingen skal henvise til de frister som gjelder for forslag og 

publisering av tingdokumentene.  

 

(3) Følgende har forslagsrett med forslagsfrist 01.februar: 

- Håndballklubber 

- Tingvalgte organer 

- Regionstyret 

 

Foreliggende forslag sendes av Regionstyret til Lovkomiteen i NHF til uttalelse. 

 

                                                
2 Regionstingene avholdes året etter Håndballtinget. 
3 Det oppfordres til å avholde Regiontinget innen utgangen av mai måned. 
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(4) Saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regnskap og 

valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for håndballklubbene senest 1 måned 

før Regiontinget holdes. 

 

(5) Protokoll fra Regiontinget publiseres senest 1 måned etter avholdt ting. 

 

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør regionstinget hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er 

saker som ikke kan behandles.  

(7) Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(8) På Regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 

ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved 

godkjenning av saklisten. 

§ 15   Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

 

(1) Forslagsrett til regionstinget:  

a) Regionstyret. 

b) En representasjonsberettiget håndballklubb.  

c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget: 

a) Regionstyret. 

b) Representanter fra regionens håndballklubber etter følgende skala: 

 

Antall klubbrepresentanter beregnes ut ifra antall lisensierte spillere pr 1. februar det året 

Regionstinget avholdes. Håndballklubbens representanter beregnes som følger: 

 

Klubber som har: 

0-50    lisensierte spillere får 1 representant  

51-100   lisensierte spillere får 2 representanter  

101 eller flere             lisensierte spillere får 3 representanter 

 

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret.   



	
	

	
116	

(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor 

utvalget/komiteens arbeidsområde:   

a) Kontrollutvalgets medlemmer. 

b) Valgkomiteens medlemmer. 

c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 

 

(4) Møterett og talerett på regionstinget: 

a)  Representant fra NHF og NIF.  

b) Regionens daglige leder4 (unntatt ved valg). 

b) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 

som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem 

av et håndballklubber tilsluttet regionstinget i minst én måned og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til håndballklubben. 

(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i regionen: medlem 

av styret, valgkomité, eller kontrollutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på 

regionstinget som representant for et annet organisasjonsledd. 

 

(7) Ved Regionstinget benyttes utgiftsfordeling på reise og oppholdskostnader.  

 Disse utlignes på samtlige klubber i regionen. Reise skal gjennomføres på  

rimeligste måte. 

 

§ 16  Ledelse av regionstinget 

(1) Regionstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører 

behøver å være representant.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Den daglige lederen kan delegere sin talerett i enkeltsaker til andre personer i administrasjonen. 
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§ 17  Regionstingets oppgaver  

 

Regionstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge  

a) Dirigent(er).  

b) Protokollfører(e). 

c) To representanter til å underskrive protokollen.  

d) Redaksjonskomite 

e) Tellekorps 

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 

4. Behandle beretning for NHF Region SørVest. 

5. Behandle regnskap for NHF Region SørVest,  

6. styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors 

beretning. 

7. Behandle forslag og saker. 

8. Fastsette klubbkontingent. 

9. Behandle/revidere regionens handlingsplaner.   

10. Behandle budsjett for NHF Region SørVest. 

11. Fastsette styregodtgjøring for Regionstyret. 

12. Fastsette tid og sted for neste regionsting. 

13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer. Minst et styremedlem 

skal på valgtidspunktet ennå ikke være fylt 26 år. 

b) Kontrollutvalg med leder og 3 medlemmer.  

c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd Eller gi 

Klubbledermøtet eller regionstyret, fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, tre medlemmer for neste regionsting. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.  

 

§ 18  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 

én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses 

som ikke avgitt.  
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(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 

inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, 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. 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.  

§ 19  Ekstraordinært regionsting 

 

(1) Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av regionens styre eller ting, 

b) vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra ¼ av håndballklubbene i regionen. 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

(3)  Et ekstraordinært regionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter 

som møter.  

(4)  Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket om 

ekstraordinært regionsting, eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære 

regionstinget.  

 

(5)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære regionstinget 

hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 

ekstraordinære regionstinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 
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§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til regionens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av regionstinget. 

 

 

§ 21  Regionens styre 

 

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

regionstingene. 

 

(2) Styret skal blant annet, (men ikke begrenset til): 

a) Iverksette Regiontingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

Herunder oppfølging av NHFs Strategiplan og regionens tilhørende 

handlingsplan(er). 

b) Utøve håndballpolitisk utviklings- og påvirkningsarbeid innenfor regionens 

geografiske område. 

c) Gjennom regionadministrasjonen og innen regionens grenser utøve faglig 

myndighet og forestå regionens daglige drift.  Regionstyret skal gi 

Generalsekretæren råd ved ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av regionens 

daglige leder.  

d) Representere regionen utad. 

e) Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge 

for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

f) Behandle og vedta styreinstruks, herunder mandat for arbeidsutvalget (når dette 

skal oppnevnes). 

g) Behandle og vedta delegasjonsreglement. 

h) Fastsette regionens særreglementer og bestemmelser. 

i) Fastsette startkontingenter for regionens kamptilbud. 

j) Holde overordnet håndballmyndighet løpende orientert om regionens virksomhet. 

k) Foreslå saker til behandling i Forbundsrådet. 

l) Arrangere eller la arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen 

regionen og utarbeide terminlister for dette. 

m)  Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud. 
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n) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for 

disse.  

o) Oppnevne representanter til særforbundstinget dersom regiontinget eller 

Klubbledermøtet ikke har valgt representanter. 

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst 3 av 

styremedlemmene forlanger det.  

 

(4) Det føres protokoll over styrets (og arbeidsutvalgets når oppnevnt) 

møter/forhandlinger.  Protokollene offentliggjøres på www.handball.no.  

 

(5) Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 

styremedlem.  Arbeidsutvalgets mandat skal være fastsatt i styreinstruksen. 

 

(6) Regionens daglige leder, eller dennes stedfortreder, tiltrer styret/arbeidsutvalget med 

tale- og forslagsrett.  

 

(7) Tillitsvalgt for de ansatte i regionens administrasjon har møterett med tale-, forslags 

og stemmerett.  

 

(8) Representanter for overordnet håndballmyndighet har møte- og talerett på regionens 

styremøter.  

 

(9) Det nye styret tiltrer umiddelbart etter avsluttet Regionsting.  

 

§ 22  Valgkomité 

 

(1) 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 med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og 

forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 
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§ 23     Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

            a)      Påse at regionens virksomhet drives i samsvar med regionens og   

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)    Ha et særlig fokus på at regionen har forsvarlig forvaltning og  

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,  

bevilgninger og økonomiske rammer.  

c)        Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på regionstinget, og avgi 

en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til regionstinget. 

Kontrollutvalget skal minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov 

engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e)       Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 24 Soner   

(Denne paragraf gjelder kun regioner som benytter sonerepresentasjon til Regiontinget.) 

Paragrafen gjelder ikke NHF Region SørVest. 

(1) Regionen er delt inn i soner. En sone er et mindre geografisk område innenfor 

regionens grenser.  Sonen gis en formell organisatorisk rolle i regionen.  

 

(2) Klubbene i den respektive sonen velger en soneleder, som er sonens politisk 

ansvarlige opp mot regionstyret. 

 

(3) Sonen velger sine representanter til regionstinget i henhold til kriterier angitt i § 15 

(2). 

 

(5) Sonen har bl.a. følgende oppgaver: 
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§ 25 Faste møteplasser mellom NHF Region SørVest og regionens klubber 

 

(1) Region SørVest skal etablere tilstrekkelig møteplasser med regionens 

håndballklubber for å sikre klubbenes demokratiske innspill- og påvirkningsmuligheter 

underveis i tingperioden.  Som et minimum skal det være en årlig arena der 

håndballpolitiske saker settes på agendaen.   

(2) I årene der det er Håndballting skal det avholdes et klubbledermøte der 

Håndballtingets saker drøftes. 

 

Region SørVest innkaller til klubbledermøter hvert år i april måned, og til lagsmøter hvert år i 

september. Møtene arrangeres på flere steder i regionen. 

 

 

VI. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

 

§ 25  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

 

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner, gjelder regler vedtatt av 

overordnet organisasjonsledd. (Jfr. NHF Lov § 26.) 

 

(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs straffebestemmelser og 

antidopingregelverk (Jfr NIF Lov § 11 og 12). 

 

 

§ 26  Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet 

 

(1) Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13 

og NHF Lov § 27. 

 

 

§ 27  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

 

(1) Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14 og NHF 

Lov § 27. 
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§ 28  Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm 

og/eller NHFs Lov, og gjøre endringene kjent for tilsluttede håndballklubber så snart 

de er vedtatt av styret. 

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter 

å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene 

trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar 

lovendringer, sendes protokollen til særforbundet. Ved eventuell motstrid mellom 

regionens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Særforbundet kan, 

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid 

med NIFs regelverk.  

 

(3)  Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av regionen selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

§ 29  Oppløsning  

 

(1) Regionen kan bare oppløses av NHF. Ved oppløsning eller annet opphør av regionen 

tilfaller regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NHF. 

 

 

 

Følgende hadde ordet: 
 

Sak 7.1 LOV FOR Norges Håndballforbund Region SørVest 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
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NHFs overordnede mål
 
NHFs overordnede mål kan oppsummeres til: 

 

1. Norsk håndball skal ha et økende medlemstall og redusert frafall. 

2. Norsk håndball skal ha senior landslag som kjemper om medaljer i mesterskap.   

3. Alle i norsk håndball skal på alle arenaer, gjennom sin framtreden og sine handlinger, 

etterleve NHFs verdier som er; Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair play. 

 
Strategiplanens overordnede føringer 
 
Norges Håndballforbunds (NHFs) formål er å utbre og lede håndballidretten i Norge, og å 

representere idretten internasjonalt. 

 

Norges håndballforbunds visjon: Håndball for alle! 
Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der 

spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et 

entusiastisk publikum og engasjerte medier. 

 

Norges Håndballforbunds verdier som er; 

Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair play. 

 
Strategiplanens struktur 
 
Strategiplanen er det overordnede styringsverktøyet for Norges Håndballforbund. 

Strategiplanen anno 2019 er vedtatt på Håndballtinget 10.-12. mai 2019 i Sandefjord. 

 

NHFs strategiplan er NHFs overordnede og helhetlige styringsdokument.  Strategiplanen 

beskriver følgelig: 

 

- Samfunnsoppdraget. 

- De strategiske målbildene. 

- Prioriterte satsingsområder. 

- Langsiktige strategier. 
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Strategiplanen i forhold til handlingsplanene 
 
Denne Strategiplanen definerer kun hovedretningene norsk håndball skal jobbe etter de 

kommende årene.  Konkrete mål, delmål og virkemidler forutsettes innarbeidet i Handlings-

plannivået som består av: 
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Samfunnsoppdraget 
 
Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet 

i samfunnet.  Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom håndballklubbene, 

er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen.  Norsk håndball skal også være en samfunnsaktør 

som tar hensyn til natur, klima og miljø.  (Fritt oversatt fra IPD.) 

 

Internasjonalt har NHF en internasjonal posisjon som gir mulighet til å påvirke de 

internasjonale håndballorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal 

håndball.  Norsk idrett har også mulighet til å bidra i utviklingen av idrett og samfunn i andre 

deler av verden.  (Fritt oversatt fra IPD.) 

 
• NHF skal være det særforbundet som har størst tillit i befolkningen. 

• NHF skal være representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor 
banen. 

• NHF skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng. 

 
 Åpen og inkluderende: 

Organisasjonen norsk håndball skal preges av 
åpenhet og inkludering.  Tuftet på demokratiske verdier, 
vil vi forvalte medlemmenes ressurser på ansvarsfull 
måte.   
Håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere 
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett 
kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og 
funksjonsevne. 
 
Alle skal med - Norsk håndball skal ha et godt 
aktivitetstilbud til alle uavhengig av funksjonshemming, 
sosial og økonomisk status. 
 

 

Livslang læring 

Som Norges nest største barne- og ungdoms-
organisasjon har norsk håndball ansvar for å gi et godt 
aktivitetstilbud fra «vugge til grav».  Gjennom vår 
aktivitet skal vi gi den oppvoksende generasjon en god 
plattform (fysisk, psykisk og sosialt) for livslang aktivitet.  
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Internasjonalt ansvar 
 
Norsk håndball skal videreføre sitt internasjonale 
samarbeid med idrettens egenverdi som bærebjelke, og 
med sosial utvikling, helse og demokrati som bidrag til 
de organisasjonene (IHF, EHF og enkeltnasjoner) vi 
samarbeider med.   
 

 Livskraftig lokalsamfunn og tilhørighet 

Det gode lokalmiljøet er kanskje vårt samfunns viktigste 
aktiva og kulturbærer.  Et godt håndballmiljø, basert på 
samarbeid med andre idretter, frivillighet, bidrar til 
tilhørighet, trivsel, meningsfull fritid og en bedret 
folkehelse.   

Norsk håndball skal være tilstede i skolehverdagen. 

Norsk håndball skal skape begeistring – overalt! 

 

Strategiske målbilder 
 
NHFs strategiske og operative arbeid innenfor målbildene skal tuftes på 2 overordnede 

prinsipper: 

 

- UT I KLUBB, som innebærer: 

o NHF sentralt og regionalt (heretter kalt VI skal (ytterligere) vri ressursbruken 

mot utadrettet klubbnær virksomhet.  

o VI skal innrette vår virksomhet slik at vi er til stede for klubbene i klubbenes 

hverdag. 

o VI skal gjøre våre ansatte og tillitsvalgte mer tilgjengelig for klubbene. 

o Vi skal skape utviklings- og utvekslingsarenaer for og i klubbene der 

klubbenes behov settes i sentrum. 

 
- Fra å være TJENESTETILBYDER til å dekke klubbenes og medlemmenes 

BEHOV, som betyr: 
o Vi skal kontinuerlig innhente klubbens behov for støtte og service. 

o Vi skal tilpasse våre tilbud til klubbenes (enkeltvis og i soner) behov. 

o Vi skal innrette vår service og våre tilbud for å forenkle klubbenes hverdag. 

o Vi skal legge klubbenes behov for en enklere hverdag til grunn for 

digitaliseringsarbeidet. 
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Håndballidretten 
 
§ Medlemmer på alle nivåer skal ha et idrettslig og 

sosialt tilbud som resulterer i at mange ønsker å 
bli medlem, og at de fleste blir lenge i norsk 
håndball som utøvere og ledere. 

§ Medlemmene skal kunne drive innendørs-, 
beach-håndball og alternative håndballaktiviteter. 

§ Medlemmene skal få muligheter til å utvikle seg 
opp mot det potensialet den enkelte har og 
ønsker. 

§ Utvikling av og tilbud til spillere skal finne sted 
innenfor rammene av en forsvarlig totalbelastning 
for den enkelte. 

§ Alle kamper skal ledes av kompetente dommere. 
§ Trening av barn og ungdom skal ledes av 

kompetente trenere. 
§ Håndballen har de nødvendige rammebetingelser 

i form av kompetanse, personer, anlegg og 
økonomi. 

§ Klubb- og landslag hevder seg i toppen 
internasjonalt. 

§ En bærekraftig og kompetansebasert nasjonal 
topphåndball som hevder seg på den 
internasjonale arenaen. 

 
 
 

 

Organisasjonen 
 
§ NHF skal være en idrettspolitisk pådriver på alle 

nivåer nasjonalt og internasjonalt. 
§ NHF skal i alle ledd (sentralt, regionalt og i 

klubb) være en kompetent, moderne og effektiv 
organisasjon, med hensiktsmessig oppgave-
løsning og ressursforvaltning. 

§ Organisasjonen skal være tuftet på våre verdier, 
frivillighet og nærhet, samt ha en tydelig, 
demokratisk og tillitsbasert ledelse. 

§ NHF skal arbeide for å gi ungdommen innpass 
og opplæring i idrettens demokratiske verdier og 
prosesser. 

§ Norsk håndball skal være ledende i idretten når 
det gjelder forenkling av klubbhverdagen. 
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Kommersiell virksomhet (Salg, spons og 
arrangement.) 
 
§ Topphåndballen skal være en stor 

underholdningsidrett. 
§ NHF skal være det beste sponsorobjektet i 

norsk idrett målt i samarbeidspartnernes 
tilfredshet og NHFS return of investment.  

§ NHFs arrangementer skal være det 
foretrukne «familiearrangementet» i norsk 
idrett. 

§ NHFs arrangementer skal spres rundt i 
landet og bidra til landsdekkende 
entusiasme, tilhørighet og 
kompetansebygging. 

§ NHF skal tilby lyd og bilde fra både topp- og 
breddearrangementer i Norge på de viktigste 
kommunikasjonsplattformer. 

 
 

 

Økonomi 
 
Innenfor rammene av det enkelte organisasjons-
ledds råderett over egen økonomi gjelder: 
§ NHF (sentralt og regionalt) skal ha en 

fleksibel og robust økonomi.  
§ Sentrale og regionale inntekter disponeres 

av og i organisasjonen på en måte som 
sikrer gjennomføring av prioriterte og 
omforente oppgaver. 
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Anlegg 
NHF skal jobbe for at: 
§ Alle håndballag har tilgang til minimum 2 

timer trening i hall pr uke. 
§ Fleridrettshallen er den høyest prioriterte 

anleggstypen – et anlegg der de fleste 
møtes til trening og konkurranser.  

§ Økonomiske barrierer for deltakelse i drett 
bygges ned ved at barne- og 
ungdomsaktivitet tilbys gratis hall-leie. 

§ Regionale multianlegg som kan huse større 
nasjonale og internasjonale konkurranser for 
en rekke idretter. 

§ Et nasjonalt multianlegg med kapasitet til å 
huse de største internasjonale 
konkurransene for alle «inneidrettene». 

 
 
 

 

Kommunikasjon og media 
§ Digitalisering basert på klubbenes behov for 

en enklere hverdag. 
§ Tilgjengelig og til stede på de plattformene 

medlemmene bruker. 
§ Offensiv i mediesammenheng. 
§ Innholdsleverandør til eksterne medier. 
§ Sosiale medier brukes strategisk for å 

opprettholde og forsterke norsk håndballs 
posisjon. 
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Prioriterte innsatsområder i Tingperioden 
 
 

• UT I KLUBB 

• ANLEGG 

• NASJONAL ELITEHÅNDBALL 

 
Følgende overordnede KPI’er sentrale for NHF Region SørVest «Flest mulig, lengst mulig» 

 

• Idrettsregistreringen – følge med på utviklingen. Opprettholde eller øke antall. 

• Antall lisenser – opprettholde eller øke antall lisensierte spillere 

• Sunn økonomisk drift  

 
 
Lisensutvikling NHF Region SørVest 
 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 
8453 8420 8794 8500 8550 8600 8755 

 
Utvikling idrettsregistrering NHF Region SørVest 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Aktive medlemmer 
Beach 

8/355 11/461 13/397 15/475 18/500 20/525 25/550 

Aktive medlemmer 
Håndball 

21877 22314 23068 23500 23750 24000 24500 
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Langsiktige strategier 

1. NHF skal arbeide for en tilgjengelighet som gjør det lett for alle å bli med og bli 
værende i norsk håndball. (Flest mulig – lengst mulig). Punktet omfatter lokalt 
tilstedevær, økonomi, trygge og sosiale rammer. 

 
NHF Region SørVest skal 
Ut i klubb: 

• Være i tett dialog med klubbene våre (telefon, mail, møter, 

spørreundersøkelser) og avdekke behov for hvilken støtte og service 

klubbene trenger – vi skal gi god informasjon om hva vi kan bistå med, følge 

opp og evaluere tiltak som iverksettes 

• Tilpasse våre tilbud til klubbens behov 

• Arbeide for å forenkle klubbenes hverdag 

• Videreutvikle KLUBBHUSET  

• 100% oppfølging av alle klubber i klubbhuset 

• Gjennomføre 35 moduler per sesong 

• 5 nye klubbhusklubber per sesong 

• Gjennomføre lags- og dommermøter i forbindelse med seriestart over hele 

Regionen der alle klubber/ lag skal være tilstede 

• Gjennomføre klubbledermøter i forkant av ny sesong hvor alle klubber skal 

være tilstede 

• Gjennomføre OBLIGATORISKE minihåndballkurs i alle soner i forbindelse 

med sesongstart for minihåndballen 

• I større grad ha fokus på holdningsskapende arbeid – skape trygge og sosiale 

rammer for barn og unge 

• Arbeide videre med å utvikle trenermentorrollen og implementere denne inn 

mot klubbene 

• Bruke flere innfallsvinkler for å komme i kontakt med klubber – direkte knyttet 

til saker/hendelser som avdekker behov om bistand fra regionen 

• Hjelpe klubbene med å ha oppdaterte systemer og sikre at systemene 

benyttes på best mulig måte gjennom informasjon og opplæring 

• Ha fokus på god og relevant informasjonsdeling på facebook og hjemmeside 
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Spilltilbud: 

• Ha et variert og godt spilltilbud til alle med «flere med lengre» som mål 

• Tilby best mulig kamptilbud i alle årsklasser 

• Gjennomføre brukerundersøkelser hver sesong 

• Ha en serie for tilrettelagt håndball – REMA 1000 TH-serien 

Spillerutvikling: 

• Ha spillerutviklingstiltak som er i tråd med NHF sin spillerutviklingstrapp 

• Sikre god kvalitet på økter og trenere gjennom god oppfølging 

• Ha et bredt tilbud som sikrer at mange utøvere får delta på spillerutvikling 

• Ha egne målvaktstiltak 

2. NHF skal i alle ledd være en kompetent, moderne og effektiv organisasjon, med en 
tydelig, demokratisk og tillitsbasert ledelse. Ledelse, mandater og rolleforståelse skal 
videreutvikles i takt med organisasjonens behov. 

 
NHF Region SørVest skal 

• Legge til rette for og oppfordre til videreutdannelse og kompetanseheving 

• Til enhver tid sørge for å være organisert, både politisk og administrativt, på 

en effektiv måte som er tilpasset de oppgavene som skal gjennomføres 

• Søke å utvikle verktøy og metoder som sikrer effektiv administrasjon og 

videreutvikling 

• Delta aktivt på alle arenaer som utvikler organisasjonen 

3. NHF skal være aktiv på den idrettspolitiske arenaen, nasjonalt som internasjonalt 
 
NHF Region SørVest skal 

• Delta aktivt på den idrettspolitiske arenaen både administrativt og politisk 

• Ha et aktivt samarbeid, administrativt og politisk. 

4. NHF skal arbeide for et mangfold og kjønnsbalanse som speiler samfunnet vi skal 
betjene. 

 
NHF Region SørVest skal 

• Være bevisst dette ansvaret ved ansettelser og rekruttering til ulike verv i 

regionen 

• Løfte frem unge mannlige dommere / dommere som sikrer mangfold 

• Løfte frem kvinnelige trenere og ledere / trenere og ledere som sikrer 

mangfold 
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5. NHF skal være ledende og oppnå gode resultater (=øket deltakelse) innenfor 
integrerings- og inkluderingsområdet, med særskilt fokus på flyktninger/ etniske 
minoriteter 

 
NHF Region SørVest skal 
Fortsette arbeidet som fører til økt antall deltakere av personer med 

flyktningbakgrunn/etniske minoriteter, og øke fokus på annet inkluderings- og 

integreringsarbeid. 

Dette skal vi få til ved å: 

• Søke stiftelser og kommuner om økonomisk støtte til tiltakene. 

• Fortsatt ha tett samarbeid med enkelte klubber i Regionen og gjennom dette 

samarbeidet sette i gang prosjekter/ tiltak i de områdene i Regionen som har 

mange flyktninger / etniske minoriteter 

• I samarbeid med klubb nå ut til skoler i nærområdet for å informere om tiltakene 

• Søke etter «ildsjeler» som kan bistå Regionen i dette arbeidet 

• Dele gode saker, historier på nett 

• Søke om å arrangere Landsturneringen i perioden. 

• Jobbe for å rekruttere flere unge utøvere til TH-serien 

• Videreføre prosjektene i Fargerik Håndball 

6. NHF skal gjennom holdningsskapende arbeid skape en aktivitet der den enkeltes 
handlinger er i samsvar med NHFs verdier og samfunnets etiske normer.  

 
NHF Region SørVest skal 

• Gjennom vårt daglige virke følge NHFs grunnverdier 

• Gjennom vårt daglige virke være innrettet i henhold til våre åpenhetsrutiner 

• Synliggjøre og bevisstgjøre NHFs verdier på regionens tiltak og arrangementer 

• Følge opp hendelser som ikke er i samsvar med NHFs verdier og samfunnets 

etiske normer med de involverte partene 

• Lage en kampanje ”God stemning i hallen” 
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7. NHF skal dekke organisasjonens behov for trener-, leder-, og dommerutdanning på 
alle nivå. 

 
NHF Region SørVest skal ha fokus på å utvikle kompetente trenere, ledere og 
dommere som vil bidra til rekruttering, utvikling og mindre frafall: 
Trenerutdannelse: 

• Markedsføre og oppfordre alle trenere for yngre lag (6-12 år) til å gjennomføre 

Startpakka 

• Tilby og gjennomføre Barnehåndballtrenerkurs (modul 1-4 Trener 1), Trener 1, Trener 

2 og Beachhåndballtrenerkurs i samsvar med plan og behov 

• Gjennom målvaktseminar og målvaktskurs tilby kompetanseheving til trenere for 

utøvere i alderen 11-18 år 

• Gjennomføre enkeltstående kurs som sikrer kompetanseheving og videreutdannelse 

innen relevante temaer, basert på ønsker fra klubb.  

• Vi ønsker å løfte fokus på temaer som trenerrollen og betydningen av trener/utøver-

relasjonen med tanke på frafall, samt kurs innen skadeforebyggende trening / 

styrketrening / belastning 

• Markedsføre og oppfordre til deltakelse på NHF sine utdanningsløp: Trener 3, Trener 

4 og Målvaktstrenerutdanning 

• Motivere utvalgte deltakere til å ta instruktørutdannelse 

• Markedsføre og gjøre kjent fagstoff på handball.no for klubb og trenere 

• Søke å få til samarbeid med flere videregående skoler som har håndballinjer, slik at vi 

kan tilby Trener 1 utdannelsen til elevene.  

• Øke antall kurs og deltakere 

• Gjennomføre kurs med tilretteleggingsfokus 

• Obligatorisk minihåndballkurs for trenere i 6, 7 og 8 årsklassen i alle soner 

• Kurs i kortbanehåndball for trenere i 9 og 10 årsklassen i alle soner 

• Ønsker å tilby trener for 11 og 12 årsklassen kurs etter konseptet ”trenerskolen”. En 

trenerskole i Agder og en i Rogaland.  

• Jobbe aktivt for å få flere til å ta instruktørutdannelse. Vi trenger fire nye instruktører i 

tingperioden.  
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Mål i 
perioden 

Kurs Antall 
kurs 

Antall 
deltakere 

Antall autoriserte 

Målvaktutdanning 12 120 Ingen autorisasjon 
Minihåndballkurs 21  Ingen autorisasjon 

Kortbanekurs 21  Ingen autorisasjon 
Trener 1 – 

Barnehåndball 
(Modul 1-4) 

18 350 300 

Trener 1 – 
Ungdomshåndball 

(Modul 5-12) 

16 480 150 

Trener 2 3 75 70 
Beachtrenerkurs 9 150 Ingen autorisasjon 

 
Dommerutdanning: 

• Tilby kurset Dommer Barnehåndball til alle klubber 

• Tilby og gjennomføre følgende dommerkursene Trinn 1, Trinn 2 og Trinn 3 og 

Beachhåndballdommer i samsvar med plan og behov 

• Ha spesielt fokus på å rekruttere dommere til å ta Trinn 2 og Trinn 3 

• Tilby og gjennomføre kursene Dommerutvikler 1 og 2, samt årlig kalibrering i samsvar 

med plan og behov 

• Markedsføre og oppfordre til deltakelse på NHFs utdanningsløp Dommerutvikler 3 og 

4 

• Øke antall dommerinstruktører for å sikre at alle kurs kan gjennomføres med 

utdannede instruktører 
 
 
 

Kurs 

Kurs Antall kurs Antall deltakere 

Dommer barnehåndball 50 400 
Dommer trinn 1 9 100 
Dommer trinn 2 2 20 
Dommer trinn 3 1 10 
Dommerutvikler 
barnehåndball 

6 30 

Dommerutvikler trinn 1 3 20 
Dommerutvikler trinn 2 3 20 

 Dommerutvikler trinn 3 1 5 
 

Lederutdannelse: 

• Gjennom moduler innen klubbutviklingsarbeidet bistå klubb med klubb- og 

lederutvikling 

• Markedsføre og informere klubbene om Idrettskretsene sine kurs innen styrearbeid i 

klubb og andre kurs som styrker klubb og ledelse 
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8. NHF skal gjennom et planmessig arbeid og faglig oppfølging øke kvalitet og kvantitet 
i det norske dommerkorpset – på alle nivåer 

 
NHF Region SørVest skal 
• Sikre kvalitet og kontinuitet på dommerarbeidet gjennom 

dommerutviklingsgrupper, fagsamlinger og gode dommerutvikleroppsett 

(observatør)  

• Tilrettelagt og motiverende oppfølgning av og for dommerutviklere 

• Ha fokus på å øke antall dommere som ønsker å satse på dommerkarriere 

• Dommere/dommerutviklere skal ha mulighet til å utvikle seg opp mot det 

potensiale den enkelte har og ønsker 

• Sikre kvalitet og kontinuitet på dommerarbeidet gjennom gode utviklende oppsett 

• Ha to dommere på alle kamper 

• Sikre progresjon i kamptilbud for dommere 

• Ha fokus på dommerarbeid i klubb gjennom «Klubbhuset» 

• Øke fokuset på utadrettet virksomhet i dommerarbeidet mot klubb/sone 

• Ha utviklende og sosiale tiltak for dommere, dommerutviklere og instruktører 

9. NHF skal ha en økende oppslutning om Beach-håndball i alle regioner 
 

NHF Region SørVest skal 
• Arbeide for å få flere beachanlegg i hele regionen  

• Gjennomføre to turneringer i Agder, og tre turneringer i Rogaland per sesong 

• Tilby trener- og dommerutdanning 

• Markedsføre og fremsnakke Beachhåndballen 

• Gjennomføre temasamlinger 

10. NHF skal ha fleksible spill- og kampsystemer tilpasset så vel geografi som demografi. 
 
NHF Region SørVest skal 

• Ha et variert og godt spilltilbud til alle med «flere med lengre» som mål 

• Tilby best mulig kamptilbud i alle årsklasser 

• Ha et seriesystem som er nivåinndelt fra J/G10 og tilstrebe et serieoppsett med 

jevnest mulig kamper 

• Barnehåndballen skal være preget av utviklingsfokus, ikke resultatfokus 

• Ha et seriesystem som tar hensyn til geografi for de yngste lagene 

• Hensynta tilbakemeldinger og innspill fra klubbene når det gjelder spill- og 

kampsystemer 

• Vurdere mulige gode sluttspillmodeller i Regionserie for 15- og 16 åringer i 
kommende sesonger 
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11. NHF skal være en attraktiv mesterskapsarrangør og levere lønnsomme 
arrangementer som skaper oppmerksomhet.  

 
NHF Region SørVest skal 
• Markedsføre og skape engasjement rundt EURO 2020 og eventuelle andre 

mesterskap som arrangeres i tingperioden 

• Vurdere egne prosjekter inn mot mesterskap for å skape utvikling og begeistring i 

Regionen 

• Bidra med ressurser for å sikre gode og lønnsomme arrangement  

12. NHF skal arbeide for økning av antall tilgjengelige spilleflater, og gratis halleie.  
 

NHF Region SørVest skal 
• Arbeide for at alle håndballag har tilgang til minimum 2 timer trening i hall pr uke 

• Arbeide for at økonomiske barrierer for deltakelse i idrett bygges ned ved at barne- 

og ungdomsaktivitet tilbys gratis hall-leie.  

• Benytte data i anleggsatlaset (og sikre at dette er oppdatert) eller andre systemer i 

samarbeid med NHF og øvrige regioner. 

• Besøke og følge opp kommuner og Idrettsråd 

• Søke å involvere klubbene / lokalt engasjement er sentralt 

• Ha administrative ressurser som jobber målrettet med anleggsutvikling i Regionen i 

samarbeid med NHF, andre idretter, øvrige regioner og Idrettskretsene. 

• Jobbe med kommunene slik at en utvider åpningstidene i kommunale haller 

 

2020-2023: Vi har som mål å møte alle kommuner i Regionen, med prioritert 

rekkefølge på kommuner som til enhver tid har underdekning og kommuner som 

krever halleie.  

13. NHF skal gjennom et planmessig arbeid sette ekstra fokus på rekruttering av spillere.  
 
NHF Region SørVest skal 
• Alle klubber i Klubbhuset skal ha en egen rekrutteringsplan 

• Kast ballen!-prosjektet skal implementeres på barneskolene 1.-3.klasse. Vi ønsker i 

løpet av tingperioden å implementere Kast ballen! i alle soner.  

• Innføre spillmodeller som er tilpasset alder og nivå. Implementere disse 

spillmodellene i alle klubber og lag.  
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14. NHF skal arbeide for å bedre rammebetingelser for norske eliteklubber. 
 

NHF Region SørVest skal 
• Gjennom spillerutviklingstiltak, klubbutviklingstiltak, trenerutviklingstiltak og 

dommerutviklingstiltak bidra til rekruttering til nasjonal elitehåndball 

• Fasilitere samarbeidsarenaer for klubbene i regionen dersom det er ønskelig at vi 

legger til rette for dette 

• Bidra i oppfølging av enkeltklubber basert på innmeldte behov 

• Bidra til å utvikle en modul i klubbhuset som er tilpasset eliteklubbene 

• Lage ordninger slik at eliteklubbene kan holde temasamlinger 

• Implementere trenermentorordning i eliteklubbene 
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9.1 Budsjett for 2021, 2022 og 2023 
 

 Inntekter 2021 2022 2023 

SPILL OG TRENING      
2 - Kurs og program 880.000 900.000 920.000 
3 - Inkludering 350.000 350.000 350.000 
6 – Dommere 200.000 210.000 220.000 
35 - Spillerutvikling 970.000 1.050.000 1.100.000 
37 - Seksjonsledelse 650.000 700.000 7500.000 
Sum Spill og Trening 3.050.000 3.210.000 3.340.000 
      
ORGANISASJON      
43 – Tilskudd 800.000 810.000 820.000 
47 - Serie og termin 11.250.000 11.300.000 11.350.000 
49 – Styret 0  0 
62 - Ting, møter 0   
66 - Seksjonsledelse 2.500.000 2.600.000 2.700.000 
Sum Organisasjon 14.550.000 14.710.000 14.870.000 
      
MARKED      
68 – Lotteri 60.000 60.000 60.000 
70 – Varesalg 25.000 25.000 25.000 
75 - Arrangement 750.000 750.000 750.000 
80 – Sponsorer 100.000 105.000 105.000 
85 - PR/Info 0  0 
94 - Seksjonsledelse 50.000 60.000 65.000 
Sum Marked 985.000 1.000.000 1.005.000 
      

Sum Inntekter 18.585.000 18.920.000 19.215.000 
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Utgifter 2021 2022 2023 

SPILL OG TRENING      
2 - Kurs og program 700.000 720.000 750.000 
6 – Dommere 550.000 565.000 580.000 
35 - Spillerutvikling 1.300.000 1.300.000 1.300.000 
36 - Lagsutvikling 550.000 580.000 610.000 
37 - Seksjonsledelse 4.900.000 4.930.000 4.960.000 
Sum Spill og Trening 8.000.000 8.095.000 8.200.000 
      
ORGANISASJON      
43 – Tilskudd 0  0 
47 - Serie og termin 3.350.000 3.400.000 3.450.000 
49 – Styret 50.000 50.000 50.000 
58 - Organisasjonstiltak 130.000 135.000 140.000 
62 - Ting, møter 50.000 100.000 150.000 
66 - Seksjonsledelse 4.700.000 4.730.000 4.760.000 
Sum Organisasjon 8.280.000 8.415.000 8.550.000 
      
MARKED      
68 – Lotteri 0  0 
75 - Arrangement 250.000 255.000 260.000 
80 - Sponsorer 100.000 100.000 100.000 
85 – PR/Info 100.000 100.000 100.000 
94 - Seksjonsledelse 1.800.000 1.900.000 1.950.000 
Sum Marked 2.250.000 2.355.000 2.410.000 
      

Sum Utgifter 18.530.000 18.865.000 19.160.000 
 
 
 

 

DRIFTSRESULTAT 55.000 55.000 55.000 

Netto finansinntekter 60.000 60.000 60.000 
RESULTAT FINANSPOSTER 60.000 60.000 60.000 
ÅRSRESULTAT 115.000 115.000 115.000 

Til egenkapital 115.000 115.000 115.000 
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9.2 Honorering av regionstyret 
 
Forslagsstillers motivering Regionens Lov § 1-4. 

Med bakgrunn i praksis innført i 2008, der Tinget vedtar Regionsstyret honorar. Det vises 

også til tilsvarende praksis for Forbundsstyret og landets øvrige Regioner.  

 

Regionstyret foreslår  
Regionstyret foreslår følgende årlige honorarmodell for tingperioden 2016-2018. Foreslåtte 

honorar er det samme som i forrige periode.  

 

Leder:    Kr 20 000,-  

Medlem/varamedlem:  Kr 10 000,-  

Arbeidsutvalget:   Kr 5 000,-  

Medlem:    Kr 2 500,-  

 

Lovkomitéens bemerkning  
Lovkomitéen hadde ingen bemerkninger til forslaget. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 9.1 Honorering av regionstyret 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
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10.1 Rapport fra Valgkomiteen  
 
Valgkomiteen 

 

Leder:   Petter Sværen  Sandnes HK 

Medlem:  Kristin Foss    Randesund IL 

Medlem:  Astri Smedsrud  ØIF Arendal Elite 

Medlem:  Tor Jan Stokkedal  Ålgård HK 

Varamedlem  Jarle Bruntveit   IL Rival 

 

 

Valgkomiteen startet sitt arbeid med innstilling av kandidater oktober 2019.  I første samling 

ble tidsplan og forutsetninger for det videre arbeid lagt.  Det har vært avholdt 4 møter i 

plenum, samt mailkorrespondanse. Videre har valgkomiteen sendt ut brev med henstilling til 

klubbene om å fremme kandidater til respektive posisjoner.  Brevet er utsendt pr mail til 

klubber, samt informert på www.handball.no (Region Sørvest). 

 

Valgkomiteen har gjennomført intervjuer av Regionstyrets leder- nestleder og medlemmer, 

leder av kontrollkomitè, samt daglig leder og aktuelle nye kandidater. 

 

Valgkomiteen har mottatt 2 forslag til kandidater.  Valgkomiteen har gjort henvendelser til 

klubber/ lag.   

  

Valgkomiteen har innstilt kandidater til Regionsstyre og Kontrollkomite.   

 

Valgkomiteen har innstilt kandidater som vi mener vil styrke/ videreutvikle Regionen, klubber 

og lag i tråd med de utfordringer krav og forventinger som tiden fremover gir.  

 
Godt Valg! 

 

 

Petter Sværen 

Leder Valgkomiteen  
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10.2 Innstilling fra Valgkomiteen 
 
 

A. Valgkomitéens innstilling til valg av Regionstyre 

 

Leder   Marianne Rasch Johnsen ØIF Arendal Elite            Gjenvalg/ Ny pos. 

Nestleder  Kim Eide   Tasta HK             Gjenvalg/ Ny pos. 

Styremedlem   Janne Kjær              Randesund IL            Gjenvalg/ Ny pos. 

Styremedlem  Toril Høiland Nesbø             Sola HK             Gjenvalg  

Styremedlem  Anders Utbjo              Kopervik IL             Gjenvalg 

Varamedlem   Solfrid Bekkevik  Spind IF   Ny 

Varamedlem  Christian Berven   KFUM Stavanger  Ny 

 

 

B. Valgkomitéens innstilling til valg av Kontrollkomité 

 

Leder  Magne Mæland            Nærbø IL  Gjenvalg/ny pos.  

Medlem Henrik Lode             Nærbø IL  Gjenvalg 

Medlem Eli Østensen             Brodd HK  Gjenvalg/ny pos.  

Varamedlem Magnus Heskje            Staal Jørpeland IL Ny 

 
 
C. Regionstyrets innstilling til valg av Valgkomité 
 
Forslag til valgkomité blir fremlagt på Tinget.  
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D. Representasjon 
 
D 1. Representanter til Norges Håndballforbunds ting i 2022 i henhold til NHF sin lov.  
 

 
 
 
D 1. Representanter til Idrettskretsenes ting i perioden i henhold til gjeldende lover.  
 
 

Det kommende Regionstyret gis i fullmakt  å oppnevne disse 
representantene med vararepresentanter i henhold til valgprosedyre.  

 

Sak 10.D1 Representanter til NHFs ting i 2022 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
 
 

Det kommende Regionstyret gis i fullmakt  å oppnevne disse 
representantene med vararepresentanter i henhold til valgprosedyre.  

 

Sak 10.D2 Representanter til Idrettskretsenes ting i perioden 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
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Regionstyrets forslag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Følgende hadde ordet: 

Det kommende Regionstyret gis i fullmakt å bestemme sted for neste 
Regionsting.  

 

Sak 11 Sted for neste Regionsting 
 

Vedtatt * / Falt * / Trukket * 
 

Antall for      Antall mot       Blanke      . 
 

Ikrafttredelsesdato:     /     20      . 
 
 


