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1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST
1-1 Generelt.
1-1.1 Seriene er åpne for lag tilsluttet Region SørVest (RSV). Nye seniorlag skal
starte i laveste divisjon.
1-1.2 I dette reglement forstås RS som "Regionstyret eller den Regionstyret
bemyndiger».
1-1.3 Seriene spilles i samsvar med gjeldende Lov og Kampreglement for Norges
Håndballforbund (NHF) og RSV.
1-1.4 Klubber som ønsker dispensasjon fra ordinære bestemmelser (for eksempel
aldersbestemmelsene) må søke RS om dette.
1-1.5 Lag påmeldt i serien skal normalt ha minst 14 oppsatte seriekamper. Normalt
spilles dobbel serie med hjemme- og bortekamper, men RS kan når
avdelingsstørrelsene tilsier det, bestemme alternative avviklingsformer.
1-1.6 Innbetaling av startkontingent kan deles i to, hvor første halvdel forfaller til
betaling 1. juni og andre halvdel 1. desember.
1-1.7 Premiering foretas etter retningslinjer fastlagt av RS.
1-1.8 Kampoppsettet skal offentliggjøres senest 10 dager før seriestart.
1-1.9 En klubb kan kun være representert med ett lag i hver klasse i regionens
sluttspill.
1-1.10 Det er kun anledning til å melde på ett lag fra samme klubb på høyeste nivå i
klassene G/J 15 til og med Juniorserien. Dersom det er ledige plasser i avdelingen,
kan klubber søke om å få med to lag på høyeste nivå. Det er da ikke lov å benytte de
samme spillerne på disse to lagene.
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1-2 Dommere.
1-2.1 Krav til dommerkvoter for lag påmeldt i Regionens serier:
For at en dommer (uansett dommergrad) skal telle fullt må vedkommende ha betalt
lisens og dømt 20 kamper i Regionens serier. For å telle som halvparten, må en ha
dømt 10 kamper.
Antall lag:

Antall dommere:

Ett lag
En dommer
To lag
En dommer
Tre lag
To dommere
Fire lag
To dommere
Fem lag
Tre dommere
og så videre.
Klubbens lag i Tilrettelagt håndball (TH) og yngste klasser (J/G 9, 10 og 11,
Aktivitetsserie og Intersport 4’er håndball er unntatt)
1-2.2 Ved dømming i regionens serier er alle dommere å betrakte som nøytrale
uansett klubbtilhørighet. Det henvises for øvrig til NHFs Kamp- og
konkurransereglement §40.
1-2.3 Gebyr for manglende dommere
Gebyret for manglende dommere ihht. RSVs Kampreglement § 5.1 fastsettes av RS.
1-2.4 Avregning ved sesongslutt
Den enkelte klubb ilegges gebyr ihht. klubbens dommerstatus ved sesongslutt i
gjeldene sesong.
Klubbens dommerkvote skal avregnes mot klubbens reelle dommerstatus etter
følgende avregningsregler:
1-2.5 Fordeling av de innkomne midler
De innkomne midler fordeles slik:
1.
Klubber som har flere dommere enn deres dommerkvote skulle tilsi, tildeles et
beløp for hver overskytende dommer tilsvarende 1/3 av gebyret, til
dommerutviklingstiltak i klubben.
2.
Det resterende beløp brukes til dommerutviklingstiltak med hovedvekt på
rekruttering av dommere i klubber som har for få dommere.
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1-3 Omberamminger
1-3.1 Bestemmelser om omberammelse av kamper er gitt i NHFs Kamp- og
konkurransereglement §30.
RS er gitt fullmakt til å fastsette et til enhver tid gjeldende gebyr for omberamming.
1-3.2 Omberamminger i Regionens serier fra og med G/J 12 til og med senior 4.- og
5. divisjon.
1.
For alle avtaler om omberamming gjelder følgende:
Søknad om omberamming skal registreres elektronisk og må være RSV i
hende senest 7 dager før terminfestet dato. Omberamminger som gjøres
mindre enn 7 dager før terminfestet dato, belastes med et gebyr bestemt av
RS.
Ny kamp skal spilles innen 14 dager etter opprinnelig dato, eller etter avtale
med RSV.
2.
Omberamming må senest søkes innen kl 12:00 siste virkedag før opprinnelig
tidspunkt for kampstart.
3.
Motstanders samtykke må innhentes av den som søker omberamming.
4.
Motstander skal akseptere omberamming begrunnet i årsaker som søker ikke
kan styre. Søker skal dokumentere årsaken og legge dette ved avtalen om
omberamming.
Dersom en ikke blir enige, avgjøres saken av RS, som da skal ta mest hensyn
til motstanders ønsker. Samme hensyn skal også legges til grunn dersom
omberammingen medfører ekstra omkostninger for gjennomføring av avtalt
serieoppsett.
Kamper kan også omberammes av andre grunner enn nevnt overfor, så lenge
begge lag er enige i omberamming.
5.
Søkende lag er pliktig til:
- Å informere oppsatte dommere og arrangør i god tid om at terminfestet kamp
utgår.
- Å oppgi ny hall og dato, samt å kontrollere at oppgitt hall er tilgjengelig for
kamp.
- Å skaffe dommere og betale kampens dommere i henhold til regionens
dommersatser. Dette gjelder selv om kampen omberammes/utsettes flere
ganger, uansett hva som er årsak til ny omberamming eller utsettelse.
6.
Reglene for avvikling/arrangement av omberammet kamp er tilsvarende som
for terminfestet kamp.
NHF Region SørVest må i enkelte tilfeller flytte kamper uten at lagene har søkt
om/ønsker dette. Det kan bl.a være nødvendig å flytte kamper når haller ikke er
tilgjengelig som forutsatt i opprinnelig terminliste, eller når starttidspunkt for kamper
må justeres for å få et sammenhengende arrangement hvis andre kamper er
omberammet. Regionen er ansvarlig for dommere til disse kampene.
Informasjon om kampenderinger skal så langt mulig sendes til involverte klubber og
lag, arrangører, dommere og idrettshaller.
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1-3.3 Omberamminger i 3. divisjon og Regionseriene
Oppsatte kamper i 3.divisjon kan ikke omberammes i løpet av sesongen, med unntak
av lokale kamper etter nyttår som kan omberammes i den frie
omberammingsperioden i desember.
Omberamming av kamper i Regionseriene vil være begrenset da flytting av disse
kampene har større innvirkninger på andre kamper med tanke på doble kamper og
reise. Doble reisekamper i Regionseriene skal i utgangspunktet ikke omberammes
etter at kampoppsettet er offentliggjort. Øvrige lokale kamper kan omberammes etter
omberammingsreglementet til Region SørVest.
RS kan i spesielle tilfeller gjøre unntak for denne bestemmelsen, primært ved
følgende forhold:
- Kollisjon med landslagsaktivitet (trening/kamp) for norske landslagsspillere og
andre norske internasjonale representasjonsoppgaver.
- Obligatorisk skole/studietur for minimum 2 spillere.
- Kollisjon med kamper i NM, NM Junior og Landsserien.
Gebyr for omberamming følger NHFs satser for omberamming av kamper i NHFs
kamptilbud.

1-4 Utsettelser.
1-4.1 RS kan omberamme seriekamper med spesifiserte begrunnelser.
1-4.2 Utsettelse av kamp på grunn av akutt/plutselig sykdom (gjelder ikke skade)
I utgangspunktet skal alle kamper spilles til terminfestet tidspunkt. Hvis laget rammes
av akutt/plutselig sykdom skal det gjøres forsøk på å stille lag ved hjelp av spillere fra
yngre lag.
Hvis laget ikke klarer å stille sju friske spillere, skal laget så tidlig som mulig før
kampstart kontakte motstander, dommere og arrangør for å gi beskjed om at kampen
ikke kan spilles.
I slike tilfelle skal det innen klokken 15:00 andre virkedag etter opprinnelig kampdato
sendes til Region SørVest:
Minst tre skriftlige egenmeldinger om sykdom (for spillere over 18 år) eller melding fra
foresatte (for spillere under 18 år). Bekreftelse sendes via e-post sammen med
forslag til ny kampdato. Motstander skal samtidig skriftlig bekrefte at forslag til ny
kampdato er i orden. Ny kamp skal spilles innen 14 dager etter opprinnelig dato.
Brudd på en av disse forutsetningene gir automatisk ”ikke møtt” til kampen og
behandles etter vanlige regler for ”ikke møtt til kamp”.
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1-4.3 Utsettelse av kamp grunnet avbrutt reise.
Det er bortelagets ansvar å besørge sin tilreise slik at kampen kan starte på oppsatt
tidspunkt. Bortelaget må i sin reiseplanlegging ta høyde for at forsinkelser og/eller
uforutsette situasjoner kan oppstå. Dersom problemer oppstår underveis, plikter
bortelaget å prøve alle muligheter, inklusive alternative ruter/transportmidler, for å
kunne gjennomføre reisen.
I de tilfeller der det viser seg ikke mulig å kunne gjennomføre reisen som følge av
forhold som bortelaget ikke rår over (for eksempel ekstremvær), vil bortelaget kunne
søke om at kampen settes opp på nytt. Det skal som hovedregel foreligge en
anbefaling fra Politiet eller nasjonal veimyndighet om at bilkjøring frarådes, for at
vanskelig kjøreforhold skal godkjennes som årsak til at kampen kan settes opp på
nytt.
Dersom bortelaget må avbryte sin tilreise skal kampmotstander og dommere
umiddelbart kontaktes.
Bortelaget må første virkedag etter terminfestet kamp kontakte RSV for å få godkjent
ny kamp. Utskrift av trafikkmelding fra Politi eller nasjonal veimyndighet skal
vedlegges søknad om ny kamp. Kampdato for eventuell ny kamp må innmeldes til
RSV innen tre dager. Ny kampdato må bekreftes av motstander.
Note:

Det er ikke akseptabelt å avlyse reiser til kamper før kampdag på grunn av at det
meldes dårlig vær.

1-5 Sammenslåing av avdelinger.
1-5.1 Dersom antall gjenværende lag i to eller flere avdelinger i en klasse eller
divisjon faller i løpet av høstsesongen, slik at kampantallet i hht. 1-1.5 ikke lenger kan
oppfylles, kan RS slå disse sammen og foreta ny avdelingsinndeling.
1-5.2 Inndelingen foretas på det tidspunkt RS bestemmer av hensyn til
terminlistearbeidet
1-5.3 Skal det settes opp to eller flere nye avdelinger, skal disse settes opp ut fra
sportslige hensyn basert på tabellsituasjonen i de opprinnelige avdelinger.
1-5.4 Avdelingsvinnere kåres ut fra de nye avdelingene.

1- 6 Sammensatte lag
1-6.1 Regionen følger NHFs Reglement for klubbsamarbeid. Frist for å søke om
sammensatte lag er 15. oktober.
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1-7 Endringer.
1-7.1 Endringer i dette reglementet kan foretas av RS

2. BESTEMMELSER FOR ALDERSBESTEMTE LAG
2-1 Generelt.
2-1.1 Blandede jente-/guttelag
Jenter kan delta i alle gutteklassene uten at det søkes dispensasjon.
En klubb kan stille blandet lag i G/J 9-, 10- og 11-årsklassen innenfor følgende
retningslinjer.
- Maksimum tre jenter på banen samtidig i gutteklassene.
- Maksimum to gutter på banen samtidig i Jenter 11-års klassen.
- Maksimum én gutt på banen i Jenter 9-års klassen.
- Jenter 10 års klassen følger reglene for 9-års klassen.

2-2 Dispensasjoner
Dispensasjoner er regulert av Kampreglement NHF Region SørVest §6.
2-2.1 Dispensasjonen gjelder kun i Regionens serier inneværende sesong.
2-2.2 Innvilget dispensasjon gjelder for hele sesongen og kan ikke avbrytes.
2-2.3 Dispensasjonen er ikke gitt for at klubben skal få anledning til å styrke laget.
Dispensasjonen er gitt for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltspillere
og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
2-2.4 Klubben kan søke om dispensasjon for overårige funksjonshemmede spillere til
å delta på ordinært lag.
2-2.5 Det er klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillernes og
foresattes vegne.
2-2.6 Dispensasjon gis kun til inntil tre spillere pr lag. Dispensasjonen medfører at
kun én av spillerne på dispensasjon kan delta samtidig i spillet på banen. (I spesielle
tilfeller kan det gis tillatelse til flere samtidig.)
2-2.7 Kopi av dispensasjonsbrev påføres spillerens draktnummer og skal leveres i
kampsekretariatet forut for hver kamp.
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2-2.8 Brudd på forutsetningene for at dispensasjon ble gitt, kan føre til at denne blir
inndratt på kort varsel.
2-2.9 Det gis ikke dispensasjon til lag som spiller i Regionens høyeste nivå i G/J 15til Juniorserien.
2-2.10 Skoledispensasjon innvilges i de tilfeller hvor spilleren går under termen
«forsinket skolestart», og deltar i samme aldersklasse som sine klassekamerater.
Laget merkes da ikke med «D», ettersom spilleren deltar på lik linje som resten av
spillerne i aktuell årsklasse.

2-3 Juniorserien
2-3.1 Klassen består av én avdeling per kjønn i Regionserien. Antall avdelinger på
breddenivå bestemmes ut i fra antall påmeldte lag.
2-3.2 Vinner av Regionserien er Regionsmester, og vinner av Breddeserien er
Avdelingsvinner.

2-4 Jenter/Gutter 15 og 16 år
Lagene melder seg på i ønsket nivå. Antall avdelinger på hvert nivå bestemmes ut i
fra antall påmeldte lag.
2-4.1 Høyeste nivå spiller Regionsserie. Hver avdeling består av inntil 12 lag. Det
spilles dobbel serie og vinneren er Regionsmester. Det kan benyttes en annen
gjennomføringsform dersom antall påmeldte lag tilsier det.
Regionen kan i spesielle tilfeller arrangere kvalifisering for retten til å spille i
Regionsserien.
2-4.2 På øvrige nivåer deles lagene inn i avdelinger i forhold til antall påmeldte lag.
Det spilles dobbel eller trippel serie og vinneren blir Avdelingsvinner.
2-5 Jenter/Gutter 13 og 14 år
Lagene melder seg på i ønsket nivå. Antall avdelinger på hvert nivå bestemmes ut i
fra antall påmeldte lag.
Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i Agder og Rogaland for å kåre
Regionsmester.
2-5.2 På øvrige nivåer deles lagene inn i avdelinger i forhold til antall påmeldte lag.
Det spilles dobbel eller trippel serie og vinneren blir Avdelingsvinner.
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2-6 Jenter/Gutter 12
Lagene melder seg på i ønsket nivå. Antall avdelinger på hvert nivå bestemmes ut i
fra antall påmeldte lag.
2-6.1 Det kåres ikke vinner i denne årsklassen.
Det føres ikke tabeller, men skal registreres resultater i denne klassen.
Spillerne premieres på samme måte som i Aktivitetsserien (9-11 år).
2-6.2 I avdelingsoppsettet skal det tas både geografiske og sportslige hensyn.

2-7 Jenter/Gutter 9, 10 og 11 år
2-7.1 Det kåres ikke vinnere i disse årsklassene.
I 9- og 10-årsklassene registreres det ikke resultater.
I 11-års-klassen benyttes det måltavle, men det skal ikke settes opp tabeller eller
registreres resultater.
2-7.2 Det spilles Aktivitetsserie/puljespill, dvs. lagene møtes til turneringssamlinger
hvor det enkelte lag spiller flere kamper ved hver samling. I puljeoppsettet skal det
tas både geografiske og sportslige hensyn.
2-7.3 I Jenter/Gutter 9 år spilles det 4’er håndball på minibane og 5’er håndball på
kortbane. Målene skal være av samme størrelse som minihåndballmål på liten bane,
og mål med nedsenket tverrligger på kortbane. (Ref Spillereglene)
Jenter/Gutter 10 år spiller 5’er håndball på kortbane.
I klasse Jenter/Gutter 11 spilles det 6-er håndball og det skal benyttes nedsenket
tverrligger (Ref Spillereglene).

2-8 Intersport 4’er håndball 6, 7 og 8 år
2-8.1 Det kåres ikke vinnere i disse klassene og det skal ikke registres resultater.
2-8.2 Det spilles 4’er håndball på tvers av banen og benyttes minihåndballmål
2-8.3 Klubbene blir inndelt i ringer og det tas i størst mulig grad hensyn til geografi og
antall utøvere i hver klubb. Regionen avsetter halltid til turneringer.
Det legges opp til fire turneringer pr sesong.
2-8.4 6-års klassen spiller på blandede lag. I 7- og 8-årsklassen er lagene som
hovedregel delt mellom gutter og jenter.
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3. BESTEMMELSER FOR SENIORLAG 3.-5. DIVISJON
Grunnet Koronasituasjonen er det flere lag i Kvinner 3. divisjon og Kvinner 4.
divisjon avdeling 02 sesongen 2021/2022.
3-1 Generelt
3-1.1 Dersom spesielle forhold tilsier det, kan det fastsatte lagsantallet i de ulike
divisjonene fravikes fra sesong til sesong.
Nedrykk av "overtallige" lag vil komme i tillegg til ordinære opp-/nedrykk og
kvalifisering i henhold til bestemmelsene.
3-1.2 En klubb kan stille mer enn ett lag pr. klasse. Det lavere lag må spille minst én
divisjon lavere enn det høyere lag. En klubb kan ha flere enn ett lag i regionens
laveste divisjon. Det er kun klubbens høyest rangerte lag i en divisjon som kan rykke
opp til en høyere divisjon.
3-1.3 RS kan bestemme at det skal arrangeres kvalifisering for å avgjøre opp- og
nedrykk dersom det er nødvendig.
3-1.4 RS kan bestemme at det skal benyttes utgiftsfordeling for dommer- og/eller
reiseutgifter.

3-2 Kvinner 3. divisjon
3-2.1 Kvinner 3. divisjon består av én avdeling med inntil 12 lag.
Ved ekstraordinært nedrykk fra 2. divisjon (som vil si to lag fra NHF Region SørVest),
kan antall lag i 3. divisjon utvides til maksimalt 14 lag i den påfølgende sesong.
3-2.1 Avdelingsvinneren rykker opp i 2. divisjon.
3-2.3 De tre siste lagene på tabellen rykker ned i 4. divisjon, jf. 3-1.1.
3-2.4 Vinneren av avdelingen blir Avdelingsvinner.
3-3 Kvinner 4. divisjon
3-3.1 Kvinner 4. divisjon består av to avdelinger à inntil 12 lag.
3-3.2 Avdelingsvinnerne rykker opp i 3. divisjon.
3-3.3 De tre siste lagene på tabellen i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon. jf. 3-1.1.
3-3.6 Vinnerne av avdelingene blir Avdelingsvinner.
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3-4 Kvinner 5. divisjon.
3-4.1 Kvinner 5. divisjon består av avdelinger med inntil 12 lag. Antall avdelinger
bestemmes av antall påmeldte lag.
3-4.2 Avdelingsvinnerne rykker opp i 4. divisjon, med unntak av avdeling 06 hvor
ingen lag rykker opp.
3-4.3 Vinnerne av avdelingene blir Avdelingsvinner.

3-5 Menn 3. divisjon
3-5.1 Menn 3. divisjon består av én avdeling med inntil 12 lag.
Ved ekstraordinært nedrykk fra 2. divisjon (som vil si to lag fra NHF Region SørVest),
kan antall lag i 3. divisjon utvides til maksimalt 14 lag i den påfølgende sesong.
3-5.1 Avdelingsvinneren rykker opp i 2. divisjon.
3-5.3 De to siste lagene på tabellen rykker ned i 4. divisjon.
3-5.4 Vinneren av avdelingen blir Avdelingsvinner.

3-6 Menn 4. divisjon.
3-6.1 Menn 4. divisjon består av inntil tre avdelinger à inntil 12 lag.
3-6.2 Avdelingsvinner i avdeling 1 rykker opp i 3. divisjon. Avdelingsvinnerne i
avdeling 2 og 3 spiller kvalifisering om en ledig plass.
3-6.4 Vinnerne av avdelingene blir Avdelingsvinner.
Forøvrig gjelder NHFs generelle opp- og nedrykks bestemmelser.

4. BESTEMMELSER FOR TH-LAG (Tilrettelagt håndball)
4-1.1 Antall avdelingen avhenger av antall påmeldte lag.
4-1.2 Serien blir arrangert som aktivitetsserie, med to kamper per dag.
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