
 
 

 

 
Avslutning senior sesongen 2019/2020 

 

Norges Håndballforbund Region Vest har drøftet og vedtatt konsekvensene for 

avslutning av sesongen 2019-20.  

Som følge av koronaviruset ble all håndballaktivitet avlyst 12. mars. I etterkant har Nasjonal 

Ledergruppe (NL), som består av daglig leder i regionene og representanter for 

generalsekretariatet i NHF, jobbet med å finne best mulig løsning på hvordan sesongen skal 

avsluttes. Dette har vært ett 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.     

På samme prinsipp som de tre øverste nivåene har NHF Region Vest vedtatt å følge de 
samme overordnede prinsippene i de regionale seniorseriene:  

- Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall 
kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall 
spilte kamper innenfor hver enkelt serie.  

- NHF Region Vest har samtidig vedtatt at alle kamper som skulle vært spilt 
tidligere i sesongen, men av ulike grunner ikke er blitt spilt OG ikke funnet ny dato 
for avvikling av kamp, settes resultat til 0-0. 

- Avdelingsvinner kåres basert på ovennevnte prinsipp. 
- Regionale kvalifiseringer som opprinnelig skulle vært gjennomført, er avlyst.  
- Lag som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for 

å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i 
samme divisjon.  

Opprykk til 2. divisjon: 

• Regional kvote for opprykk til 2. divisjon blir opprettholdt. 
o For Region Vest så betyr dette at 1 lag pr. kjønn rykker opp. 

• 9 - 6. ledd, i «rekkefølgeberegning» 
o Dersom det blir nødvendig å rangere lag fra forskjellige avdelinger, skal det 

lag som har flest poeng i forhold til antall spilte kamper, rangeres høyest. Hvis 
flere lag har samme poengsum, skal det laget som har størst målforskjell, 
eventuelt dernest har flest scorede mål i forhold til antall spilte kamper, 
rangeres høyest. Dersom lagene etter dette fortsatt står likt vil rekkefølgen 
avgjøres ved loddtrekning dersom intet annet er fastsatt i særbestemmelsene 
for den enkelte konkurranse. 

 
 
Eventuelle spørsmål om det regionale seriespillet kan rettes til Christine Ullestad på epost 
eller telefon: 93211280.  
 
Fullstendig oversikt over de forskjellige tabellene finner dere i vedlagt excelskjema. Denne 
informasjonen publiseres på vår nettside og sendes ut til alle klubber på e-post.   
 
Dersom noen lag som nå får tilbud om opprykk i de regionale seriene, men som likevel ikke 
skulle ønske å rykke opp, må melde fra til regionskontoret snarest mulig og senest innen 
1.mai. (Gjelder kun lag som endte som nr. 2 -4 på tabellen).   
 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/tabellberegning/
mailto:christine.ullestad@handball.no


 
 

 

Oversikt over opp- og nedrykk i de ulike avdelingene: 

3. divisjon kvinner 

Kjøkkelvik rykker opp til 2. divisjon 

Sogndal rykker ned 

 

3. divisjon menn 

Åsane rykker opp til 2. divisjon. 

Ingen lag rykker ned 

  

4. divisjon kvinner 01 

Årstad 2 og Bønes rykker opp til 3. divisjon 

Sund rykker ned 

  

4. divisjon kvinner 02 

Gloppen og Stryn har vegret seg for opprykk. 

Florø 3 kan ikke rykke opp. 

Eid fikk tilbud om opprykk, men takket nei.  

Derfor ingen opprykk fra denne avdelingen.  

  

4. divisjon Menn 01 

Stord 2 og Askøy rykker opp til 3.divisjon 

Ingen lag rykker ned 

 
 
5. divisjon kvinner 01 

Fana 3 og Kalandseid til 4. divisjon 01 
Ingen lag rykker ned 



 
 

  

5. divisjon kvinner 02 

Tertnes 2 og Flaktveit rykker opp 

Ingen lag rykker ned.  

  

5. divisjon menn  

Kjøkkelvik/Mathopen og Bjørnar 3 rykker opp til 4. divisjon.  

  

6. divisjon kvinner  

Juristforeningen, Sotra 2, Sædalen og Eidsvåg rykker opp til 5. divisjon.  

 


