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Terminlister 2020/2021 publisert.  
 

Nå er terminlistene i klassene 9 år øvd og eldre publisert. Noen vil nok savne klassen 

J33, denne blir publisert dersom flere lag melder seg på utover høsten. TH-serien vil bli 

publisert i august/september.  

Tiden vi nå er inne i skaper en god del usikkerhet rundt terminlistearbeidet og ulike 

faktorer for å få på plass et optimalt oppsett for alle lag har derfor vært utfordrende. En 

del avklaringer vil komme til høsten, noe som kan komme til å påvirke oppsettet 

fremover. Vi velger likevel å publisere terminlistene nå slik at lag og klubber kan gå i 

gang med sitt arbeid med å optimalisere det ut ifra eget årshjul og faktorer som vi ikke 

har oversikt over.   

Terminlistene vil ligge åpne fra de publiseres. Det er verdt å merke seg at terminlistene 

er levende og oppdateres fortløpende over sommeren. Utkastet for terminlistene finner 

dere her: https://www.handball.no/system/kamper/?t=t&regionId=506542&s=200904 

Velg Region Vest i nedtrekksmenyen, deretter Håndballsesongen 2020/2021, og skriv 

inn kjønn og alder (f.eks «Gutter 12») i søkefeltet.  

Det er svært viktig at lagene og klubben nå bruker tiden på å gå gjennom terminlisten for 

å planlegge hele sesongen for sine spillere og lag. Det er i denne perioden vi er inne i 

nå, at mulighetene til å kunne påvirke sin egen terminliste er stor, og for å gjøre 

endringer kostnadsfritt.  

Mange klubber har meldt inn ønsker til oppsettet i forbindelse med påmelding av lag. Vi 

har så langt det har vært praktisk mulig prøvd å imøtekomme ønskene. Se gjennom 

forslaget for ditt lag. Finn frem skoleruten og eventuelle andre årsplaner som du vet 

påvirker mange på laget og gå gjennom oppsettet, eksempelvis konfirmasjon.  

Det er fri omberamming til og med tirsdag 15.september 2020. Alle omberamminger må 

avklares med halleier og motstander. Elektronisk omberamming av kamper foregår i TA. 

Gjeldene regelverk finner dere her.  

Slik meldes ønsker om endringer: 

ALLE endringer (både endring av tidspunkt på samme dag og endring av dag) skal 

meldes som elektronisk omberamming i TurneringsAdmin (TA). Endringer som sendes 

per e-post vil ikke bli gjennomført (med unntak av endring dersom kamper er satt opp på 

feil treningstid).  

• Nytt kamptidspunkt må avtales med motstander.  

• Den som søker omberamming er ansvarlig for å sjekke at det finnes ledig tid i 

hallen.  

• Bruk eventuelt egen treningstid.  

• Vi oppfordrer søker til å bruke kommentarfeltet til informasjon slik at søknadene 

enkelt kan behandles. 

• Det er ikke mulig å omberamme kamper i klassene 9-12 år (5’er og 6’er 

håndball). 
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Side 2 
 

 

Fra og med 1. august er det tillatt med kampaktivitet for spillere som er 19 år og yngre, 
men kun innenfor egen region. Det er foreløpig ikke åpnet for kampaktivitet på tvers av 
regionsgrensene. Samtidig pågår gjenåpning av trening for topphåndballen i 
seniorklassene, mens trening og kampaktivitet for spillere som er 20 år og eldre i lavere 
divisjoner fortsatt er uavklart. Smittesituasjonen gjennom sommeren vil avgjøre om og 
når det blir ytterligere gradvis åpning for aktivitet. Per i dag har vi derfor ikke spill i 
seniorklassene, samt 20 årsklassen, men vi håper at disse klassene også kan starte opp 
i midten av september. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil det komme ut egen 
informasjon om avvikling i disse seriene.  

Gjennom terminlistearbeidet er det alltid flere faktorer som spiller inn. 

Denne sesongen er det mye usikkerhet rundt både oppstartsdatoer for flere klasser og 

halltilgjengelighet. Det er flere idretter som har planlagt store arrangement som det er 

usikkerhet rundt vil bli avviklet, men som per nå legger sperre på halltid. Flere haller 

benyttes også som luftveisklinikker og er usikkert når blir tilgjengeliggjort. Dette i tillegg til 

vanlig aktivitet, gjør at det blir færre helger og haller å fordele kampene på og mindre 

halltid å dele for alle de ulike idrettene som bruker hallene i og rundt i de ulike 

kommunene. I noen haller har vi ikke fått avklart den endelige fordelingen grunnet 

situasjonen vi nå står i.  

Grunnet denne usikkerheten vil det kunne komme endringer i terminlistene utover 

sesongen, dersom det blir frigitt mer halltid. Det er derfor igjen viktig å minne om at 

terminlistene er levende hele veien.  

Andre faktorer som blant annet har spilt inn i terminlistearbeidet: 

• Tilgjengelig halltid.  

• Flyt for de fleste lag med tanke på jevnt antall kamper 

• Ønske om hensyn til antilag 

• Andre innspill og ønsker fra klubbene, blant annet sperrer.  

• Reiseavstand og -tid til og fra kamp 

• Skoleferier 

• Nasjonale serier og aktiviteter 

• Med mer... 

 

Alle rundt klubb og lag anbefales å sette seg inn i all informasjonen som ligger på vår 

nettside angående spilltilbudet for sesongen. Her finner dere også viktige datoer å merke 

seg. Denne informasjonen finner dere her.  

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/praktiske-verktoy/spilltilbudet/


 

Side 3 
 

 

Klubber med spillere på flere lag (antilag) 

 I de tilfellene hvor det er meldt inn ønsker om antilag (dvs. lag som ikke kan spille 

kamper samtidig), har vi forsøkt å sette opp kampene slik at det ikke er kollisjon mellom 

lagene. Dersom det er ønskelig å unngå kampkollisjoner med flere enn ett lag, må 

klubben selv kontrollere dette og eventuelt omberamme kamper. Det er mange 

begrensninger som må tas hensyn til når kampene skal settes opp, og det er ikke alltid 

sperringer mot antilag kan være bestemmende. Det er derfor svært viktig at klubber som 

har spillere som skal delta på flere lag, selv tar ansvar for at det er tilstrekkelig tid mellom 

kampene til at oppsettet er praktisk gjennomførbart og at regelverket overholdes. Vi 

minner også om regelverk på antall kamper per uke (4) og måned (10), og anbefaling på 

maks antall kamper per sesong (45).  

Ønsker om hjemmekamper i treningstid 

Noen lag har satt opp ønsker om hjemmekamper i treningstid. Der hvor vi ikke har 

mottatt tidspunkt, kan det hende at kamper er oppsatt med en fiktiv dag og klokkeslett. Vi 

ber lagene om å melde inn deres treningstid på e-post, slik at vi får flyttet kampene til 

riktig tidspunkt før fristen er over. Dette gjelder også klubber som har to lag i samme 

avdeling, hvor internkamp er oppsatt på en ukedag.  

15 åringer  

Lag som er involvert i regionseriene for jenter og gutter 15 (født 2005) og har spillere 

som kan være aktuelle for bylagene, bes være oppmerksomme på følgende aktiviteter 

og ikke flytte kamper til disse datoene.  

Dato  Klokken Hall Hva 

22. – 23.08.2020 10.00 – 18.00 Sotra Arena Regional Talentsamling 

24.10.2020 10.00 – 18.00  Uavklart Regional Bylagsturnering 

19. – 20.12.2020 Helgesamling  Uavklart Treningssamling 

23. – 24.01.2021 Helgesamling Uavklart Treningssamling 

20.- 21.02.2021 Helgesamling Uavklart Treningssamling 

26. – 28.02.2021 NM Bylag  Stavanger NM 

 

17 åringer 

Lag som er involvert i regionseriene i Juniorserien, og har 17-årige spillere som kan 

være aktuelle for Landsdelssamling, bes være oppmerksomme på følgende aktivitet og 

ikke flytte kamper til disse datoene.  

Dato  Klokken Hall Hva? 

10. – 13.12.2020 Samling fredag til søndag Stavanger Treningssamling 

27. – 30.05.2021 Samling fredag til søndag Bergen Treningssamling 
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Bring og Lerøy.  

Lag som er påmeldt i Bring eller Lerøy må sjekke sin terminliste opp mot spilldatoer i 

disse klassene.  

Spilldatoer Bring. 

Spilldatoer Lerøy  

Merk dere også endringene i nasjonale serier og NM. 

Generelt 

Fra sesongen 2020-2021 vil det tre i kraft følgende endringer i forhold til reguleringer på 

kampantall for spillerne: 

1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 4 

nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. 

Perioden defineres som mandag til og med søndag. 

(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 10 nasjonale/regionale 

obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. Perioden defineres som 

første dato til siste dato i måneden. 

(3) Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes. 

(4) Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt 

kamptilbud. 

(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale 

obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong.*) 

*) NHF vil utrede videre om 5. ledd skal gjøres obligatorisk fra og med sesongen 2021-22 

 

Denne meldingen er sendt som e-post til klubbens RVN adresse fredag 3. juli. Vi ber om 

at meldingen blir videresendt til aktuelle lag så snart som mulig. 

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. 

Regionskontoret vil nå være helt sommerstengt fra 03.juli til og med 24.juli, og er delvis 

bemannet fra 27-31.juli. E-post som kommer i ferieperioden, blir besvart når vi er tilbake 

etter ferien. Alle e-post gjeldene terminlistene (som ikke gjelder omberamming) må 

sendes til nhf.rvn@handball.no.  

God sommer.  

 

Med vennlig hilsen  

Christine O. Ullestad 

Seksjonsleder Kampservice  
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