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Protokoll fra NHF Region Vest-Norge sitt konstituerende Regionsting 

08.-09.mai 2004 på Park Hotell Vossevangen 

-

!
 
ÅPNING 
 
Leder av styringsgruppen, Svein Brunvatne, ønsket velkommen og åpnet det konstituerende 
Regionstinget for NHF Region Vest-Norge lørdag kl. 15:00. 
En spesiell hilsen ble overbrakt til representanter fra Norges Håndballforbund. 
 

Regionstinget hilses av Cecilie V. Nilsen, styremedlem i NHF. 

Cecilie V. Nilsen overbrakte hilsen fra håndballpresidenten, som ønsket lykke til med det første 
tinget i den nye Regionen. I forbindelse med at Karl Arne Johannessen ble valgt som ny president i 
Norges Idrettsforbund, er Cecilie nå gått fra å være varamedlem i FS, til ordinært styremedlem. Hun 
har også vært Forbundsstyret sin kontakt inn mot den nye regionen. 
Cecilie kunne fortelle at Norge på EHF Kongressen på Kypros, ble tildelt Europamesterskapet for 
menn i 2008. 
 
Hun rettet fokus med strategi konferansen i juni, hvor ”Marked”, ”Finansieringsprinsipper” og 
”Veksthusmodellen” skal gjennomgås. NHF har ansatt ny markedssjef, Robin Vinter, som vil 
presentere sine tanker innenfor dette området. På Forbundstinget i 2003 ble det nedsatt en gruppe 
som skulle jobbe med Finansieringsprinsippene i Norsk Håndball, og der ble også 
Veksthusmodellen vedtatt. 
 
NHF’s Ungdomsnettverk, som består av NHF’s ungdomsrepresentant Cecilie, og 7 regionale 
representanter, skal samles i Ungarn der de skal legge føringer for hvordan de tenker seg at denne 
gruppen skal arbeide, og hvilke saker de skal jobbe med. Dette er helt klart en ressurs gruppe som 
man ønsker at skal få mer innflytelse rundt omkring i klubbene. 
 
Økonomisk har dette vært et godt år for Norges Håndballforbund, og regnskapsprognosen viser et 
års overskudd på ca 3,5 millioner. I tillegg er forbundet tildelt 2 millioner ekstra fra NIF, der en del 
av ”potten” er øremerket HU, der man skal satse på økt og bedret tilbud til denne gruppen. 
 
Til slutt ønsket hun delegatene lykke til med tingforhandlingene. 
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SAK!1!&!SAKSLISTE!
 
Registreing av frammøtte tingrepresentanter. 
Ved registrering lørdag 8. mai kl. 15:00 var der 79 stemmeberettigede, fordelt på 38 klubber, 
tilstede. 
 
Godkjenning av representanters fullmakter. 
Samtlige fullmakter var kontrollert på forhånd av de respektive kretsers daglige ledere, og godkjent. 
Øvrige gjester fikk også talerett. 

!

!
SAK!2!&!FORRETNINGSORDEN!
 
Den foreslåtte sakslisten ble enstemmig godkjent. 
Den foreslåtte foretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

SAK!3!&!VELGE!FUNKSJONÆRER!
 
•- Dirigenter  : Tore Rasch_________________  Ingolf Greve Magnussen___ 
 
 
•- Sekretærer : Vidar Gjesdal____________        Siv Trones_______________ 
   
 
•- Tellekorps : Per Reidar Svangstu__________  Trygve Johnsen ______ 
 
 
•- Underskrive: Kjersti Helle Vårdal__________  Hans Aaserud   _______ 

tingprotokoll 
 

 
 

-
 
 
 
 
 



 

Protokoll fra Regionstinget 2004 – NHF Region Vest-Norge 

6 

SAK 4 – BEHANDLE FORSLAG TIL LOV 
 
Sak 4 - forslag til LOV FOR NHF REGION VEST-NORGE, ble gjennomgått punkt for punkt, og ble til slutt 
behandlet som en enhet. 
Til Kapittel 2 Regionsting - § 2-5.10., fremmet Gloppen HK et forslag som gjelder geografisk representasjon 
i Regionstyret. Forslaget ble stemt over og ble vedtatt mot 35 stemmer.  
Endringer og tillegg er markert med rødt / kursiv 
 
 

Forslag til LOV FOR NHF REGION VEST-NORGE ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arvid Gimmestad (Gloppen HK), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Tore Rasch (NHF), 
Marit R. Hansen (Gloppen HK), Svein Brunvatne (Os TF), Steinar Kvinge (Årstad IL). 
 

LOV FOR NHF REGION VEST-NORGE 
Stiftet 8 mai 2004       Vedtatt den 8 mai 2004 

 

KAPITTEL!1:!!!INNLEDENDE!BESTEMMELSER!

§"1$1"""Formål"
 
Regionens formål er å arbeide for håndballidrettens utvikling innen sitt geografiske område, og å fremme 
samarbeidet mellom klubbene. Regionen er den faglige myndighet under Norges Håndballforbund (NHF) 
innen regionens grenser og den skal bistå NHF i alle spørsmål som gjelder håndballidretten innen området. 
 

§"1$2"""Organisasjon"
 
Regionen består av alle klubber innen regionsområdets grenser som er medlem av NHF. Alle klubber i 
regionen plikter å overholde NIFs, NHFs og regionens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. 
 
Gjennom NHF er regionen et organisasjonsledd innen NIF, og underlagt NIFs og NHFs lov og 
bestemmelser. 
 
Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges den/de idrettskretsen(e) som ut fra sakens karakter er 
naturlig. 
 
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 7, 11 , 12 og 13 gjelder for regionen uavhengig av hva som måtte stå i 
regionens egen lov. 
 

§"1$3"""Arbeidsoppgaver"
 
Regionen skal: 
 

a. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til 
samarbeid mellom klubber som driver håndball. Bistå idrettskretsene i spørsmål av felles 
interesse for flere idretter. 

b. Godkjenne spillemodeller og kampdatoer, oppnevne nødvendige dommere samt forestå 
utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med NHFs planer. 

c. Sørge for gjennomføringen av, eventuelt selv arrangere, kamper i henhold til pkt. b 
ovenfor. Stimulere til annen håndballfaglig virksomhet med størst mulig variasjon og 
omfang. 

d. Gi faglig bistand ved planlegging av idrettsanlegg. 
e. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra 

særforbund og idrettskretser. 
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§"1$4"""Kontingent"
 
Kontingenten fastsettes av Regionstinget og betales forskuddsvis. Nye klubber blir fritatt for klubbkontingent 
de to første årene. 
 
Klubber som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på 
Regionstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og NHF at klubben mister sitt medlemskap. Reglene i NIFs 
lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 
 

§"1$5"""Tillitsvalgtes"godtgjørelse"

 
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som 
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
 
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse etter forrige punktum skal fremgå av regionens budsjett 
og regnskap. 
-

§"1$6"""Inhabilitet"
 
For regionens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler. 
 

§"1$7"""Straffesaker"
 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser). 
 
Saker som skal behandles etter NHFs sanksjons-, protest- og appellreglement, skal henvises til NHFs 
organer.  

 

KAPITTEL!2:!!!REGIONSTING!

§"2$1"""Regionstinget"
 

Regionstinget er regionens høyeste myndighet som avholdes hvert annet år, innen utgangen av mai måned.  
 
Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og 
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre 
saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i 
forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 
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§"2$2"""Tingrepresentasjon"
 
På Regionstinget møter: 
 

§!2&2.1!! Med!tale&,!forslags&!og!stemmerett:!
-

a. Klubbrepresentanter 
Antallet klubbrepresentanter beregnes ut fra det antall spillende lag i klassene J/G 11 og 
eldre som deltar i kamper arrangert av regionen eller NHF pr. 1. januar det året 
Regionstinget avholdes. Klubber som har 

 
0 – 5 spillende lag    får 1 representant 

  6 – 10   spillende lag    får 2 representanter 
11  eller flere spillende lag   får 3  representanter, som er det høyeste antall  

representanter noen klubb kan ha.   
b.- Regionsstyret. 

 

§!2&2.2!! Med!tale&!og!forslagsrett:!
-

a.- Varamedlemmer til Regionsstyret. 
-

b.- Lederen og medlemmene av Kontrollkomiteen. 
-

c.- Regionens evt. representanter i NHFs råd og komiteer, samt NHF`s regionskontakt. 
 
d.- En representant for NHF’s lovkomite. 

-

§!2&2.3!! Med!tale&!og!forslagsrett!unntatt!ved!valg:!
-

a.- Regionens administrasjon 

-

§!2&2.4!! Med!tale&!og!forslagsrett!i!saker!som!berører!deres!virkeområde:!
-

a.- Ledere og medlemmer i oppnevnte komiteer og utvalg i den utstrekning Regionsstyret 
bestemmer det. 

-
b.- Leder av Valgkomiteen (ved lederens forfall møter et annet medlem valgt av komiteen). 

-

§!2&2.5!! Krav!til!klubbene!
-

Representanter for klubber som ikke har ordnet sine forpliktelser til regionen innen 30 dager etter at 
rekommandert varsel er gitt, kan møte på Regionstinget, men mister tale-, forslags- og stemmeretten.  

-
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§!2&2.6!! Krav!til!representantene!
-

Enhver representant må ha klubbtilhørighet til den klubb hun/han representerer. Bare de fremmøtte 
representanter har stemmerett. Ingen representant har mer enn en stemme. Representanten må ha fylt 15 år. 
Regionsstyrets medlemmer har dog ikke stemmerett under behandling av beretninger og regnskap. 
 

§!2&2.7!! Beslutningsdyktighet!
-

Ethvert Regionsting som er sammenkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig med det antall representanter 
som møter. 
 

§"2$3"""Utgiftsfordeling"
 
Den enkelte klubb påkoster selv sine utgifter ved deltakelse på regionstinget. 

§"2$4"""Tidsfrister"
 
Regionsting innkalles av Regionsstyret med minst 4 måneders varsel direkte til klubbene. Forslag som 
ønskes satt opp på sakslisten for tinget må være Regionsstyret i hende senest 3 måneder før tinget.  
Fullstendig saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regnskap samt 
valgkomiteens innstilling må være utsendt senest 1 måned før tinget.  
 
Protokoll fra Regionstinget sendes ut senest 1. september samme år. 
 

§"2$5"""Regionstingets"oppgaver"

Regionstinget skal: 
-

§ 2-5.1 Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter. 
 
§ 2-5.2  Godkjenne saksliste og forretningsorden med tidsramme. 
 
§ 2-5.3  Velge: 

-
  a. Dirigent(er) som leder Regionstingets forhandlinger. 
  b. Sekretærer. 
  c. Tellekorps. 
  d. Redaksjonskomite (3 representanter). 

e. 2 tingrepresentanter som sammen med dirigentene skal gjennomgå og undertegne 
protokollen fra tinget. 

   
 Dirigenter, sekretærer, medlemmer av tellekorpset og medlemmer av redaksjonskomiteen 
behøver ikke være representanter. 

 
§ 2-5.4  Behandle beretninger for: 

-
  a. Regionsstyret og komiteer oppnevnt av Regionstyret. 

- b. Kontrollkomiteen. 
- c. Valgkomiteen. 

 
§ 2-5.5 Behandle avsluttede og reviderte regnskap, herunder regnskap for evt. fonds og andre 

økonomiske enheter som ligger inn under regionen. 
 
§ 2-5.6 Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regionens regnskaper. 
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§ 2-5.7  Behandle innkomne forslag og saker. 
 
§ 2-5.8  Behandle og vedta langtidsprogram. 
 
§ 2-5.9 Behandle og vedta for budsjettperioden (kommende to kalenderår, dvs. kalenderåret etter det år 

tinget avholdes og det derpå følgende): 
-

  a. Klubbkontingent til regionen. 
  b. Budsjettramme.  
 
§ 2-5.10 Velge: 

-
  a.  Regionstyre, som består av: 
   * Leder 
   * Nestleder 

* 3. styremedlemmer 
   * 1. varamedlem 

Så lenge Region Vest-Norge består av to fylker, skal hvert fylke være representert 
med minst 1/3 av medlemmene i regionstyret. 

   
b. Kontrollkomité, som består av: 

   * Leder 
   * 2 medlemmer 
   * 1 varamedlem 

-
  c. Valgkomite, som består av: 
   * Leder 
   * 4 medlemmer 
   * 1 varamedlem 

-
  d. Representanter til andre ting 
   * Representanter og vararepresentanter til Norges Håndballforbunds ting. 
   * Styret får fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter til  
      idrettskretsens ting. 
 
§ 2-5.11 Bestemme sted for neste Regionsting. 
 
§"2$6"""Stemmegivning"ved"valg"
 
Dersom det foreligger mer enn ett forslag, skal alle valg foregå skriftlig.  Lederen, nestlederen, 
styremedlemmer og varamedlem til styret samt ledere i komiteene velges enkeltvis. 
 
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater 
som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses 
ikke avgitt. 
 
For Regionsstyrets medlemmer og varamedlemmer kreves at disse får mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer for å være valgt. Oppnås ikke slikt flertall ved første avstemning, foretas omvalg mellom de 2 som 
hadde flest stemmer. Ved stemmelikhet i denne avstemning foretas loddtrekning.  De øvrige tillitsvalgte 
velges med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i denne avstemning foretas loddtrekning. 
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§"2$7"""Valgbarhet"
 
Alle tillitsvalgte må være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Håndballforbund innenfor regionens grenser. 
Det kan kun fremmes benkeforslag på kandidater som tidligere har vært skriftlig foreslått for Valgkomiteen 
innen forslagsfristens utløp, eller er tilstede på tinget. 
 
Kontrollkomiteens leder, medlem og varamedlem skal være over den myndighetsalder som er fastsatt i norsk 
lov. Medlemmer og varamedlemmer i den enkelte komite bør ikke være medlemmer av samme klubb. 
 
Valgkomiteens medlemmer med varamedlem bør velges mest mulig geografisk fordelt. Tillitsvalgte etter 
lovens § 2-5.10 a-b, bør ikke velges som medlemmer eller varamedlem til Valgkomiteen. 
 
Medlemmer og varamedlemmer av Kontrollkomiteen kan ikke velges til andre tillitsverv etter lovens § 2-
5.10 a-b. 
 
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Dog slik at det er minst to 
representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg m.v. som består av mer enn 3 medlemmer.  
 
Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir 
dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en 
leder i en klubb også kan være leder i regionen. 
 
§"2$8"""Forslag"

 
Ethvert forslag må for å være vedtatt, oppnå alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees det for falt. Blanke 
stemmer betraktes som ikke avgitt og teller ikke. Forslag til endring av lov, reglementer og instrukser som ikke 
er ført opp på sakslisten, kan ikke tas opp til behandling. 
 
§"2$9"""Ikrafttredelse"

 
Alle vedtak må ha ikrafttredelsestidspunkt. 
 
§"2$10"""Ekstraordinært"Regionsting""

 
Ekstraordinært Regionsting innkalles av Regionsstyret ved rundskriv vedlagt saksliste, til klubbene, med minst 1 
måneds varsel, etter enten: 

-
  a.  Beslutning av Regionstinget eller 

b.- Beslutning av Regionsstyret eller 
c.- Beslutning av Forbundsstyret eller 
d.- Beslutning av Idrettsstyret eller 
e.- Krav fra minst halvparten av de tilsluttede klubber. 

-
På ekstraordinært Regionsting kan bare behandles de saker som er satt opp på sakslisten. 
 

!
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KAPITTEL!3:!!!SONER!
 
§ 3-1 Etter Regionstingets beslutning fordeles regionens klubber på et antall regionssoner slik at 

klubber med naturlig samhørighet og geografisk nærhet plasseres i samme sone.  
 

!

KAPITTEL!4:!!!REGIONSSTYRE/ARBEIDSUTVALG!

§"4$1"""Regionsstyre"
 
§ 4-1.1 Regionen ledes og forpliktes av Regionsstyret (RS) som er regionens høyeste myndighet 

mellom tingene. 
 
§ 4-1.2  Det nye Regionsstyret tiltrer etter avsluttet Regionsting. 
 
§ 4-1.3 Regionsstyret innkalles av fungerende leder.  Dessuten innkalles til styremøte når et flertall 

av styremedlemmene forlanger det. Styremøtene ledes av Regionsstyrets leder. 
 
§ 4-1.4 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Den valgte 

varamedlemmen skal innkalles til møtene i Regionsstyret. 
 
§ 4-1.5 Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens 

stemme dobbelt. 
 
§ 4-1.6 Regionsstyret skal: 

-! Iverksette Regionstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.  
-! Vedta organisasjonsnormer.  
-! Forestå regionens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige 

myndighet innen regionens grenser. 
-! Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider. 
-! Vedta bestemmelser 
-! Arrangere regionmesterskap og andre konkurranser innen regionen. 
-! Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og utarbeide instruks for disse. 
-! Forvalte regionens midler og på en forsvarlig måte trygge og utbygge regionens økonomi. 
-! Fastsette den godtgjørelse regionens tillitsvalgte skal ha ved reiser. 
 

§"4$2"""Arbeidsutvalg"
 
  Regionsstyre kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 
 

§"4$3"""Daglig"leders"møterett"
 
§ 4-3.1 Regionens daglige leder tiltrer Regionsstyret med tale- og forslagsrett. 
 
§"4$4"""Ansattes"møterett!
 
§ 4-4.1 Den tillitsvalgte for de ansatte har møterett i Regionsstyremøtene (1 person) med talerett. 

Representanten fratrer i saker av styreintern karakter. 
 

§"4$5"""Nøytralitet/stemmelikhet"
 
§ 4-5.1 Under saksbehandling og avgjørelser skal Regionsstyret og Arbeidsutvalget ha en slik 

sammensetning at sakene kan behandles og avgjøres av nøytrale medlemmer. 
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§"4$6"""Protokoller"
 
§ 4-6.1  Det skal føres protokoll over Regionsstyrets/Arbeidsutvalgets forhandlinger. 

!
 

KAPITTEL!5:!!!VALGTE!KOMITEER!
 
§"5$1"""Kontrollkomiteen"
 
Kontrollkomiteen skal: 

-
a.- Sammen med den tilsatte revisor gjennomgå regionens regnskap etter at dette er 

revidert av den tilsatte revisor, og påse at de foretatte disposisjoner er i samsvar med 
NHFs Lov, Regionens lov og beslutninger av Regionsstyret. 

b.- Avgi beretning til Regionstinget om sin gjennomgåelse av regnskapene. 
 

§"5$2"""Valgkomiteen"
 
Valgkomiteen skal: 

-
a.- Avgi innstilling til Regionstinget på kandidater til valg i flg. regionens lov § 2-5.10. 
b.- Avgi beretning til Regionstinget om sitt arbeide i perioden. 

 
 
 

KAPITTEL!6:!!!OPPLØSNING!
 
Regionen kan bare oppløses av Norges Håndballforbund. 
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av regionen tilfaller dens midler Norges Håndballforbund eller formål 
godkjent av Forbundsstyret. 
 
Ved oppløsning sendes regionens arkiv til Norges Håndballforbund. 
 
 

KAPITTEL!7:!!!ENDRINGER!
 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Regionsting etter å ha vært oppført på 
saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret etter at Norges Håndballforbund har uttalt seg, og trer ikke i 
kraft før de er godkjent. 
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SAK 5 – BEHANDLE FORSLAG TIL KAMPREGLEMENT 
 
Sak 5 – Forslag til Kampreglement for NHF Region Vest-Norge, ble gjennomgått punkt for punkt 
og til slutt behandlet som en enhet. 
Endringer/tillegg er markert med rødt / kursiv og det som er fjernet er overstrøket og merket med 
grått. 
 
 
 

Forslag til KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST-NORGE ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Følgende hadde ordet: Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Arvid Gimmestad (Gloppen HK), Torbjørn Iversen 
(Adm), Erik Halvorsen (Fana IL), Per Eirik Magnussen (NHF), Steinar Kvinge (Årstad IL), Kjell Martin 
Gilleshammer (Askøy HK), Inge Torstad (Nornen HB), Svein Brunvatne (Os TF), Tore Rasch (NHF), Cato 
Helgesen (Årstad IL), Hans Aaserud (Stord IL), Jarle Nundal (Jotun IL), Randi E. Østvik (Kringlebotn IL), 
Ingolf G. Magnussen (Os TF), Janne H. Bøe (Mathopen IL), Mona Åsebø (HSH-89). 
 
 
 

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST-NORGE 
 

1.! NHF`s LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT 
 
Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest-Norge skal arrangere og spille sine kamper i 
overensstemmelse med NHF og NHF Region Vest-Norge sitt gjeldende lov- og regelverk. 
Gjeldende fra 08.05.2004 
 
 

2.! RETNINGSLINJER FOR NHF REGION VEST-NORGE 
 
NHF Region Vest-Norge har gjort følgende tilpasninger i forhold til NHF sitt lov, kamp- og 
konkurransereglement kapittel 11-20 (gjelder J/G 13 1. års og eldre): 
 

-- § 16-2 Bestemmelser for spillere 
 

•- I klassene J/G 13 1. års-21 år kan det fritt benyttes inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten 
at disse må stå over en 1.lagskamp. Disse spillerne kan spille på begge lag samme dag, men 
16-2.6.1 må følges. 

 
Regulering av aktivitet mellom lagene: 
 

Alternativ 1 Ved et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke 
benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper 
tidligere i samme sesong. Dersom en klubb har to lag i samme 
avdeling, må spillerne stå over begge veier. 

Alternativ 2 Ved et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke 
benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper 
tidligere i samme sesong. 

 

•- Fra og med et aldersbestemt lags nest siste kamp, kan det ikke benyttes andre spillere enn de 
som var spilleberettiget til lagets 2. siste ordinære seriekamp. Deltar spillere fra et lavere lag 
på et høyere lag etter det lavere lags 2.siste seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det 
lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong. 
 

Regulering av antall spillere: 
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Alternativ 1 Det er tillatt med 12 spillere på hvert lag i klassene J/G 9-21 år. I 
seniorklasser og veteranklasser (J/G 33 og 40), er det tillatt med 14 
spillere pr. lag. 

Alternativ 2 Det er tillatt med 10 spillere på hvert lag i klassene J/G 9-15 år. I 
klasse J/G 17-21 år er det tillatt med 12 spillere. I seniorklasser og 
veteranklasser (J/G 33 og 40) er det tillatt med 14 spillere pr.lag. 

 
-- § 16-4 Bestemmelser for dommere 

 

•- Det er ønskelig å benytte dommerpar til alle obligatoriske kamper, men dommersituasjonen 
i regionen avgjør til enhver tid om dette er gjennomførbart. 

 

•- I utgangspunktet skal det benyttes nøytrale dommere i obligatoriske kamper.  
 

•- I klassene J/G 15 år og yngre er alle dommere å betrakte som nøytrale. Eventuell bruk av 
ikke nøytral dommer i eldre klasser, er ikke grunnlag for protest. 

 
3. DISPENSASJONER 

 
For å kunne ivareta ulike årsaker til å søke dispensasjon (geografiske/praktiske årsaker til å kunne 
gi spillere et tilbud etc.), er følgende retningslinjer gjeldende: 
 

-- Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene kan gies til spillere til og med klasse J/G 17 år. 
-- Lag som har spiller(e) med dispensasjon, deltar uten å konkurrere om mesterskap eller 

eventuelle sluttspillplasser. 
-- Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gies kun til inntil 3 spillere pr. lag. 
-- Eget skjema skal benyttes. Søknad skal inneholde navn og fødselsdato på spiller(e), og 

begrunnelse. Det kan beregnes 14 dagers behandlingstid.  
-- Lag som blir innvilget dispensasjon skal  på forespørsel kunne forevise denne til dommer(e) 

og motstandere før kampstart . Lag med innvilget dispensasjon vil bli merket med * (stjerne) 
etter navnet i kampoppsett og resultater. 

-- Eventuell godkjenning av dispensasjon gjelder kun for obligatoriske kamper i regionen. Skal 
laget delta i eventuelle turneringer, må det søkes om dispensasjon direkte til 
turneringsledelsen. 

-- Resultatene til lag med innvilget dispensasjon, teller ikke ved kåring av mesterskap eller ved 
tildeling av sluttspillplasser. 

 
Søknader om dispensasjon behandles administrativt. 

 
 
4.! REGIONS- OG FYLKESSONEMESTERSKAP 

 
Det inviteres til regionsserie og soneserie som følger: 
 

-- Jenter/Gutter 13, 15, 17, 20, 33 og 40 år – Regionsmesterskap 
-- Seniorklasser (4.divisjon og lavere) – Sonemesterskap 
-- Jenter/Gutter 13 1. års, 14, 16, og 18 år – Sonemesterskap 

 
I klassene J/G 13, 15 og 17 år, inndeles lagene i soner etter ønsket nivå. Vinneren fra hver sone 
møtes til avsluttende kamper om regionsmesterskapet. Ved liten påmelding kan avdelingene bli sett 
sammen med lag fra flere soner. 
 
I klassene J/G 20, 33 og 40 år, inviteres det til regionsserie.  
 
Kun i de klasser hvor det er tilstrekkelig antall lag, vil det bli egne J/G 13 førsteårs, 14- og 16-års 
klasser, og lagene blir inndelt i soner etter ønsket nivå.  
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5.! INNBYDELSE 

 
Innbydelse til regionsseriene må være utsendt innen 01.04, og skal inneholde opplysninger om 
startkontingent og frist for påmelding. 
 

6.! PÅMELDING 
 

-- Påmelding fra lagene må være i hende senest 15.mai for alle klasser. 
-- Forslag til puljeoppsett / serieavvikling sendes ut innen 1. juni 
-- Frist for endringer er 10. juni 
-- Faktura for påmeldte lag vil bli sendt ut fra regionskontoret 15.juni. 
-- Ved trekking av lag før 15. august, ingen gebyr for trekking. 
-- Ved trekking av lag etter 15. august, blir klubben ilagt gebyr. 
-- Ved trekking av lag i klassene J 8-12 år og G 8-21 år før 1. september, ingen gebyr. 
-- Ved trekking av lag i klassene J 8-12 år og G 8-21 år i perioden 1. september til 15. 

september, settes gebyret til kr. 250,-. 
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7. DOMMERE 
 
Alle håndballgrupper som deltar i NHF`s serier eller regionsserien, plikter å stille dommere med 
bakgrunn i antall påmeldte lag. Med dette som utgangspunkt er det laget følgende utregning: 
 

-- Lag i Senior-J/G 16 år – Teller 1,5 poeng 
-- Lag i J/G 15-12 år – Teller 1 poeng 

 
-- NHF-, FAK- og kretsdommere – Teller 3,5 poeng 
-- Dommere og dommeraspiranter – Teller 2,5 poeng 
-- Dommerveiledere / observatører  – Teller 1 2,5 poeng 

 
Det er et krav til alle klubber som melder på lag, at de må ha like mange dommerpoeng som 
lagspoeng. Dersom dette ikke overholdes, vil klubbene ilegges gebyr pr. manglende poeng. 
Regionsstyret fastsetter størrelsen på tilleggskontingenten. Avregning foretaes 1.oktober det året 
serien starter. Nye innmeldte klubber gis dispensasjon de to første årene. 
 
 

8.! SENIORKLASSENE 
 
I Regionsserien gjelder følgende inndeling: 
 
 -  4.div. kvinner/menn: 2 avdelinger à maks 10 lag i dobbel serie (fylkesvis inndeling) 
 -  5.div. kvinner/menn: 1 avdeling à maks 10 lag i dobbel serie (Hordaland) 
     Kan opprettes etter behov i Sogn og Fjordane 
 -  6.div. kvinner/menn: 1 avdeling à maks 10 lag i dobbel serie (Hordaland) 
 -  7.div. kvinner/menn og lavere kan opprettes etter behov (Hordaland) 
 

Opprykk/nedrykk 
 
 -  4.div. kvinner/menn: Avdelingsvinnerne i begge fylker rykker opp, og lag nr. 2 og 3 i 

Hordaland spiller kvalifisering mot nr. 9 og 10 i 3 divisjon. rykker opp 
en divisjon. 

    De to lavest plasserte lagene rykker ned en divisjon. 
 
 -  Lavere divisjon: De to beste i hver divisjon rykker opp. 
    De to lavest plasserte lagene rykker ned en divisjon. 
 

-- Dersom det blir opprettet to avdelinger/puljer i laveste divisjon, rykker puljevinnerne opp. 
-- Nye påmeldte lag begynner i laveste divisjon.  
-- Skjer det på grunn av nedrykk forskyvninger i antall lag i en divisjon, forplantes denne 

nedover i divisjonene. 
-- De lag som etter bestemmelsene skal rykke ned, kan bare bli stående dersom det etter 

opprykk er ledige plasser. 
-- Dersom et lag blir strøket, eller trekker seg fra deltakelse etter påmeldingsfristens utløp (15. 

mai), eller trekker seg fra opprykksrett, skal laget gå inn i regionens laveste divisjon (i eget 
fylke) neste sesong. Dette gjelder også alle klubbens lavere seniorlag. Laget mister også 
retten til å spille om opprykk, eller bli fylkesmester, den første sesongen i laveste divisjon. 
Vegring for opprykk (§ 15-4.1) gjelder kun for fra og med 4. divisjon og høyere. 

-- Det vises for øvrig til NHF’s lov, kamp- og konkurransereglement § 41. 
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9.! ALDERSBESTEMTE KLASSER 
 

a.! – Påmelding / Oppsett 
 

I klassene J/G 13-17 18 år melder lagene seg til A, B eller C-puljer, og blir inndelt sonevis i 
avdelinger. I J/G 20, 33 og 40 melder lagene seg kun til Regionsserie. 
Ved liten påmelding vil klasser bli slått sammen, og de offisielle klassene J/G 13, 15 og 17 vil 
da bli prioritert gjennomført. Ved påmelding mindre enn 4 lag i en klasse, blir det ikke avviklet 
seriespill. Regionen avgjør størrelsen på puljene innenfor en ramme på 4-16 lag. Ved oppsett tas 
sportslige, økonomiske og geografiske hensyn. 
Lag som er innvilget dispensasjon kan ikke delta i spill om RM (A-puljer), unntatt der det er en 
pulje. 

 
 

b.! – Kåring av vinnere 
 

Det skal kåres følgende vinnere: 
J/G 20, 33 og 40 år:    Regionsmester 
J/G 13, 15 og 17 år:    Regionsmester (sonemestrene møtes) 
J/G 13 førsteårs, 14,16 og 18 år:   Sonemestere 

 
J/G 13 førsteårs, 13, 14, 15, 16,17 og 18 år: B-mester sonevis 
J/G 13 førsteårs, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 år: C-mester sonevis 

 
Avviklingsform og sted for regionsmesterskapet i klassene J/G 13, 15 og 17 år avgjøres av 
regionen foran hver sesong. Ved flere puljer innen A, B eller C inndelingen, avgjør regionen 
hvordan vinner skal kåres. 
 
Premiering 
 

Vinner av Regionsmesterskap, samt Sonemestrene i A-, B- og C-klassen premieres. I tillegg 
gies det individuell premiering. Det er diplom til alle sonemestrene i A, B, og C-klassen. 
 

 
c.! – Endringer etter påmelding 
Dersom klubben har ett eller flere lag i A-puljen, må dette/disse fullføre serien for at klubbens 
lag i B-, og/eller C-puljer skal kunne bli B- eller C-mester. Klubber som melder på lag etter 
påmeldingsfristen kan delta i påmeldt klasse i den grad regionen bestemmer. 
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d.! – Klassene J/G 8-11 år 
Viser til kapittel 86 ”Bestemmelser om barneidrett”, og Region Vest har gjort følgende 
tilpasninger: 
 

•- For klassene J/G 8 og 9 år avvikles det minihåndball i egne miniturneringer som regionen 
lyser ut til klubbene. I forbindelse med kampavvikling vises til egne spilleregler for 
minihåndball (side 97-100 i regelboken). 

 
•- For klassene J/G 9, 10 og 11 år spilles det aktivitetsserie. I § 86-1.2 gjøres tilpasning med at 

målet kan ha en innvendig høyde på 200 cm. For øvrig vises det til kapittel 86. 
Sonene kan i disse aldersklassene avvikle aktivitetsserie med minihåndball. 

 

•- I klassene J/G 11 år og nedover (aktivitetsserie) er det tilltatt med fri flyt av spillere mellom 
flere lag i samme klasse. I klassene G 9-11 (aktivitetsserie) kan det gies dispensasjon for 
inntil 3 jentespillere. Lag som er innvilget dispensasjon skal på forespørsel kunne forevise 
denne til dommer(e) og motstandere før kampstart. Lag med innvilget dispensasjon vil bli 
merket med * (stjerne) etter navnet i kampoppsett og resultater. 

 
 
10.! ANDRE KONKURRANSETILTAK 
 

For å gi lagene et bedre konkurransetilbud, kan regionen hvert år arrangere aldersspesifikke 
turneringer i enkelte aldersklasser i løpet av den ordinære sesongen (ulike avviklingsformer).  
 

 
11. OMBERAMMELSER 
 

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen 
skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles: 

 
1)- Søknad på fastsatt skjema med årsak og eventuelt dokumentasjon må være regionen i hende 

seinest 10 dager før kampdato. 
2)- Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med 

motstander/arrangør og halleier før søknaden sendes. Kamper som blir omberammet skal 
spilles innen 14 dager etter terminfestet dato (bør spilles før terminfestet dato). 

3)- Bekreftelse fra motstandere om at de er forespurt og har godtatt flyttingen av kampen og ny 
tid/dato. Motstander kan evt. ringe inn bekreftelse til regionskontoret. 

4)- Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. Søknaden 
sendes da som foreskrevet til regionskontoret. 

5)- Oppsatte dommer/dommere skal først forespørres ved nytt tidspunkt. Dersom den/de ikke 
kan, skal søker selv skaffe ny dommer, men endringen skal godkjennes av regionen. 

6)- Søker betaler dommerutgiftene, skaffer kamprapport, tidtaker og sekretær. 
7)- En omberammelse er IKKE gyldig før reionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen 

ved utsending av endringsmelding. 
 
Klubbens leder eller omberammelsesansvarlig skal skrive under søknaden. Faktura for 
omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionen. 
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12. REFUSJON AV DOMMERUTGIFTER 
 

Regulering av dommerutgifter: 
 

Alternativ 1 Ved dommerregninger pålydende over kr. 800 pr. dommer pr. 
arrangement, dekkes overskytende beløp av regionen etter innsendelse av 
dommerregninger. Det er den arrangerende klubb som betaler ut 
dommerhonorarene, og som sender inn faktura på overskytende beløp. 
Regninger må være regionskontoret i hende senest 15.12 og 15.05. Oppgjør 
finner sted 30.12 og 30.05. 

Alternativ 2 Ved dommerregninger pålydende over kr. 600 pr. dommer pr. 
arrangement, dekkes overskytende beløp av regionen etter innsendelse av 
dommerregninger. Det er den arrangerende klubb som betaler ut 
dommerhonorarene, og som sender inn faktura på overskytende beløp. 
Regninger må være regionskontoret i hende senest 15.12 og 15.05. Oppgjør 
finner sted 30.12 og 30.05. 

 
 

13.ENDRINGER 
 
Endringer i dette kampreglementet kan foretaes av regionsstyret  pr. 1. juli i mellom sesongene eller 
på ordinært regionsting eller ekstraordinært regionsting med alminnelig flertall. Endringer i mellom 
sesongen godkjennes av Lovkomitèen i NHF. 
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SAK 6 - INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 
 
6.1 FORSLAG ORGANISASJON 
 
 

6.1.1 FORBUNDSLOTTERI 
 
Forslagstillers motivering: 
 

I Håndballmagasin nr.1/2004 står det at ”vi har ikke fått annet enn positive tilbakemeldinger i 
etterkant av det salget som er foregått”. Der står det også: ”Og siden man da blir sittende igjen med 
mer penger på bunnlinjen, sier det seg selv at årets loddsalg har vært bedre enn på mange år”. 
 

Dette er en situasjon Askøy Håndballklubb ikke kjenner seg igjen i. Vi har valgt den tradisjonelle 
måten å selge lodd på, nemlig fordele dem blant klubbens aktive spillere. Det har vært ett ork fra 
utdeling til innsamling. Spillerne klager over at ’ingen vil kjøpe, loddene er dyre og ingen vinner 
noe likevel’. Vi prøver og spore til innsats ved å lodde ut gavekort pålydende kr. 1000,- blant 
spillere som selger ut sine tildelte lodd, uten at dette ser ut til å hjelpe. 
 

Pr. 11.mars er fortsatt AHK i manko på kr. 8500,- på kvoten som Håndballforbundet skal ha. Hvor 
mange timer, kjørte kilometer og tellerskritt som har gått med for å komme så langt med innsatsen, 
er vanskelig å tallfeste.  
 

Vi føler også at dette med forbundsloddene er med på å legge en demper på rekrutteringsarbeidet. 
Jo flere lag som meldes på i serien til flere lodd må selges. Det viser seg at mange potensielle 
håndballspillere vegrer eller trekker seg når de i tillegg til kontingent og lisens også blir pådyttet en 
masse lodd som de må selge. Når noen ikke vil eller får solgt sine lodd må andre ta over. Med det 
antall lag vi i dag har påmeldt for seriespill blir lodd mengden relativt stor for klubben. Arbeidet 
med å få solgt loddene tar nå så mye tid og ressurser at dette går utover klubbens fokus og innsats 
på den sportslige siden. Dette oppfatter vi som en negativ utvikling sett opp mot klubbens 
målsetninger om å utvikle og fremme håndball sporten på Askøy. 
 
Askøy Håndballklubb foreslår: 
 

AHK ber regionstinget gjøre vedtak om å sette i gang et arbeid med sikte på å fremme sak til 
kommende forbundsting for reduksjon av loddprisen slik at i neste håndballotteri blir loddprisen 
igjen på kr. 20,-, samt regler som regulerer antall, (ett øvre tak), lodd en klubb er forpliktet til å 
selge. 
 
Styringsgruppens innstilling: 
  

Viser til sak 7.4.2 på Forbundstinget 2003, hvor en komité som skal se på finansieringsprinsippene i 
Norsk Håndball er satt ned. Innstilling vil bli gitt til Forbundstinget 2005. 
 
 
 

Vedtatt mot 18 stemmer 
Ikrafttredelsesdato : 10 / 5  2004 
 

 
Følgende hadde ordet : Kjell Martin Gilleshammer (Askøy HK), Arvid Gimmestad (Gloppen HK), 
Steinar Kvinge (Årstad IL), Hans Aaserud (Stord IL), Erik Rasmussen (Bjørnar IL), Cato Helgesen 
(Årstad IL), Per Eirik Magnussen (NHF). 
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6.2 FORSLAG KAMPREGLEMENT 
 
 

6.2.1 REKRUTTERINGSPROBLEMATIKK GUTTE- OG JENTEHÅNDBALL. 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Lag som prøver å få i gang guttehåndball og driver aktivt med rekruttering innen gutte- og 
jentehåndball sliter og kan i verste fall sitte igjen med økonomiske tap pga. blant annet påløpende 
gebyrer dersom man ikke lykkes. 
 

Årsaken til at et lag ikke lykkes kan være mange, men et av de vanskeligste hinder, som vanskelig 
gjør rekrutteringsarbeidet, er påmeldingsfristen for lag, som er allerede i mai måned. 
 

Man kommer i en vanskelig situasjon hvis en skal sikre seg ved kun å melde på lag i mai, som en 
vet en har spillere til, med det resultat at når en nærmer seg sesongstart så er det mange som vil 
spille håndball, som da ikke får være med. 
 

Rekrutteringsarbeidet består i hovedsak rundt på skolene. Skolestart er i midten av august, samt at 
fotballsesongen nå går mot slutten og det er mange fotballspillere som kunne tenke seg å spille 
håndball utenom fotballsesongen for å få alternativ trening. 
 

Regionen bør derfor finne ordninger som ikke straffer klubbene ved at påmeldte lag må trekkes før 
sesongstart pga. at en ikke har klart å fylle opp alle påmeldte lag med spillere. Klubbene strevner 
nok med å få økonomien til å gå rundt uten at en skal bli straffet for å jobbe med å utbre 
håndballsporten. 
 

Påmeldingsfristen er ikke i samsvar med tidspunkt hvor klubbene har oversikt over spiller-
materiellet. På denne bakgrunn burde fristen for å trekke lag vært i september, som beskrevet under 
forslag. Regionen burde være mer aktiv inn mot klubbene for å skape aktivitet og aktivt støtte og 
stimulere klubbene med tiltak for å øke rekrutteringen. 
 
Askøy Håndballklubb foreslår: 
 

For å øke interessen for håndball samt å gi barn og ungdom et alternativ til andre idretter, skal lag 
som driver aktivt med rekruttering, og spesielt satser på guttehåndball, motiveres og ikke straffes 
dersom de ikke lykkes. 
 

Vi foreslår derfor at fristen for trekking av lag settes til 1.september, uten gebyr. Ved trekking etter 
1.september, i perioden frem til 15.september, påløper det et gebyr på maks kr. 250,- (tinget kan 
foreslå en lavere eller ingen sats), pr. lag uansett klasse. 
 

Vi ber også om at det sees på reglement for etteranmeldelse av lag hvis nåværende påmeldingsfrist 
opprettholdes. 
 
Styringsgruppens innstilling: 
  

Saken bør diskuteres under pkt. 5 – behandling av kampreglement. 
 

 
 

Askøy HK presiserer følgende: Gjelder J 8 – 13. 1. års og G 8 – 21 år (alle gutteklasser) 
 
Vedtatt mot 9 stemmer 
Ikrafttredelsesdato : 10 / 05  2004 
 

 

Følgende hadde ordet : Kjell Martin Gilleshammer (Askøy HK). 
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6.2.2 OPPRETTELSE AV J/G 18 ÅR 
 
Forslagstillers motivering: 
 

I sesongen 2003/2004 er det 19 spillende lag i jenter 17 klassen i Hordaland. I jenter 20 klassen er 
det til sammenligning 4 spillende lag. I Sogn & Fjordane er det 8 spillende lag i jenter 17 klassen. 
Her er det ingen spillende lag i jenter 20. 
 

Vi ser det ønskelig å gi et kamptilbud til alle disse lagene slik at ikke flesteparten av dem gir seg 
med håndballen i 17 års alderen. Ved å invitere til soneserie i jenter 18 vil man gi et tilbud som 
appellerer til mange av disse om å fortsette med håndballen lengre. Det er de færreste som ønsker å 
ta steget fra jenter 17 kamper til jenter 20 kamper mot rekruttlagene og elitelagene. I dag 
aktualiseres problemstillingen med jentene, og her er det viktig å komme med et godt tilbud til 
lagene. Hvis ikke vil man få et stort frafall. 
 

 
Fana IL foreslår: 
 

Det inviteres under Kampreglement for Region Vest punkt 4 til regionsserie og soneserie i 
jenter/gutter 18 år. 
 
Styringsgruppens innstilling: 
  

Saken bør diskuteres under pkt. 5 – behandling av kampreglement. 
 
 
 

Vedtatt mot 3 stemmer 
Ikrafttredelsesdato : 10 / 05  2004 
 

 
Følgende hadde ordet : Erik Halvorsen (Fana IL). 
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6.2.3 INNDELING AV LAGENE I J/G 12 ÅR 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Med dagens serieordning er lagene i 12 års klassen (aktualisert gjennom jentesiden) uniformt 
fordelt ferdighetsmessig over flere serier. Dette har vært gjort med bakgrunn i innføringen av et 
sluttspill for J12 klassen. 
 

Gjennom en slik serieordning har vi fått en rekke ekstrem resultater med seire i størrelsesorden 
pluss 20 mål. Dette har en rekke ulemper heftet ved seg. For det første vil de svakeste lagene (som 
gjerne startet å spille senest) ikke få noen positive opplevelser ved kampene. Det må være et ønske 
å stimulere til aktivitet og at man fortsetter å spille håndball. Ved å la flere lag tape kontinuerlig 
med mer enn 20 mål gjør man ikke det. Følgelig har man en åpenbar sosial motivert svakhet ved 
dagens ordning. 
 

Samtidig er det slik at de bedre lagene ikke vil utvikle seg ved å spille 2-3 jevne kamper i løpet av 
en sesong. Konsekvensen blir da at disse lagene for å få matching på eget nivå melder seg i B-serien 
i klassen over. Dette medfører økt kompleksitet med hensyn til kampavvikling, antilag osv. Man får 
altså en økt kampaktivitet som ikke hadde forekommet i samme utstrekning ved at lagene fikk god 
matching på eget nivå. Denne økte kampaktiviteten forårsaker videre gjerne at barna ikke kan holde 
på med flere aktiviteter. Dermed taper vi allsidighet for barna. 
 

I HHK har Teknisk Komité gjort et veldig godt arbeid med å tilrettelegge aktiviteten slik at 
ferdighet og mestringsevne prioriteres. Derfor har vi i de øvrige aktivitetsklassene jevne kamper og 
utviklingsfremmende aktiviteter for de fleste. Ved en omlegging til en A serie blir spørsmålet hva 
med sluttspillet ? Her ser vi et par muligheter som Regionstinget må ta stilling til. Man kan avskaffe 
sluttspillet. Ved en videreføring vil de 2 beste fra A serien i Bergen, det beste fra Sogn & Fjordane 
samt det beste i Sunnhordland møtes i sluttspill. 
 
Fana IL foreslår: 
 

Det innføres en A serie i 12 års klassen fremfor dagens ordning med uniform ferdighetsfordeling av 
lagene. 
 
Styringsgruppens innstilling: 
  

Saken bør diskuteres under pkt. 5 – behandling av kampreglement. 
 
 
 

Forslaget ble trukket. 
 

 
Følgende hadde ordet : Erik Halvorsen (Fana IL). 
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6.2.4 ØVRE GRENSE INNGANGSBILLETTER 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Vi lever i en tid der stadige merkostnader pålegges foreldre i forbindelse med barnas aktiviteter. Sist 
kan nevnes prisstigningen på bompengene. Samtidig vet vi at antallet alene forsørgere blir stadig 
større. Håndballfamilien bør være åpen for alle. Derfor vil det være formålstjenlig å legge 
forholdene til rette slik at vi kan få flere som følger arrangementene og kampene våre. Gjennom å 
endre prisene på inngangsbilletten vil man gjøre dette. 
 

Det er fornuftig å anta at det er en priselastisk sammenheng for inngangsbilletten. Det vil medføre 
at man med en reduksjon vil få flere tilskuere, og således vil det ikke være tale om noe inntektsfall 
av størrelse. Derimot vet vi og at der inntektsgrunnlaget finnes er gjennom kafeteria salg. Her vil 
flere tilskuere medføre betydelig økte salgsinntekter for klubbene. Håndballen bør ikke utelukke 
noen fordi de ikke har anledning til å følge barna spille. Her har vi altså sosiale gevinster å hente 
ved å innta en pro aktiv holdning. Samtidig vil man kunne hente ut gevinster i form av at foreldre 
som ellers ikke vil gå på kamp kanskje engasjerer seg i økt grad rundt sitt lag og sin klubb. 
 
Fana IL foreslår: 
 

Det settes en øvre grense på 25 kroner for inngangsbillett for voksne i forbindelse med barne- og 
ungdomsarrangementer i regionen. Voksne defineres da som myndige, dvs. fra og med fylte 18 år. 
Alle som ikke er fylt 18 år har fri adgang. 
 
Styringsgruppens innstilling: 
  

Saken bør diskuteres under pkt. 5 – behandling av kampreglement. 
 
 
 

Forslaget ble trukket. 
 

 
Følgende hadde ordet : Erik Halvorsen (Fana IL), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Steinar Kvinge 
(Årstad IL), Hans Aaserud (Stord IL).  
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SAK!7!&!HANDLINGSPROGRAM!

7.1!HANDLINGSPROGRAM!

7.1.1"HANDLINGSPROGRAM"2004$2006"
 
Handlingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt, og behandlet til slutt som en enhet. 
 
 

Enstemmig Vedtatt. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arvid Gimmestad (Gloppen HK), Erlend Aam (Kjøkkelvik), Ingolf G. 
Magnussen (Os TF), Cato Helgesen (Årstad IL), Steinar Kvinge (Årstad IL), Torbjørn Iversen 
(Adm.). 
 
Det ble knyttet en del kommentarer og innspill til Handlingsplanen: 
 
Spill og Trening 

-- Oppfordrer Regionen til videre satsing på kurs, både trenerkurs og dommerkurs. 
-- Guttehåndball, hva skjer her, viktig at vi satser videre på denne gruppen. 
-- Dommerne er en gruppe som det også må satses videre på, her må vi legge ned mye arbeid 

slik at vi får prosjektet ”Dommerkontakter i klubbene” opp å gå. 
-- Budsjettet må ”samkjøres” med handlingsplanen, slik at det er mulig å sammenligne de 

ulike postene. 
 
Organisasjon 

-- Forslag til punkt 4; fjerne ordet ”konkurranseavvikling” og sette inn ”utvikle 
veksthusmodellen” 

-- De komiteer som skal oppnevnes er; Utviklingskomité og Dommerkomité. Det blir en 
sentral Lov og Domskomité, og mye av det arbeidet som tidligere teknisk komité utførte, vil 
nå skje administrativt. 
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SAK!8!&!KONTINGENTER!

8.1!REGIONSKONTINGENT!

8.1.1"REGIONSKONTINGENT"2005"
 
Styringsgruppen foreslår : 
 
   
   0 - 5 lag  kr. 2 000,- 
   6 - 10 lag  kr. 3 000,- 
  11 - flere lag  kr. 4 000,- 
 
   Telling av lag gjelder fra J/G 11 år og oppover. 
 
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
8.1.2"REGIONSKONTINGENT"2006"
 
Styringsgruppen foreslår : 
 
  Styringsgruppen foreslår samme regionskontingent som i 2005 
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
 

8.2!STARTKONTINGENT!

8.2.1"STARTKONTINGENT""2004/2005"
 
Styringsgruppen foreslår : 
 
  Jenter/Gutter 09-10 år + HU 1000 kr,- 
  Jenter/Gutter 11-12 år  1500 kr,- 
  Jenter/Gutter 13-14 år  2000 kr,- 
  Jenter/Gutter 15-18 år  2500 kr,- 
  Jenter/Gutter 20-33 år  3000 kr,- 
  Kvinner/Menn   4500 kr,- 

 
 

Falt. 
 

 
Stord IL v/Hans Aaserud foreslår følgende:  
 
  Jenter/Gutter 09-10 år + HU   500 kr,- 
  Jenter/Gutter 11-12 år  1000 kr,- 
  Jenter/Gutter 13-14 år  2000 kr,- 
  Jenter/Gutter 15-18 år  2500 kr,- 
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  Jenter/Gutter 20-33 år  3000 kr,- 
  Kvinner/Menn   4500 kr,- 

 
 

Enstemmig Vedtatt. 
 

 
Følgende hadde ordet: Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Svein Brunvatne (Os TF), Hans Aaserud 
(Stord IL), Steinar Kvinge (Årstad IL), Arne Haugervaag (Bergen HK), Torbjørn Iversen (Adm). 
 

8.2.2"STARTKONTINGENT""2005/2006"
 
Styringsgruppen foreslår : 
 
  Styringsgruppen foreslår samme startkontingent som i 2004/2005 

 
 

Styringsgruppens forslag for startkontingent i 04/05 falt. 
 

 
Stord IL v/Hans Aaserud foreslår følgende:  
 
  Jenter/Gutter 09-10 år + HU   500 kr,- 
  Jenter/Gutter 11-12 år  1000 kr,- 
  Jenter/Gutter 13-14 år  2000 kr,- 
  Jenter/Gutter 15-18 år  2500 kr,- 
  Jenter/Gutter 20-33 år  3000 kr,- 
  Kvinner/Menn   4500 kr,- 

 
 

Enstemmig Vedtatt. 
 

 

8.2.3"STARTKONTINGENT""2006/2007"
 
Styringsgruppen foreslår : 
 
  Jenter/Gutter 09-10 år + PU  1300 kr,- 
  Jenter/Gutter 11-12 år  2000 kr,- 
  Jenter/Gutter 13-14 år  2600 kr,- 
  Jenter/Gutter 15-17 år  3200 kr,- 
  Jenter/Gutter 20-33 år  4000 kr,- 
  Kvinner/Menn   5800 kr,- 
 
Som følge av vedtak i sak 8.2.1 og 8.2.2, foreslår styringsgruppen å utsette fastsetting av 
startkontingenten for 2006 / 2007 til Regionstinget i 2006. 
 
 

Fastsetting av Startkontingent for 2006/2007 utsettes til Regionstinget i 2006. 
Enstemmig vedtatt.  
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Følgende hadde ordet: Arvid Gimmestad (Gloppen HK). 
 

SAK!9!&!BUDSJETT!

9.1"BUDSJETT"2004"
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
Med følgende kommentarer: Ønsker et mer spesifisert/utfyllende budsjett, da den er 
vanskelig å lese slik den nå foreligger, med kun 3 poster. Organisasjon  / Spill og trening / 
Marked og økonomi.  
 

 
Følgende hadde ordet: Torbjørn Iversen (Adm.), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Hans Aaserud (Stord 
IL). 

9.2"BUDSJETT"2005"
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

 

9.3"BUDSJETT"2006"
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

!



Tillegg til sak 9 

NHF Region Vest-Norge - Tingbok 2004 

SAK$9$&$BUDSJETT$

9.1$BUDSJETT$2004$
 
Budsjettrammer: 
 

POSTER INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT 
Organisasjon 2 370 000 3 037 000 -    667 000 
Spill og trening    865 000    920 000 -      55 000 
Marked og økonomi 1 575 000    300 000 + 1 275 000 
Totalt 4 810 000 4 257 000 +    553 000 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 

 

9.2$BUDSJETT$2005$
 
Budsjettrammer: 
 

POSTER INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT 
Organisasjon 2 470 000 3 072 000 -    602 000 
Spill og trening    880 000    970 000 -      90 000 
Marked og økonomi    825 000    100 000 +   725 000 
Totalt 4 175 000 4 142 000 +     33 000 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 

 

9.3$BUDSJETT$2006$
 
Budsjettrammer: 
 

POSTER INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT 
Organisasjon 2 920 000 3 157 000 -    237 000 
Spill og trening    900 000 1 005 000 -    105 000 
Marked og økonomi    375 000      20 000 +    355 000 
Totalt 4 195 000 4 182 000 +      13 000 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
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SAK!10!&!VALG!

10.1"VALGKOMITEENS"INNSTILLING"
 
Regionsstyret   Kandidater   Klubb 
Leder:    Arvid Gimmestad  Gloppen HK 
Nestleder:   Svein Brunvatne  OS TF 
Medlem:   Katrine Aske   Sandane 
Medlem:   Lisbeth Hjelle   IL Øygard 
Medlem:     Arne J. Haugervaag  Bergen HK 
Varamedlem:   Anita Grindeland  Gneist IL 
 
 

Forlag på leder     enstemmig vedtatt. 
Forslag på nestleder    enstemmig vedtatt. 
Forslag på styremedlem   enstemmig vedtatt. 
Forslag på styremedlem   enstemmig vedtatt. 
Forslag på styremedlem   enstemmig vedtatt. 
Forslag på varamedlem   enstemmig vedtatt. 
 

 
Kontrollkomité 
Leder:    Åsne Lyssand   Os TF 
Medlem:   Ove Kahrs Rasmussen Åsane HB 
Medlem:   Arvid Andenæs  Førde 
1. Varamedlem:  Rita Flaten   IL Høyang 
 
 

Forslag på leder i Kontrollkomitè  enstemmig vedtatt. 
Forslag på medlem    enstemmig vedtatt. 
Forslag på medlem    enstemmig vedtatt. 
Forslag på 1. vara medlem   enstemmig vedtatt. 
 

 
Valgkomité: 
Leder:    Erlend Aam   Kjøkkelvik IL 
Medlem:   Gunnlaug Haaland  Stadlandet IL 
Medlem:   Magne Juuhl   Bjørnar IL 
Medlem:   Jarle Nundal   Jotun IL 
Medlem:   Hege Antun   Norrøna HB 
Varamedlem:   Stein Vidar Vie   
 
 

Forslag på leder i Valgkomitè  enstemmig vedtatt 
Forslag på medlem    enstemmig vedtatt 
Forslag på medlem    enstemmig vedtatt 
Forslag på medlem    enstemmig vedtatt 
Forslag på medlem    enstemmig vedtatt 
Forslag på vara medlem   enstemmig vedtatt 
 

 
Følgende hadde ordet: Erlend Aam (Kjøkkelvik IL). 

10.2"VALG"AV"REPRESENTANTER"TIL"NHF`S"TING"2005"
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Leder Regionsstyret  (Skal ikke velges)   Arvid Gimmestad 
1. Representant  Nestleder RS    Svein Brunvatne  
2. Representant  1. medlem RS    Katrine Aske  
3. Representant  2. medlem RS    Lisbeth Hjelle 
4. Representant  3. medlem RS    Arne J. Haugervaag 
5. Representant  Varamedlem RS   Anita Grindeland  
6. Representant  Leder/medl Kontollkomitè  Åsne Lyssand  
7. Representant  Leder/medl Valgkomitè  Erlend Aam 
8. Representant  Oppnevnt fra dommerutvalg 
9. Representant  Oppnevnt fra utdanningsutvalg 
10.Representant  Klubb repr. Velges på ledermøte 
1. Varamedlem  Velges på ledermøte 
2. Varamedlem  Velges på ledermøte 
3. Varamedlem  Velges på ledermøte 
4. Varamedlem  Velges på ledermøte 
 
 

Ovennevnte representanter til NHF’s Ting 2005, enstemmig vedtatt 
 

"

10.3"VALG"AV"REPRESENTANTER"TIL"DE"RESPEKTIVE"IDRETTSKRETSTING"
 
 

Representanter til de respektive idrettskretsting oppnevnes av regionsstyret,  enstemmig 
vedtatt. 
 

 
 

10.4"FASTSETTE"TID"FOR"NESTE"REGIONSTING"
 
 

Det nye regionsstyret får fullmakt til å fastsette tid og sted for neste Regionsting, enstemmig 
vedtatt 
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AVSLUTNING"
 
Nyvalgt Regionsleder, Arvid Gimmestad,  takket for tilliten og gleder seg til å ta fatt på de 
oppgaver som nå står foran han og resten av Regionsstyret. Det er en spennende tid som kommer og 
i denne ”prøve-perioden” vil nok veien bli til etter hvert som man går. Flere komiteer skal 
oppnevnes og han oppfordrer klubbene til å komme med forslag til kandidater. Videre maner 
Gimmestad til godt samarbeid, ta kontakt med administrasjonen og de tillitsvalgte, slik at vi 
sammen kan gjøre det best mulig for å videreutvikle håndball sporten i Region Vest-Norge. 
 
Torbjørn Iversen, takket tingdelegatene for bra engasjement. Mange konstruktive og nyttige 
innspill er kommet, og dette er noe vi tar med oss og jobber videre med.  
 
Avslutningsvis  ble det utdelt blomster til dirigentene og til nyvalgt Regionsleder. 
 
Regionstinget ble hevet søndag kl. 11:40 
 
 

 
 
 
Protokollert av Vidar Gjesdal og Siv Trones etter notater. 
 
 

Protokollen er gjennomlest og godkjent som protokoll fra 
det 1. Regionstinget i NHF Region Vest-Norge 

 
 

 
 
Bergen,  
 
 
 
              
        Kjersti Helle Vårdal       Hans Aaserud 


