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RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEERR  TTIILL  NNHHFF  RREEGGIIOONN  VVEESSTT  NNOORRGGEE  

SSIITTTT  11..  OORRDDIINNÆÆRREE  TTIINNGG  2200..  --  2211..  MMAAII  22000066  
 
Representanter med tale-, forslags-  
og stemmerett: 

 
1. Kjersti Helle Vårdal  Askvoll/Holmedal 
2. Herfinn Takle   Askvoll/Holmedal 

 
3. Trond Inge Andal  Askøy HK 
4. Linda Gilleshammer  Askøy HK 
5. Kjell Martin Gilleshammer Askøy HK 

 
98. Petter Stokke   Bergen HK 

 
6. Erik Rasmussen   Bjørnar IL 
7. Astrid Fjærestad   Bjørnar IL 

 
8. Solgunn M. Seime  Breimsbygda 

 
9. Bente H. Olsen   Bønes IL 
10. Stig Løseth   Bønes IL 

 
11. Frank-Even Solheim  Dale IL 
12. Anita Høyvik   Dale IL 

 
13. Rita Eldevik   Eid HK 

 
14. Anders Rasdal   Fana IL 

 
15. Ruth Sølvi Helland  Florø SPKL 
16. Stein Kvalsund   Florø SPKL 

 
17. Kenneth Bruvik   Foldnes IL 

 
18. Beate Nilsen   Fyllingen HB 
19. Rolf Grønvig   Fyllingen HB 
20. Knut Waage   Fyllingen HB 

 
21. Joar Halbrend   Førde IL 
22. Einar Elde   Førde IL 
23. Oddny Sønnesyn   Førde IL 

 
24. Turid Saki   Gaular IL 

 
25. Anne Katrin Oppheim  Gloppen HK 

 
26. Frank H. Bjørndal  Gneist IL 

 
27. John Oddvar Vinda  IL Bjørn 
28. Asbjørn Kjetil Håre  IL Bjørn 

 
29. Margrethe Sunde Vik   Jotun IL 
30. Irene Resaland Veheim  Jotun IL 

 
31. Jan Helmer Svanberg  Kjøkelvik IL 
32. Erlend Aam   Kjøkkelvik IL 
33. Siren Larsen   Kjøkkelvik IL 

 

34. Anton Sjursen   Kvinnherad HK 
35. Agust Magnusson  Kvinnherad HK 

 
36. Kristin Schjolden  Lyngbø SPKL 
37. Linda Sandtorv   Lyngbø SPKL 
 
38. Janne H. Bøe   Mathopen IL 
39. Asle Berentsen   Mathopen IL 
40. Bodil Østvold   Mathopen IL 

 
41. Eivind Solsvik   Nordre Fjell HB 
42. Kjell Gull   Nordre Fjell HB 

 
43. Roy Carlsen   Nordre Holsnøy  

 
44. Helge Havnerås   Nornen HB 

 
45. Lene Jacobsen   Os TF 
46. Marit Djupvik   Os TF 
47. Ingerid V. Jacobsen  Os TF 

 
48. Jan Freddy Johannessen  Salhus TIL 
49. Vibeke Knudsen   Salhus TIL 

 
50. Ingrid Heien   Sandane TIL 
51. Bjørn Roth   Sandane TIL 
52. Helge Hafsås Einar Eimhjellen Sandane TIL 

 
53. Arvid Fossnes   Sogndal IL 

 
54. Øyvind Epland   Stord IL 

 
55. Eli Kroken   Stryn IL 
56. Jan Endre Nesdal   Stryn IL 

 
57. Kjell Fagna   Tertnes Elite 

 
58. Bjørn Knudsen   Vik IL 

 
59. Siv Øye Carlsen   Øygard IL 
60. Jan Erik Kvinge   Øygard IL 
61. Anette Indrebø   Øygard IL 

 
62. Anne Kauppi   Årdalstangen IL 
63. Laila Røneid   Årdalstangen IL 

 
64. Steinar Kvinge    Årstad IL 
65. Vidar Steine   Årstad IL 
66. Cato Helgesen   Årstad IL 

 
67. Geir Krogvik   Åsane IL 
68. Bjarte Mykkeltvedt  Åsane IL 

 
69. Arvid Gimmestad  NHF RVN 
70. Svein Brunvante   NHF RVN 
71. Lisbeth Hjelle   NHF RVN 
72. Arne Haugervaag  NHF RVN 
73. Katrine F. Aske   NHF RVN 
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Med tale- og forslagsrett : 

 
74. Arvid Andenæs   Kontrollkomite 
75. Cecilie V. Nilsen   NHF  

 
Med tale- og forslagrett unntatt ved valg 

 
76. Torbjørn Iversen   Administrasjon 
77. Trygve Johnsen   Administrasjon 
78. Hans Petter S. Andersen  Administrasjon 
79. Vidar Gjesdal   Administrasjon 
80. Svein Mjeldheim   Administrasjon 
81. Ingrid Gimmestad  Administrasjon 
82. Siv Trones   Administrasjon 

 
Med tale- og forslagsrett i saker som  
berører deres virkeområde: 

 
83. Dagfinn Villanger  DU 
84. Helge Lien   UDU 

 
Øvrige: 
85. Bjørn Helge Karlsen  UDU 
86. Else Daae   UDU 
87. Kjetil Heggelund   UDU 
88. Magne Juuhl   UDU 
89. Ann Kristin Larsen  Kjøkkelvik IL 
90. Per Reidar Svangstu  IL Bjørn 
91. Anne Bortheim   Dale  IL 
92. Vigdis Sæterlid   Førde IL 
93. Dagfinn Vik   Førde IL 
94. Øyvind Indrebø   NHF 
95. Reidun Erdal   Førde IL 
96. Vigdis Tande   Gaular IL 
97. Anniken Støylen   Gloppen IL 

       99.  Odd Bjarne Solheim  Sogn & Fj. IK 
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Protokoll fra NHF Region Vest sitt 1. ordinære Regionsting 
 20. og 21. mai 2006 på Rica Sunnfjord Hotell. 

 
Åpning 
Leder i Regionsstyret, Arvid Gimmestad, ønsket velkommen til Region Vest sitt 1. ordinære 
Regionsting, og åpnet tinget lørdag 20. mai kl. 14:10. 
 
Rikets tilstand v/Arvid Gimmestad 
Arvid Gimmestad redegjorde for prosessen med Regionaliseringen i Norsk Håndball. 
På Forbundstinget i 2003 ble det vedtatt at alle kretsene skulle inndeles i regioner. Klubbene har i  
perioden fra regionen ble opprettet i 2004 vært tålmodig, og måtte tåle mange endringer på kort tid. 
Sesongen 2005/06 er også første gang en lokal 2. og 3. divisjon ble administrert av Region Vest. 
 
På dommersiden har vi i perioder ”slitt”, men vi føler nå at vi er på rett vei, både når det gjelder 
kvantitet og kvalitet. Vi har flere unge par som denne sesongen har representert utover Regionens 
grenser.  
Det har vært en periode med mange arrangementer. En takk til alle de tillitsvalgte og frivillige som har 
stått på for å gjøre det mulig å gjennomføre ulike landskamparrangement, Bjørklund Cup og Veteran 
NM. 
 
Til daglig står vi overfor mange utfordringer. Blant annet innenfor konkurranseavviklingen har det vært 
kulturforskjeller. Mange synes nok at ”alt var bedre før”. Disse forskjellene går like gjerne mellom 
bredde og topp som det er mellom fylkene. Det er ingen tvil om at enkeltsaker av og til kan føles som en 
konflikt mellom klubb, region og forbund. Man må da ha i tankene at flertallet er en demokratisk side 
som man må respektere. 
 
I tiden fremover står regionen overfor mange utfordringer. I den forbindelse er det viktig å minne om at 
debatt og uenighet er grunnlaget for konstruktiv utvikling, og ikke minst et godt samarbeid og utvikling 
innad i organisasjonen. Følgende saker er vel kanskje verdt å merke seg i forbindelse med samarbeid og 
utvikling: 
 

• Enkeltsaker kan ofte føles som en konflikt. Det demokratiske flertallets beslutninger må 
respekteres. 

• Den sportslige planen har alltid behov for et konstruktivt viderearbeid. Hovedområdene har vært 
blant annet spillerutvikling, håndballcoachutvikling, dommerutvikling og leder-
/instruktørutdanning. Vi må fortsette å delta. 

• Sonearbeidet vil i fremtiden bli prioritert enda sterkere. En del oppgaver er helt klart best tjent 
med å løses i sonene. Derfor blir det viktig med et styrket samarbeid innad i sonene og ikke 
minst mellom sonene. 

• Konkurranseavviklingen er et engasjerende tema i regionen. Intensjonen til regionen har vært, og 
må være, å lage en god terminliste. På dette området er det fremdeles en del å gå på, og mange 
gode meninger som bør utveksles. Demokratiet er også i denne sammenhengen et viktig 
stikkord. Klubbene kan ikke få alle sine hensyn/ønsker tilfredstilt, og man må respektere 
flertallet og følge dette lojalt. 
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Hvordan vi best mulig skal utvikle regionen, er et spørsmål vi bør stille oss ofte. Det er viktig at vi er til 
stede der viktige beslutninger fattes. Dersom vi ønsker medbestemmelsesrett må vi være der ting skjer. 
Et annet viktig område går på samarbeid. Vi har et godt samarbeid med Idrettskrinsen i Sogn og 
Fjordane, og har kommet oss på bedringens vei i forhold til Hordaland idrettskrets. 
 
Med tanke på fornyelse av frivillighetsarbeidet er det viktig å få ungdommer inn i fora der beslutninger 
fattes. Gjennomsnittsalderen er relativt høy både i klubber og tillitsmannsapparatet ellers. Derfor er det 
viktig å involvere ungdommer og gi dem konkrete arbeidsoppgaver i arbeidet med å drive klubbene. 
Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom frivilligheten og de ansatte, er et viktig tema som bør klargjøres 
enda mer. Hvilke oppgaver skal løses innenfor de ulike områdene av klubber, tillitsvalgte 
administrasjon og styret. 
 
Økonomisk sett er regionen relativt godt drevet. Vi må nok likevel i større grad innse at spilleautomater 
i stor grad vil bli regulert mer, og bli en langt mindre forutsigbar inntektskilde. Det må derfor være 
intensjonen til regionen at vi skal klare å skaffe oss mest mulig forutsigbare inntekter, og på den måten 
klare oss uten automatinntekter. Hvordan vi skal gjøre dette er et viktig spørsmål å stille seg i denne 
sammenhengen. Det er ingen tvil om at startkontingentene i Region Vest har vært lave sammenlignet 
med andre regioner. På en måte kan vi si at dette blir som å samle inn en felles pott for så å dele ut til 
felles glede.  
 
På forbundstinget i 2005 ble det vedtatt at det skal benyttes felles regnskapsrapportering for alle 
regionene. Dette vil føre til bedre og lettere sammenligningsgrunnlag i forhold til resten av Håndball-
Norge. Regionen er ellers på god vei i arbeidet med å opprettholde inntektsnivået. Det er satt av ansatt 
ressurser til markeds- og sponsorarbeid, og dette har allerede gitt gode resultater. 
 
Det er ingen tvil om at vi på arrangementsiden har vært meget aktiv i perioden vi har lagt bak oss. 
Bjørklund Cup, landskamper og Veteran NM har vært store arrangement som vi har lagt mye positiv 
energi i, og fått gode resultater og tilbakemeldinger på. I den kommende perioden vil det bli noe 
roligere, før vi skal inn i et nytt år med to viktige begivenheter rent arrangementsmessig. Euro 08 blir et 
stort arrangement som krever stor innsats fra frivillighetsapparatet. I tillegg skal vi være vertskap igjen 
for Veteran NM høsten 2008. 
 
På anleggssiden har vi ikke vært flinke nok. Det er nedsatt et sentralt anleggs utvalg som skal jobbe med 
de utfordringene som vi står overfor på anleggssiden. Dette er et  satsingsområde for Norges 
Håndballforbund, her er det nok å gripe fatt i, størrelse og antall anlegg, gratis hall for barn og ungdom. 
 
Avslutningsvis må vi ikke glemme at regionen har levert spillere til landslag, og det er ingen tvil om at 
klubbene må ha fokus på å fremelske enere i tillegg til breddesatsingen. Dommere og observatører 
fungerer på topp nasjonalt og internasjonalt nivå, og det er viktig at vi fortsetter å prioritere dette 
arbeidet. På trenersiden har vi vært delaktige på trener IV og trener V nivå. Det er viktig å ha trenere 
som er formelt utdannet og på trener V har vi flere representanter. 
 
Til slutt håper vi på mange gode debatter og konstruktive innlegg. Dette vil definitivt være med på å 
opprettholde og forbedre de sportslige målene. 
 
Ta derfor vare på våre felles verdier og bruk dem i debattene under helgens ting: 
 

• Begeistring  
• Innsatsvilje 
• Fair Play.  
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Regionstinget hilses av Norges Håndballforbund ved Cecilie V. Nilsen. 
 
Cecilie overbrakte hilsen fra presidenten i Norges Håndballforbund. Hun fortalte om tingene som rører 
seg på sentralt hold, og hvilke utfordringer man står overfor. 
 
På den økonomiske siden står vi meget godt i forhold til målet om en fri egenkapital på 12-15 millioner. 
Vi har pr dags dato en egenkapital på rundt 11 millioner. 
 
Anlegg ble også nevnt av Cecilie. Her er vi fortsatt ikke gode nok. Hallene presses av flere idretter som 
vil inn i de alt for få anleggene i landet. I tillegg er mange eksisterende anlegg i alt for dårlig stand og 
krever omfattende oppgradering. På bakgrunn av dette er det opprettet et sentralt anleggsutvalg som skal 
jobbe opp mot kommuner og offentlige etater. Dette utvalget har som oppgave å kartlegge hvilke behov 
som er i regionene, slik at man kan øve et felles press overfor bevilgende myndigheter. Det er også 
viktig med tanke på at eliteserielisensen stiller arenakrav.  
 
Innenfor veksthus har vi jobbet mye med spiller-, trener- og dommerutvikling. Det er nå på tide å legge 
et ekstra fokus også på klubbutvikling. Vi er i ferd med på planlegge en lederutdanning som skal hjelpe 
klubbene til å heve kompetansen også på dette området. I årene fremover vil dette være et viktig fokus. 
 
Idretten vår utvikler seg stadig, og ofte er det slik at gode idretter utvikler avarter. Beach-håndball er et 
godt supplement til ordinær håndballaktivitet, og det er viktig å oppfordre til tiltak som stimulerer 
Beach-håndball. 
 
Forbundet jobber for en større enhet som får oss til å utvikle den velkjente ”vi følelsen”. Det er viktig å 
stå sammen som en større enhet og skape en enhetlig profil og identitet. Felles logo er en viktig del av 
dette, på samme måte som utdanning er det. Vi føler at vi er på riktig vei. 
 
Lykke til med tingforhandlingene! 
 
 
Regionstinget hilses av Sogn og Fjordane Idrettskrins ved Kjersti Helle Vårdal. 
 
Kjersti H. Vårdal ønsket alle velkommen til Førde. Utviklingen går godt og forteller at vi er riktig 
retning. Det er gledelig at hele regionen blir tatt i bruk og at dere fremstår som en region. Det har vært 
en god vekst i håndballen i fylket også etter regionaliseringen og dette viser at mulighetene kan være 
store. Som informasjon kan det nevnes at regionaliseringsdebatten også er i gang på idrettskrettsnivå. Vi 
ser frem med spenning på den videre utviklingen og ønsker at det fremdeles skal være et godt samarbeid 
mellom særkretser og idrettskretsene. 
 
Lykke til med forhandlingene! 
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SAK 1 - SAKSLISTE 
 
Registrering av frammøtte tingrepresentanter 
Ved registrering lørdag 20.mai kl. 14:30 var der 71 stemmeberettigede tilstede. 
 
Godkjenning av representanters fullmakter. 
Samtlige fullmakter var på forhånd kontrollert av daglig leder, og ble enstemmig godkjent. 
Øvrige gjester ble av Regionstinget tildelt talerett. Tinget ble også gjort oppmerksom på klubbenes 
ansvar med å oppfylle kravene i henhold til kjønnskvotering. 
 
 

SAK 2 - FORRETNINGSORDEN 
 
Den foreslåtte sakslisten ble enstemmig godkjent. 
Den foreslåtte forretningsorden ble enstemmig godkjent.  
 

SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER 
 
Dirigenter:  Reidun Erdal   Svein Brunvatne 
 
Sekretærer:  Hans Petter Andersen  Siv Trones 
 
Tellekorps:  Ingrid Gimmestad  Svein Mjeldheim 
 
Redaksjons-  Lisbeth Hjelle   Marit Djupvik   Einar Elde 
komité: 
 
Underskrive   
tingprotokoll:  Oddny Sønnesyn  Bjarte Mykkeltvedt
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SAK 4 - BERETNINGER 
 
 

4.1  REGIONSTYRETS BERETNING 
 
Beretningen ble enstemmig godkjent, men med følgende bemerkninger: 
 

- Oversikten over plasseringer i de 2 øverste divisjonene, ble fullført. 
 
Følgende hadde ordet: Steinar Kvinge (Årstad IL), Arvid Gimmestad (RS), Torbjørn Iversen (NHF 
RV), Vidar Steine (Årstad IL), Bjørn Roth (Sandane TIL). 
 
 
4.2  T INGVALGTE KOMITÈER 
 
4.2.1 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 
  
 
4.2.2 VALGKOMITEENS BERETNING 
 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 
 
 
4.3 OPPNEVNTE UTVALG 
 
 

4.3.1 DOMMERUTVALGET SIN BERETNING 
 
Beretningen ble enstemmig godkjent. 
 
 
4.3.2 UTDANNINGSUTVALGET SIN BERETNING 
 
Beretningen ble enstemmig godkjent, men med følgende bemerkninger; 
 

- Oversikten over Representasjonslag, ble fullført. 
- Ønske om at det på de yngste representasjonslagene benyttes lokale trener. 
- Hvilke konkrete tiltak er satt i gang for å styrke Guttehåndballen 

 
Følgende hadde ordet: Arvid Gimmestad (RS), Cato Helgesen (Årstad IL), Lisbeth Hjelle (RS), Steinar 
Kvinge (Årstad IL), Helge Lien (UDU). 
 
 
Kommentarer til Beretningene totalt sett: 
 

- Gode beretninger som viser stor aktivitet. Dommerutvalget har gjort en god jobb med å være 
synlige i haller og ulike miljøer der dette er naturlig. 

 
Følgende hadde ordet: Erlend Aam (Kjøkkelvik). 
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SAK 5 - REGNSKAP 

5.1 REGNSKAP 2004 
 
Revisjons beretningen ble opplest av Svein Brunvatne. 
Regnskapet ble gjennomgått av Torbjørn Iversen (Adm) 
Regnskapet for 2004 ble enstemmig godkjent, men med følgende bemerkning: 
 

- Regnskapet for 2004, er en sammenslåing av de 2 tidligere kretsene. Regnskapet ble ført separat 
t.o.m. 30. juni, og ført felles fra 1. juli. 

- Utestående fordringer er for store. 
 
Følgende hadde ordet: Svein Brunvatne (RS), Torbjørn Iversen (Adm) 
 

5.2 REGNSKAP 2005 
 
Regnskapet ble gjennomgått av Torbjørn Iversen (Adm) 
Regnskapet for 2005 ble enstemmig godkjent, men med følgende bemerkning: 
 

- kommentar til note 2, refusjon dommerutgifter o/kr. 800,- 
- oppklaring til note 5, NHF Andel Infoteam (2. – 3. divisjon) 
- Spørsmål til tidligere avsatt penger vedr Historikk. 
- I revisjonsberetningen står det Hordaland Håndballkrets, dette må korrigeres til NHF Region 

Vest. I tillegg er det en skrivefeil i siste avsnitt som må oppdateres. 
 
Følgende hadde ordet: Torbjørn Iversen (Adm), Steinar Kvinge (Årstad IL), Arvid Andenæs 
(Kontrollkomiteen), Anne Kauppi (Årdalstangen IL). 
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SAK 6 – TILSETTE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR 

6.1 Regionstyrets forslag til Revisor 
 
Som revisor foreslås reengasjert nåværende registrete revisor Joar Helle i firmaet Revisjon & 
Rådgivning v/Sveinung Lid. 
 

 
 

Enstemmig vedtatt.  
Ikrafttredelsesdato: 22/5-2006 
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SAK 7 – BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 
 

7.1 FORSLAG KAMPREGLEMENT 
 

7.1.1 UTVIDELSE AV 2. OG 3. DIVISJON DAMER TIL 12 LAG 
 
FORSLAG VEDR. RVN`S KAMPREGLEMENT 
 
Forslagstillers motivering: 
 

1.divisjon består i dag av 14 lag, som spiller 26 kamper gjennom sesongen. Region Vest har som eneste 
region i Sør-Norge, kun ti lag, som spiller 18 kamper i 2.- og 3.divisjon. Dette er en alt for stor overgang 
for laget som rykker opp i 1.divisjon. Med en utvidelse til 12 lag, og med et antall på 22 kamper, vil 
overgangen bli letter for det laget som rykker opp. 
 

Med kun 10 lag i serien i 2.- og 3.divisjon, blir det bare 9 hjemmekamper gjennom en hel sesong. Dette 
medfører lange intervaller mellom hjemmekampene. Dette gjør divisjonen mindre interessant for 
publikum og for sponsorer. For spillerne blir det også for få kamper til å holde oppe aktiviteten, noe som 
heller ikke er særlig motiverende og utviklende for utøverne. 
 

Vi er sikker på at en slik utvidelse vil medføre bedre geografisk spredning, slik at flere lag fra Sogn og 
Fjordane vil kunne etablere seg på 2.- og 3.divisjonsnivå. 
 

Antall kamper i 2.- og 3.divisjon vil øke, noe som vil medføre flere spennende oppgaver for dommerne 
på dette nivået. Dette er en utmerket anledning til å la de unge dommerne som finnes i regionen slippe 
til. Dette er en utfordring som vi er sikker på at både regionskontoret og dommerutvalget vil kunne takle 
på en god måte. 
 
Askøy HK foreslår: 
 

At 2.- og 3.divisjon for damer utvides til 12 lag fra sesongen 2006/2007.  
 
Askøy HK presiserer at forslaget gjelder for sesongen 07/08. 
 
Falt mot 10 stemmer. 
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Regionstyrets innstilling: 
  

Regionstyret støtter forslaget om å utvide til 12 lag i 2.divisjon for kvinner. I kvinner 3.divisjon virker 
nivåforskjellen noe større, samt at flere lag i kvinner 4.divisjon har valgt å vegre seg mot opprykk i 
sesongen 05/06. Vi mener derfor at kvinner 3.divisjon bør opprettholde med 10 lag. 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Vedtatt   Antall for   :  50 
Falt        Ikrafttredelsesdato : 22 / 5  2006 
Trukket   Antall mot :  10 
 

 
Resultatet av avstemmingen om å opprettholde dagens ordning, altså 10 lag i hver serie: 
 
 

Falt mot 8 stemmer 
 

 
Følgende hadde ordet: Kjell Martin Gilleshammer (Askøy HK), Arvid Gimmestad (RS), Steinar Kvinge 
(Årstad IL) 
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7.1.2 ENDRING AV KAPITTEL 2 
 
 
FORSLAG VEDR. RVN`S KAMPREGLEMENT 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Erfaring har vist at bestemmelsen om tre spillere fritt på begge lag gir uheldige utslag. For eget lag gir 
det uheldig aktivitetspress på noen spillere. For motstandere oppleves det som urettferdig å måtte 
forholde seg til de samme toneangivende spillerne fire ganger. 
 
Årstad IL foreslår: 
 

§ 16-2.7.2 tredje avsnitt gjelder ikke i RVN. Spiller som har spilt kamp i A-pulje må stå over dette 
lagets kamp for å spille i B-pulje. Spiller som går fra 1. til 2.lag, evt. 3 og 4.lag og motsatt, og som 
spiller på samme nivå, må stå over begge veier. Dersom man ønsker å ha to lag i en spillergruppe på 13-
18 personer, kan man søke dispensasjon for andrelaget til å bruke 3 spillere fra 1.laget. 
 
Årstad IL presiserer at forslaget gjelder for sesongen 0708. 
 
Regionsstyrets innstilling: 
  

Regionsstyret støtter ikke forslaget. Man ønsker å opprettholde ordningen, om at det fritt kan benyttes 
inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten at disse må stå over en 1.lagskamp. 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen er enig med regionsstyret og dette er hjemlet i NHF’s lovverk § 16-2.7.2. 
 
 

Falt mot 24 stemmer 
 

 
Følgende hadde ordet: Steinar Kvinge (Årstad IL), Arvid Gimmestad (RS), Ingerid V. Jacobsen (Os 
TF), Cato Helgesen (Årstad IL), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL). 
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7.1.3 ENDRING AV KAMPREGLEMENT PKT 7 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Reglementet for dommergebyrer har i inneværende periode vært gjenstand for diskusjon i 
Dommerutvalget og Regionstyret. Dette da vi praktiserer litt ulike ordninger for dommeroppsett i Sone 
1-3 og Sone 4-8, uten at reglementet regulerer dette. I tillegg mener vi at dommerpoengene er litt 
urettferdig fordelt slik det foreligger i dagens reglement. 
 
NHF Region Vest-Norge foreslår: 
 

Punkt 7 i Kampreglementet (dommere) endres. Foreslåtte endringer med uthevet skrift: 
 
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 J/G 16 år - Senior - Teller 1,5 poeng 
- Lag i J/G 12-15 år - Teller 1 poeng 
- Lag i J/G 9-11 år - Teller 0,5 poeng 

 

De arrangørene som selv skaffer dommer til 9-11 års kampene belastes ikke for lagspoeng i 9-11 
års klassene. 
 

- Elitedommer, regionsdommer/-kandidat, dommer og dommerkandidat – Teller 2,5 poeng 
- Klubbdommer – Teller 1 poeng 
- Dommerveiledere / observatører – Teller 1,5 poeng 

 

For at klubben skal få godskrevet dommerpoeng må dommere som skal telle med på kvoten ved 
sesongslutt ha dømt 10 obligatoriske kamper (eller flere). For observatører/veiledere gjelder at de 
ved sesongslutt må ha observert/veiledet 5 obligatoriske kamper (eller flere) for å telle med på 
kvoten. 
 

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 15.april det året 
serien slutter. Nye innmeldte klubber gis dispensasjon de to første årene. 
 

De klubbene som betaler/sørger for utdanningen av en dommer, får godskrevet dommerpoengene 
i de to første hele sesongene, selv om dommeren forandrer klubbtilhørighet i samme periode. 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Vedtatt mot 19 stemmer. 
Ikrafttredelsesdato 22/5-06 
 

 
Følgende hadde ordet: Katrine F. Aske (RS), Siw Øye Carlsen (Øygard IL), Kjell Martin Gilleshammer 
(Askøy HK), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL). 
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7.1.4 ENDRING AV KAMPREGLEMENT PKT 11 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Regionskontoret opplever flere henvendelser fra klubber med ønske om flytting av kamper etter at 10-
dagers fristen har gått ut. Mange trenere og foreldre opplever reglementet som firkantet og lite 
fleksibelt. I dagens teknologiske samfunn, hvor informasjonsflyten går raskere, er dette mulig å tilpasse. 
Forslagsstiller er likevel av den formening at flytting senere enn 10-dagers fristen, bør medføre en 
rimelig høy kostnad. 
 
NHF Region Vest-Norge foreslår: 
 

Punkt 11 i Kampreglementet (omberammelser) endres. Foreslåtte endringer med uthevet skrift: 
 
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 senest 10 dager før kampdato, for gebyrfri omberamming. Det kan i tillegg søkes 
omberammelse inntil 3 dager før oppsatt kamp, mot gebyr fastsatt av Regionsstyret. Alle 
formaliteter må være på plass ved søknad om omberammelse. Klubbene må dog ikke 
betale gebyr ved sykdom (pkt 8), dersom denne dokumentasjonen foreligger hos 
Regionskontoret. 

2) Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med motstander/arrangør 
og halleier før søknaden sendes. Kamper som blir omberammet bør spilles innen 14 dager etter 
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 en slik bekreftelse til regionskontoret. 

4) Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. Søknaden 
sendes da som foreskrevet til regionskontoret, med melding om at motstander ikke godtar 
omberammelsen. Region Vest vil avgjøre om kampen blir flyttet. 

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. Søker er også 
ansvarlig for eventuell halleie, dersom det oppstår pause/hull i arrangementet som 
medfører ekstra kostnader. Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for evt. halleie for ny 
kamp. 

7) En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen 
ved utsending av endringsmelding. 

8) For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig grunn for omberamming gjelder: 
- Minst 3 av lagets faste spillere (som fast spiller regnes spiller som har stått på 

kamprapporten i lagets 3 siste kamper) må være syke. 
- Sykdommen må være av akutt/epidemisk karakter. 
- Det understrekes at skader i denne sammenheng ikke regnes som sykdom. 

Dokumentasjon (J/G 9-13 år: bekreftelse fra skole etc. – øvrige klasser: bekreftelse fra 
lege) i forbindelse med slike omberammelser må være Regionskontoret i hende senest 5 
virkedager etter at kampen skulle vært spilt. 

1) I 2.- og 3.divisjon følger man NHF sitt omberammelsesreglement. 
 

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionen. 
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Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Falt mot 54 stemmer. 
 

 
Da Regionstinget stemmegivning gjaldt om en ønsket endring i NHF Region Vest sitt kampreglement 
eller ikke, ble det ikke stemt over det innkomne motforslaget fra Årstad IL. 
 
Motforslag fra Årstad IL: 

1) Omberammelsesfrist settes til 6 dager, mot gebyr. Dokumentasjon må foreligge innen 3 
virkedager etter kampdato. 

8)   Legges til: Sykdom/Skade må være av akutt/epidemisk karakter. Setningen, Skade regnes ikke 
som sykdom, strykes. 

 
Følgende hadde ordet: Lisbeth Hjelle (RS), Ingerid V. Jacobsen (Os TF), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), 
Kjell Martin Gilleshammer (Askøy HK), Steinar Kvinge (Årstad IL), Bjørn Roth (Sandane TIL), 
Torbjørn Iversen (Adm) Rolf Grønvig (Fyllingen HB), Anette Indrebø (Øygard IL), Petter Stokke 
(Bergen HK), Arvid Gimmestad (RS), Asle Berentsen (Mathopen IL). 
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7.1.5 ENDRING AV KAMPREGLEMENT 
 
 
Forslagstillers motivering: 
 

I forbindelse med vedtak i Forbundsstyret om omlegging til andre offisielle klasser (12-, 14-, 16- og 18 
år), har Region Vest gjort nødvendig tilpasninger i sitt kampreglement. Videre ønsker man å gjøre noen 
presiseringer samt fremlegge et forslag om noen forslag til endringer av omberammelsesreglementet. 
 
NHF Region Vest-Norge foreslår: 
 

Kampreglementet for NHF Region Vest som vist i Appendiks nr.1, vedtas med de endringer som 
foreligger, og med de endringer som er konsekvens av de øvrige vedtak Tinget måtte gjøre. 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Enstemmig vedtatt, med følgende oppdatering til Punkt 4: 
- Jenter/Gutter 14, 16, 18, 20, 34/35 og 40 år – Regionsmesterskap. 
Ikrafttredelses dato: 22/5-06. 
Vedtaket må sees i sammenheng med vedtak i sak 7.1.4, der en ikke ønsket endring i punkt 11 
Omberammelser. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arne Haugervaag (RS), Steinar Kvinge (Årstad IL), Anne Kauppi (Årdalstangen 
IL) Erlend Aam (Kjøkkelvik IL) Torbjørn Iversen (Adm), Cato Helgesen (Årstad IL), Svein Brunvatne 
(RS), Arvid Gimmestad (RS). 
 
Følgende forslag til endring av kampreglement for NHF Region Vest-Norge, ble ikke realitetsbehandlet, 
da disse ikke var innsendt etter gjeldende regelverk. Jfr. Lov for NHF Region Vest-Norge, § 2-8 
Forslag.  
 
Årdalstangen IL hadde følgende forslag til nytt strekpunkt til 3. DISPENSASJONER: 
- Spillere som har fått innvilget dispensasjon kan ikke være på spillebanen samtidig. 
 
Årstad IL hadde følgende forslag til endring i 4. REGIONS- OG SONEMESTERSKAP: 
I 2. avsnitt går 2. setning ut og erstattes av: I klassene J/G 14-16-18-20 møtes sonemester i Sone 1-3 og 
sonemester i Sone 4-8 til kamper om Regionsmesterskapet. Kampene spilles som dobbelkamper i et 
felles arrangement. Vinner i A-puljene i henholdsvis Sone 1-3 og 4-8 spiller om å bli sonemestere.
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7.2 FORSLAG LOVEN 
 

7.2.1 DELTAKELSE PÅ REGIONSTINGET 
 
 
Forslagstillers motivering: 
 

De siste årene har klubbenes deltakelse på krets- og regionsting vært synkende. Det er helt sikkert flere 
og sammensatte forklaringer til dette. Vi ønsker å fremme et forslag som ivaretar de klubbene som 
aktivt er med og bidrar til beste for håndballens utvikling. 
 
NHF Region Vest-Norge foreslår: 
 

Det tilføyes følgende avsnitt til § 1-4 (Kontingent) i loven: 
Det året regionsting arrangeres, legges et beløp på 500 kr, - på faktura som gjelder regionskontingent. 
Dette beløpet er en à konto innbetaling, som dekker deltakelse på tinget (hele eller deler alt etter hvor 
stor deltakelse det er). De av klubbene som ikke stiller på tinget, har ingen rettigheter til refusjon av 
dette beløpet. 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Falt mot 44 stemmer. 
 

 
 
Motforslag fra Kjøkkelvik IL: 
Kjøkkelvik IL foreslår det samme som NHF Region Vest-Norge, men gebyret settes til kr. 1000,- 
 
 

Vedtatt mot 25 stemmer. 
Ikrafttredelsesdato: 22/5-06. 
 

 
 
Motforslag fra Os TF: 
Det tilføyes følgende til Regionstyrets forslag: Det året regionsting arrangeres, legges et beløp på kr. 
500,- pr. deltaker klubben kan stille med, på faktura som gjelder regionstinget. 
 
 

Falt mot 6 stemmer. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arne Haugervaag (RS), Ingerid V. Jacobsen (Os TF), E. Aam (Kjøkkelvik IL) 
Steinar Kvinge (Årstad IL), Bjørn Roth (Sandane TIL), Kjell Martin Gilleshammer (Askøy HK), Stig 
Løseth (Bønes IL). 
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7.2.2 NAVNEENDRING REGION VEST 
 
 
Forslagstillers motivering: 
 

Norges Håndballforbund har den siste tiden jobbet med en felles profil i forhold til navn og logo. I den 
forbindelse har et stort flertall av regionene gitt uttrykk for ønske om navneendring. 
 
NHF Region Vest-Norge foreslår: 
 

NHF Region Vest-Norge erstattes med NHF Region Vest. Loven og kampreglementet tilpasses i forhold 
til dette. 
 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
Ikrafttredelses dato: 22/5-06. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arne Haugervaag (RS). 
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SAK 8 – BEHANDLE OG VEDTA LANGTIDSPROGRAM 

8.1 LANGTIDSPROGRAM 

8.1.1 HANDLINGSPROGRAM 2006-2008 
 
Se eget hefte vedrørende handlingsprogram 
 
Handlingsprogrammet 2006-2008 ble gjennomgått punkt for punkt, med følgende kommentarer og 
vedtak: 
 
KJERNEVIRKSOMHETEN 
 
 

Vedtatt, med følgende merknader: 
Punkt 4 under ”Styrke Grunnutdannelsen ”Alle spillende lag betaler en fast kurskontingent, strykes. 
 

 
Følgende hadde ordet: Vidar Steine (Årstad IL), Siv Øye Carlsen (Øygard IL) Arvid Gimmestad (RS), 
Cato Helgesen (Årstad IL) Steinar Kvinge (Årstad IL), Torbjørn Iversen (Adm), Erlend Aam 
(Kjøkkelvik IL), Kjell Martin Gilleshammer (Askøy HK). 
 
ORGANISASJON 
 
 

Vedtatt med følgende tillegg: 
- Opprette en klubbutviklingskomitè 
- Bruke ansatt ressurs på klubbutvikling 
- Tinget instruerer Regionsstyret til å opprette et utvalg med guttehåndball som ansvarsområde. 
Utvalget skal arbeide med guttehåndballens utbredelse, utveksling av erfaringer og eller andre 
emner som det er naturlig å ha i et slikt utvalg. 
 
I tillegg så ble Regionsstyret oppfordret til å nedsette en komité som skal jobbe med konkurranse 
avvikling og se på alternative konkurranse former. 
 

 
Følgende hadde ordet: Magne Juuhl (Bjørnar IL), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Cato Helgesen (Årstad 
IL), Arvid Gimmestad (RS) 
 
MARKED, ØKONOMI OG ARRANGEMENT 
 
 

Vedtatt uten merknad. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arne Haugervaag (RS). 
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ANLEGG 
 
 

Vedtatt uten merknad. 
 

 
Følgende hadde ordet: Svein Brunvatne (RS). 
 
 
INTERNASJONALT 
 
 

Vedtatt uten merknad. 
 

 
 
HELE HANDLINGSPROGRAMMET 
 
 

Vedtatt mot 7 stemmer. 
Ikrafttredelsesdato 22/5-06. 
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SAK 9 – KONTINGENT OG BUDSJETT 

9.1 KLUBBKONTINGENT TIL REGIONEN 

9.1.1 REGIONSKONTINGENT 2007 
 
Regionstyret foreslår : 
 
Regionstyret foreslår samme avgift som i 2006, og det medfører følgende satser: 
 

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. 
Ikrafttredelsesdato: 22/5-06. 
 

 
 
9.1.2 REGIONSKONTINGENT 2008 
 
Regionstyret foreslår : 
 
  Regionstyret foreslår samme regionskontingent som i 2007 
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
Ikrafttredelsesdato: 22/5-06. 
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9.2 STARTKONTINGENT 

9.2.1 STARTKONTINGENT 2006/2007 
 
Regionstyret foreslår : 
 
Som følge av vedtak på Regionstinget i 2004, foreslo styringsgruppen å utsette fastsetting av 
startkontingenten for 2006/07 til Regionstinget i 2006. 
 
  Regionstyret foreslår følgende startkontingent for 2006/2007: 
 

        2006/07   2006/07 
  KLASSE    2005/06 u/kurs og spillerutv.  m/kurs og spillerutv. 
  Jenter/Gutter 09-10 år + HU   500 kr, -    800 kr, -   1300 kr, - 
  Jenter/Gutter 11-12 år  1000 kr, -  1600 kr, -   2300 kr, - 
  Jenter/Gutter 13-14 år  2000 kr, -  2800 kr, -   4000 kr, - 
  Jenter/Gutter 15-16 år  2500 kr, -  3500 kr, -   4700 kr, - 
  Jenter/Gutter 17-20 år  2500 kr, -  4000 kr, -   5000 kr, - 
  Jenter/Gutter 33-40 år  3000 kr, -  4500 kr, -   5500 kr, - 
  Kvinner/Menn   4500 kr, -  5500 kr, -   6500 kr, - 
 
 
 

Regionsstyret trekker forslaget som inkluderer kurs og spillerutviklingstiltak. 
 
Forslag som det stemmes over, er startkontingent u/Kurs og spillerutviklingstiltak. 
 
Vedtatt mot 10 stemmer. 
Ikrafttredelsesdato: 22/5-06. 
 

 
Følgende hadde ordet: Arvid Gimmestad (RS), Vidar Steine (Årstad IL), Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), 
Siv Øye Carlsen (Øygard IL) Frank Bjørndal (Gneist IL), Steinar Kvinge (Årstad IL). 
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9.2.2 STARTKONTINGENT 2007/2008 
 
Regionstyret foreslår : 
 
Regionstyret fastsetter startkontingenten for 2007/08 i forbindelse med den endelige 
budsjettbehandlingen i årsskiftet 06/07. 
 
 
 

Forlaget ble trukket. 
 

 
 

9.2.3 STARTKONTINGENT 2008/2009 
 
Regionstyret foreslår : 
 
Regionstyret fastsetter startkontingenten for 2008/09 i forbindelse med den endelige 
budsjettbehandlingen i årsskiftet 07/08. 
 
 
 

Forslaget ble trukket. 
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9.3 BUDSJETT 2007 
 
Ligger også i handlingsprogrammet. 
 
LANGTIDSBUDSJETT 2007 – 2008 
 

Inntekter 2005-R 2006-B 2007-B 2008-B
Medlemsinntekter 2 498 418 3 160 000 3 860 000 3 860 000
Tilskudd 904 664 910 000 910 000 910 000
Stevne-/akt. inntekter 741 913 780 000 655 000 1 215 000
Reklame-/annonseinntekter 965 189 960 000 430 000 430 000
Andre inntekter 2 681 5 000 5 000 5 000
Finansinntekter 19 768 20 000 20 000 30 000
Totalt 5 132 633 5 835 000 5 880 000 6 450 000
 

Utgifter 2005-R 2006-B 2007-B 2008-B
Delt. andre stevner 255 816 395 000 420 000 425 000

Egne stevner/arrangement 256 302 295 000 315 000 315 000
Trening og instruksjon 379 261 435 000 485 000 485 000

Utdanning og kurs 661 592 675 000 670 000 715 000
Personalkostnader 2 270 185 2 375 000 2 450 000 2 700 000

Møtekostnader 343 036 495 000 375 000 515 000
Adm. kostnader 371 036 445 000 452 000 470 000

Informasjon 114 487 140 000 125 000 155 000
Markedsføringstiltak 39 250 10 000 12 000 12 000

Investering/drift maskiner 375 341 400 000 410 000 425 000
Fremmedtjenester 56 295 100 000 115 000 115 000

Tap på fordring 0 40 000 0 0
Totalt 5 122 601 5 805 000 5 829 000 6 332 000

 
Resultat 10 032 30 000 51 000 118 000

Egenkapital 31.12 1 911 608 1 941 608 1 992 608 2 110 000
 
 
 

Enstemmig vedtatt. 

 

9.4 BUDSJETT 2008 
 
Ligger også i handlingsprogrammet. 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
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SAK 10 - VALG 

10.1 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL TILLITSVALGTE 
 
 
Regionsstyret Kandidater  Klubb 
Leder Arvid Gimmestad 

 
Gjenvalg Gloppen HK 

Nestleder Svein Brunvatne Gjenvalg Os TF 
Medlem Arne J. Haugervaag Gjenvalg Bergen HK 
Medlem Kathrine Aske Gjenvalg Sandane TIL 
Medlem Lisbeth Hjelle Gjenvalg Øygard IL 
Varamedlem Magne Juuhl Ny Bjørnar IL 
    
Kontrollkomitè    
Leder Ingolf G. Magnussen 

 
Ny Os TF 

Medlem Arvid Andenæs Gjenvalg Førde IL 
Medlem Britt Godø Ny Årstad IL 
1.Varamedlem Siren Hårvik Ny Gneist IL 
    
Valgkomitè    
Leder Torleif Scheie 

 
Ny Årstad IL 

Medlem Vigdis Årdal Sæterlid Ny Førde IL 
Medlem Stine Håland Ny Lyngbø SPKL 
Medlem Stein Vidar Vie Gjenvalg Førde IL 
Medlem Magne Jostein Mikkelson Ny Stord HB 
Varamedlem Thor-Finn Elverhøy Ny Kjøkkelvik IL 
    
 
 
 

Forslag på leder i Regionsstyret enstemmig vedtatt. 
Forslag på nestleder i Regionsstyret enstemmig vedtatt. 
Forslag på styremedlemmer i Regionsstyret enstemmig vedtatt. 
Forslag på varamedlem i Regionsstyret enstemmig vedtatt. 
Forslag på Kontrollkomitè enstemmig vedtatt. 
Forslag på Valgkomitè enstemmig vedtatt. 
 

 
Følgende hadde ordet: Erlend Aam (Kjøkkelvik IL), Svein Brunvatne (RS). 
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10.2 VALG AV REPRESENTANTER TIL NHF`S TING 2007 
 
Repr NHF’s Ting 2007 Rangert fra 1 til 10 
Leder RS (Skal ikke velges) 
1. Representant Svein Brunvatne 
2. Representant Arne J. Haugervaag 
3. Representant Kathrine Aske 
4. Representant Lisbeth Hjelle 
5. Representant Magne Juuhl 
6. Representant Ingolf G Magnussen (leder kontrollkomitè) 
7. Representant Torleif Scheie (leder Valgkomitè) 
8. Representant (velges på Klubbledermøte før tinget) 
9. Representant (velges på Klubbledermøte før tinget) 
10. Representant (velges på Klubbledermøte før tinget) 
11. Representant (velges på Klubbledermøte før tinget) 
12. Representant (velges på Klubbledermøte før tinget) 
13. Representant (velges på Klubbledermøte før tinget) 
 
 

Forslag på representanter til NHF’s Ting i 2007 ble enstemmig godkjent. 
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APPENDIKS 

NUMMER 1 

FORSLAG 7.1.5 - KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST-NORGE 
 
 

APPENDIKS 
 

NR. 1 
 

FORSLAG 7.1.5 
 

Endringer er markert med uthevet. 
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KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST-NORGE 
 

Vedtatte endringer er med uthevet skrift. 
 

1. NHF`s LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT 
 

Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med 
NHF og NHF Region Vest sitt gjeldende lov- og regelverk. Gjeldende fra 22.05.2006 
 
 

2. RETNINGSLINJER FOR NHF REGION VEST 
 

NHF Region Vest har gjort følgende tilpasninger i forhold til NHF sitt lov, kamp- og 
konkurransereglement kapittel 11-20 (gjelder J/G 12-20 år): 
 

- § 16-2 Bestemmelser for spillere 
 

• I klassene J/G 12-20 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. Denne regelen gjelder foran regulering av aktivitet mellom lagene (først og to 
siste kampene). 

 

Regulering av aktivitet mellom lagene: 
 

• 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: 
 

• Det er tillatt med 12 spillere på hvert lag i klassene J/G 9-20 år. I seniorklasser og veteran 
klasser (J/G 33 og 40), er det tillatt med 14 spillere pr. lag. 

 
- § 16-4 Bestemmelser for dommere 

 

• Det er ønskelig å benytte dommer par 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 14 år og yngre er alle dommere å betrakte som nøytrale.  
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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 20 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 SONEMESTERSKAP 

 

Det inviteres til regionsserie og soneserie som følger: 
 

- Jenter/Gutter 14, 16, 18, 20, 34/35 og 40 år – Regionsmesterskap 
- Seniorklasser (4.divisjon og lavere) – Sonemesterskap 
- Jenter/Gutter 12, 13, 15 og 17 år – Sonemesterskap 

 

I alle klassene inndeles lagene geografisk etter ønsket nivå. I klassene J/G 14, 16, 18 og 20 år møter 
puljevinnerne i A-puljene til avsluttende kamp(er) om regionsmesterskapet. I klassene J/G 12, 13, 
15 og 17 år samt B-puljer i klassene J/G 12, 14, 16, 18 og 20 år, møtes puljevinnerne til kamp om 
sonemesterskap (Sone 1-3 og Sone 4-8). Avdelingene kan bli satt sammen med lag fra flere soner. 
 

Kun i de klasser hvor det er tilstrekkelig antall lag, vil det bli egne J/G 13, 15- og 17 års klasser, og 
lagene blir inndelt i soner etter ønsket nivå.  

 
 
5. INNBYDELSE 

 

Innbydelse til regionsseriene må være utsendt innen 01.04, og skal inneholde opplysninger om 
startkontingent og frist for påmelding. 
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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 9-11 år og G 9-20 år før 1. september, ingen gebyr. 
- Ved trekking av lag i klassene J 9-11 år og G 9-20 år i perioden 1. september til 15. september, 

settes gebyret til kr. 250,-. 
  
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 J/G 16 år - Senior - Teller 1,5 poeng 
- Lag i J/G 12-15 år - Teller 1 poeng 
- Lag i J/G 9-11 år - Teller 0,5 poeng 

 

De arrangørene som selv skaffer dommer til 9-11 års kampene belastes ikke for lagspoeng i 9-11 
års klassene. 
 

- Elitedommer, regionsdommer/-kandidat, dommer og dommerkandidat – Teller 2,5 poeng 
- Klubbdommer – Teller 1 poeng 
- Dommerveiledere / observatører – Teller 1,5 poeng 

 

For at klubben skal få godskrevet dommerpoeng må dommere som skal telle med på kvoten ved 
sesongslutt ha dømt 10 obligatoriske kamper (eller flere). For observatører/veiledere gjelder at de 
ved sesongslutt må ha observert/veiledet 5 obligatoriske kamper (eller flere) for å telle med på 
kvoten. 
 

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 15.april det året 
serien slutter. Nye innmeldte klubber gis dispensasjon de to første årene. 
 

De klubbene som betaler/sørger for utdanningen av en dommer, får godskrevet dommerpoengene 
i de to første hele sesongene, selv om dommeren forandrer klubbtilhørighet i samme periode. 
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8. SENIORKLASSENE 
 

I forbundets serier administrert av NHF Region Vest gjelder følgende inndeling: 
 

-  2. div. kvinner:  1 avdeling med 12 lag i dobbel serie (regionsserie) 
- 2. div. menn:  1 avdeling med 10 lag i dobbel serie (regionsserie) 
-  3. div. kvinner/menn: 1 avdeling med 10 lag i dobbel serie (regionsserie) 
 

I Regionsserien gjelder følgende inndeling: 
 

 -  4.div. kvinner: 2 avdelinger à maks 10 lag i dobbel serie (fylkesvis inndeling) 
 - 4.div. menn:  1 avdeling à maks 10 lag i dobbel serie (regionsserie) 
 -  5.div. kvinner: 1 avdeling à maks 10 lag i dobbel serie (Hordaland) 
     Kan opprettes etter behov i Sogn og Fjordane 
 - 5.div. menn:  1 avdeling à maks 10 lag i dobbel serie (regionsserie) 
 -  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 
 

2.div. kvinner/menn: Avdelingsvinnerne etter endt serie i 2. divisjon spiller  
   kvalifisering etter forbundsstyrets bestemmelser om 3 ledige 
   plasser i neste sesongs 1. divisjon. 
2.div. kvinner: Lag nr 11 og 12 etter endt serie rykker ned i 3.divisjon. 
   Regionstyret vil vedta overgangsordning for sesongen 06/07 
2.div. menn:  Lag nr 9 og 10 etter endt serie rykker ned i 3. divisjon. 
3.div. kvinner/menn: Lag nr 1 og 2 etter endt serie rykker opp i 2. divisjon. 

Lag nr 9 og 10 etter endt serie rykker ned i 4. divisjon.  
3.div. kvinner: Lag nr 8 spiller kvalifisering om en ledig plass mot lag nr 2 i  

4. divisjon, avd. 1. 
  4.div. kvinner: Avdelingsvinnerne i begge fylkene rykker opp, og lag nr. 2 i avdeling 1 

spiller kvalifisering mot nr. 8 i 3 divisjon om en ledig plass i 3. divisjon. 
    Lag nr 9 og 10 rykker ned i 5.divisjon. 
 4.div. menn:  Lag nr 1 og 2 etter endt serie rykker opp i 3.divisjon. 
    Lag nr 9 og 10 rykker ned i 5.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 kapittel 41 i NHF’s lov, kamp- og konkurransereglement. 
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9. ALDERSBESTEMTE KLASSER 
 

a. – Påmelding / Oppsett 
 

I klassene J/G 12-20 år samt 34/35 og 40 melder lagene seg til A, eller B-puljer, og blir inndelt 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 12, 14, 16, 18 og 20 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 gis ikke anledning til å delta i A-puljer, 
unntatt der det er en pulje. 

 

b. – Kåring av vinnere 
 

Det skal kåres følgende vinnere: 
J/G 18, 20, 33 og 40 år:    Regionsmester 
J/G 14 og 16 år:     Regionsmester (sonemestrene møtes) 
J/G 12, 13, 15 og 17 år:    Sonemestere 

 

J/G 12, 13, 14, 15, 16,17, 18 og 20 år:  B-mester (Sone 1-3 og 4-8) 
 

Avviklingsform og sted for regionsmesterskapet i klassene J/G 14 og 16 år avgjøres av regionen 
foran hver sesong. Ved flere puljer innen A, eller B inndelingen, avgjør regionen hvordan vinner 
skal kåres. 
 

Premiering 
Vinner av Regionsmesterskap, samt Sonemestrene i A-, og B-klassen premieres. I tillegg gies det 
individuell premiering. Det er diplom til alle sonemestrene i A, og B-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-puljen skal kunne bli B-mester. Klubber som melder på lag etter påmeldingsfristen kan delta i 
påmeldt klasse i den grad regionen bestemmer. 
 
 

d. – Klassene J/G 8-11 år 
Viser til kapittel 86 ”Bestemmelser om barneidrett”, og NHF Region Vest Norge har gjort følgende 
tilpasninger: 
 

• For klassene J/G 8 og 9 år kan det avvikles 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 tillatt 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. 
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e.  - Betaling av halleie 
Det laget som står oppført som hjemmelag er ansvarlig for betaling av halleie. Dog gjelder dette 
ikke ved puljespill og minihåndballturneringer. Der er arrangøren ansvarlig for halleie for hele 
runden. 
 
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 bør spilles innen 14 dager etter 
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 en slik 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. Opprinnelig 
hjemmelag er fortsatt ansvarlig for evt. halleie for ny kamp. 

7) En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen 
ved utsending av endringsmelding. 

8) For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig grunn for omberamming gjelder: 
- Minst 3 av lagets faste spillere (som fast spiller regnes spiller som har stått på 

kamprapporten i lagets 3 siste kamper) må være syke. 
- Sykdommen må være av akutt/epidemisk karakter. 
- Det understrekes at skader i denne sammenheng ikke regnes som sykdom. 

Dokumentasjon (J/G 9-13 år: bekreftelse fra skole etc. – øvrige klasser: bekreftelse fra 
lege) i forbindelse med slike omberammelser må være regionskontoret i hende senest 5 
virkedager etter at kampen skulle vært spilt. 

1) I 2.- og 3.divisjon følger man NHF sitt omberammelsesreglement. 
 

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionen. 
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12. REFUSJON AV DOMMERUTGIFTER 
 

Regulering av dommerutgifter: 
 

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. 
 
 

13. ENDRINGER 
 

Endringer i dette kampreglementet kan foretaes av Regionstyret pr. 1. juli i mellom sesongene eller på 
ordinært regionsting eller ekstraordinært regionsting med alminnelig flertall. Endringer i mellom 
sesongen godkjennes av Lovkomiteen i NHF.  
 

 






