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REPRESENTANTER TIL NHF REGION VEST 

SITT 4. ORDINÆRE TING 12. - 13. MAI 2012 
 

 

Representanter med tale-,  

forslags- og stemmerett: 

 
1. Eivind J. Langhelle Apeltun IL 

 

2. Petter Stokke  Bergen HK 

3. Roy-Christian Natland  Bergen HK 

 

4. Jan Roar Norli  Bjarg IL 

 

5. Frank Sundin  Bjørnar IL 

6. Svein Arne Myklebust Bjørnar IL 

 

7. Ola Hovland  Dale IL  

8. Jonny Pedersen  Dale IL 

 
9. Anders Rasdal  Fana IL 

10. Erik Halvorsen  Fana IL 

 

11. Elisabeth Aven  Florø SPKL 

12. Marie Solheim  Florø SPKL 

13. Trine Vokuhl  Florø SPKL 

 
14. Knut Waage  Fyllingen Elite 

 

15. Per Fedje  Fyllingen HB 

16. Tom Engelsen  Fyllingen HB 

 

17. Odd Erik Gullaksen Førde IL 

18. Øystein Hunvik  Førde IL 

19. Dagfinn Vik  Førde IL 

 

20. Ingrid Heien  Gloppen HK 

21. Ragnhild Bruvoll Gloppen HK 

 

22. Frank Bjørndal  Gneist IL 

 

23. Hilde Nord Haugland Haugen IL 

 

24. Kjell Ervik  Kjøkkelvik IL 

 

25. Jan Kristoffer Mathiassen Kringlebotn IL 

 

26. Linda Sandtorv  Lyngbø SPKL 

 

27. Svein Brunvatne Lysekloster IL 

 

28. Janne H. Bøe  Mathopen IL 

29. Ann Magrit Grip Mathopen IL 

30. Mona Førde  Mathopen IL 

 

31. Ove Magne Kallestad OS TF 

 

32. Albert Slettebakken Osterøy IL 

 

33. Geir Liavåg Strand Sandane TIL 

 

34. Siv Øye Carlsen  Sotra SPKL 

35. Marianne Grasmo Sotra SPKL 

36. Eva Herdlevær  Sotra SPKL 

 

37. Runar Øvrebø  Stord IL 

38. Bjørn Lindgård  Stord IL 

 

39. Svein Arne Gotteberg Stryn IL 

 

40. Grete Knudsen  Tertnes Elite 

 

41. Ane Grete Vik  Vadmyra IL 

 

42. Bjørn Knudsen  Vik IL 

 

43. Anne Kauppi  Årdalstangen IL 

 

44. Trond Dokken  Årstad IL 

45. Even Østgulen  Årstad IL 

 

46. Linda Mikkelsen Åsane HB 

 

47. Arvid Gimmestad NHF RV 

48. Eva Jørs  NHF RV 

49. Grethe Kvilvang NHF RV 



 

Protokoll fra NHF Region Vest sitt Regionsting 12. – 13. mai 2012 

 

4 REGIONSTINGET 2012 

50. Magne Juuhl  NHF RV 

51. Arne Steinsvåg  NHF RV 

 

Med tale- og forslagsrett: 

 
52. Arvid  Andenæs Kontrollkomitè 

53. Nina Britt Husebø NHF 

 

Med tale- og forslagsrett unntatt 

ved valg: 

 
54. Torbjørn Iversen Administrasjon 

55. Trygve Johnsen  Administrasjon 

56. Torleif Landa  Administrasjon 

57. Terje Holvik  Administrasjon 

58. Siv Trones  Administrasjon 

 

Med tale- og forslagrett i saker som 

berører deres virkeområde: 

 
59. Lisbeth Hjelle  Valg Komitè 

60. Arne Haugervaag Arr. utvalg 

 

Øvrige: 

 
61. Helge Johnsen  Hordaland IK 

62. Øyvind Indrebø  Sogn & Fj. IK 

63. Aud Karin Isane  Sogn & Fj. IK 

64. Oddny Sønnesyn Førde IL 

65. Bernhard Lie  Vadmyra IL 

66. Kari Aase Sivertsen Florø SPKL 

67. Eli Kroken  Stryn IL 

68. Tormod Valaker 

69. Frank Skadal 
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Protokoll fra NHF Region Vest 4. ordinære Regionsting 

12.-13. mai 2012 på Rica Sunnfjord Hotel 

 

 
Åpning 

 

Leder i Regionsstyret,  Arvid Gimmestad, ønsket velkommen til Region Vest sitt 4. 

ordinære Regionsting. 

 

- Minnemarkering av bortfalne i regionsperioden: 

- Representanter godkjent 

- Saksliste godkjent 

- Forretningsorden godkjent 

- Funksjonærer godkjent 

 

Regionstinget hilses av Norges Håndballforbund ved Nina Britt Husebø. 

 

NHFs verdier og visjoner blir presentert og vi identifiserer oss med disse. 

Gjennomgang av økonomien i Norsk håndball, sentralt og Region vest. 

Vi fikk presentert ulike tilskudsfordelinger: 

- Regionenes fordeling 

- Topphåndball og Postenligaen 

- Annen aktiviter/klubbaktiviteter 

Presentasjon av noen prioriterte områder: 
- Organisasjonsutvikling ut frå stategiplan: 

o God utvikling og arbeidsfordeling 

o Ønske om en optimal organisering 

o Tydelige linjer for besluttning og ansvar 

o Fremstå som en helhetlig organisasjon 

Brazil 2016 Prosjektet ble presentert 
- Herrelandslaget skal delta i Brazil 2016. 

- Alle ledd skal være involvert med sportslig fokus 

- Lære av andre idretter 

Topphåndballprosjektet skal videreføres 
- Klubbhåndboken skal bidra til veldrevne klubber 

- Tøff med ball – prosjekt 

- Samarbeid med TV 2 Sumo 
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FRAM – Lederutviklingsprogram 
- Kvinnelige ledere (dommere, klubbledere, trenere og verv) 

- Regionen vår har et stykke vei å gå her 

Mesterskapssøknader 
- Arrangement av mesterskap i landet skaper begeistring, samhold og rekruttering 

- Søknader om EM 2016 og VM 2019 

- Ønsker også arrangere mesterskap for yngre landslag 

Internasjonalt engasjement 
- Posisjoner i EHF 

- Representanter i ulike komiteer 

- Aktive og pådrivere i NEHF 

- Aktive og pådrivere i IHF (kvinner inn her er ønsket) 

75-årsjubileum i Juni 
- Begeistringshelg 

- Strategidiskusjon med bl.a. organisasjonsutvikling 

- Storslått fest 

- Herrelandskamp, Norge – Ungarn 

Kommersiell utvikling er viktig 
- Gir rekruttering 

- Damelandslaget med topp-plasseringer 

- Herrelandslaget nr 5 

- Omdømme er viktig – verdiene våre og for bredde 

Nasjonalanleggsmodellene 
- Skape en nasjonal hovedarena 

- 3-5 regionale anlegg 

- Modellen er uavhengig av OL-søknad 

Med ønske om et godt Regionsting. 

 

Regionstinget hilses av Aud Kari Isane, leder i Sogn & Fjordane Idrettskrins. 

 

Takket for invitasjonen og synes at håndball er en spennende idrett. 

Synes at at vi er organisert som en Region, men ønsket å rette noen ord mot Sogn og 

Fjordane: 

- Forundret over at håndball ikke er større, spesielt i Sogn og Fjordane. Da med tanke 

på været vi har, at en ikkje trenger være så mange pr lag. Det bær bære plass til fleire 

innen håndballidretten. 

- Fylket er utfordrende og krevende geografisk og konkurrerer med fotballen. 

- Presenterte et ønske om Miniturnering i start og slutt av sesongen. 
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- Yngre spillere trenger forbilder innen håndball, spesielt på herresiden. 

- Liker håndballens visjoner – ”Håndball for alle” og Begeistring 

- Viste til et leserinnlegg i BT som tok opp satsingspress frå 8-åringer: 

o Mange unge slutter pga for stort prestasjonspress, som fører til stjeling 

avfritid 

o Å holde seg i form bør være hovedfokus 

 Roe ned prestasjonstanken 

o Har fått fleire henvendelser om det ikke er mulig å drive både håndball og 

fotball grunnet for stort press om prestasjon. 

- Det har vært et ekstra idrettsing 

o Fokus på Vinter-OL 

o Ønske om full MVA-kompensasjon 

 Etterslep i anlegg 

 Anleggsmidler ønskes 

o Store arrangement skaper engasjement 

 Derfor OL 

o Toppidrettssatsing 

 God trening og testing 

 Miljø i Sogndal for ungt 

 Satsing mot Videregående skoler 

 Ønsker få inn håndball i neste omgang 

 
 

Regionstinget hilsens av Helge Johnsen, nestleder i Hordaland Idrettskrets. 

 

Er med på sitt tredje håndballting. 

Hordaland idrettskretts er størst i landet og hadde sitt ting 4 uker før håndballens ting. Her 

ble to fra håndballen valgt inn; Torleif S og Grethe K. 

Håndballen er en aktiv organisasjon med fokus på dommere, trenere, arrangement med mer. 

- Applauderer integreringsarbeidet og samarbeidet med fotball 

Anlegg i Bergen kommer, men usikker hvor 

Synes Anleggsatlaset er spennende å se og brukes aktivt. 

Henviste til et møte med Fylkeskommunen om fordeling av tippemidler 
- Fikk 69 millioner kroner – økning på 3 millioner kroner 

Idrettsstyret går inn for 10% til lokale aktiviteter 

 

Presentasjon av Landsturneringen 2010 og DVD’en som ble innspilt og sendt alle 

deltagende lag. 

 

Kort intro ved Trygve Johnsen. 
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Presentasjon av anleggsatlaset v/Svein Brunvatne 

 

Anleggsrapport 

- Anleggsutvalg startet opp etter Regionstinget 2005 og var ferdig våren 2009. 

- Oversikt over alle anlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane 

o Alle treningstall pr klubb og kommune 

o Synliggjøre behov for flere anlegg 

 Måles gjennom et behov for minimum en aktivitetsflate pr 5000 

innbyggere. 

 Minst to treningstimer pr ordinære lag pr uke (her måles minihåndball 

lag som ½ lag) 

o De største kommunene har starøt behov 

- Nye ajourførte tall er nå lagt ut tilgjengelig 

o Økning på 7000 innbyggere 

o 5 nye baner er kommet i perioden – ting skjer 

o Siste bygde hall i Bergen var i 2006 

o Ordinære antall lag har økt og Minilagene øker mest 

o Treningstid pr lag har gått ned totalt 

- Anleggsatlaset ligger nå på web på handball.no under Region Vest sine sider. 

o Dette gjør at det er lettere tilgjengelig og lettere å oppdatere. 

o Oppfordrer alle klubber til å kontrollsjekke tall og fakta 

 
 

Klubbutviklingsutvalgets leder, Magne Juuhl, presenterte nye moduler i 

lederutdanningen. Leder 2. 

 

Nytt tilbud for de tillitsvalgte presentert – Leder 2 

- Et bevis på at det jobbes bra 

o Motivasjon og nye ideer 

o Forståelse for helhetlig klubbdrift 

o Erfaringsutveksling 

- Leder 2 – videreutvikling av Leder 1 

o Klubbutvikling, Informasjon, Anleggsutvikling o.l. 

o Viser elles til eget informasjonsskriv 

o Første samling 1.-2. september 2012 

o Ønsker alle velkommen til å delta! 
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SAK 1 - SAKSLISTE 
 

 

Registrering 
Ved registrering lørdag 12. mai var det 47 stemmeberettigede tilstede. 

 

Godkjenning av representanters fullmakter 
Samtlige fullmakter var på forånd kontrollert og ble enstemmig godkjent. 
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SAK 2 - FORRETNINGSORDEN 
 

Den foreslåtte sakslisten ble enstemmig godkjent. 

Den foreslåtte forretningsorden ble enstemmig godkjent. 

 

 
 

SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER 
 

 Dirigenter:  Oddny Anita Sønnesyn Arvid Andenæs 
 

 

 Sekretærer: Torleif Landa  Siv Trones 
 

 

 Tellekorps :  Arne Haugervaag  Terje Holvik 
 

 

 Redaksjons-  Elisabeth Aven  Eva Jørs  Torleif Landa 

Komité: 
 

 Underskrive Petter Stokke   Anne Kauppi 

tingprotokoll: 
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SAK 4 - BERETNINGER 
 

4.1 REGIONSTYRETS BERETNING 
 

Regionssytrets beretning ble enstemmig godkjent, med følgende bemerkninger: 

 Styret har gjennomført 18 møter og behandlet 195 saker 

 Arrangementsutvalget, her har Torleif Scheie vært i permisjon fra 01.01.2012. 

 Korreksjon av navnelisten til NHFs Ting i 2011, Siv Øye Carlsen (etternavn 

skrives med C) 

 God beretning 

 Det har vært en endring i møtestrukturen med klubbene. Hvordan følges 

dette opp av administrasjonen og hvor finner en dette igjen i strategiplanen. 

 Det påpekes at Eliteserie klubbene har et ansvar overfor breddeklubbene med 

tanke på spillerutvikling 

 Ønsker at klubbers og treneres gode prestasjoner, nasjonale og internasjonale 

prestasjoner, bør nevnes. 

 Bør nevnes at Region Vest har vært svært delaktig i oppbyggingen av 

”Fagsiden” på www.handball.no  

 

Følgende hadde ordet: Arne Haugervaag (ARU), Svein Brunvatne (Lysekloster), Siv 

Øye Carlsen (Sotra), Arvid Gimmestad (RS), Grete Knudsen (Tertnes Elite) og Erik 

Halvorsen (Fana). 

 

 

4.2 OPPNEVNTE UTVALG 

4.2.1 KLUBBUTVIKLINGSUTVALGET SIN BERETNING 
 

Klubbutviklingsutvalgets beretning ble enstemmig godkjent. 

 

4.2.2 ARRANGEMENTSUTVALGET SIN BERETNING 

 

Arrangementsutvalgets beretning ble enstemmig godkjent, med følgende 

presisering: 

 EM Kvalifisering for LM -92 helgen 6. – 8. april, Norge er kvalifisert 

 Nasjonalt Sluttspill for 14 åringer, helgen 27.-29. april, Gneist J14 fikk 2. plass, 

Fyllingen J14 fikk 7. plass og Stord G14 fikk 7. plass. 

 Godt samarbeid mellom utvalg og administrasjon 

 

http://www.handball.no/


 

Protokoll fra NHF Region Vest sitt Regionsting 12. – 13. mai 2012 

 

10 REGIONSTINGET 2012 

  

Følgende hadde ordet: Arne Haugervaag (ARU), Grete Knudsen (Tertnes Elite) ?? og 

Arvid Gimmestad (RS). 

4.2.3 ANLEGGSUTVALGET SIN BERETNING 

 

Anleggsutvalget sin beretning ble enstemmig godkjent, med følgende merknad: 

 Prosjekt tegninger på idrettshall med fullverdig håndballbane, er tilgjengelig 

på Regionskontoret 

Følgende hadde ordet: Grete Kvilvang (RS). 

 

4.3 TINGVALGTE KOMITEER 

4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING 

 

Kontrollkomitèens beretning ble enstemmig godkjent. 

 

4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING 

 

Valgkomitèens beretning ble enstemmig godkjent. 
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SAK 5 – REGNSKAP 

5.1 REGNSKAP 2010 
 

I forkant av behandlingen av regnskapet for 2010, foretok Torbjørn Iversen (Adm.) en 

gjennomgang og informerte bl.a. om følgende: 
 Startkontingentene for aktuell sesong, har tidligere vært inntektsført i sin helhet i juni 

måned. Etter pålegg fra regnskapsfører skal denne nå periodiseres, og for regnskapet i 2010 

betyr det at 4 måneders inntekt er overført til regnskapsåret 2011. Dette er i stor grad årsak 

til underskuddet i 2010. 

Regnskapet for 2010 ble enstemmig godkjent.  

 

Følgende hadde ordet: Torbjørn Iversen (Adm.). 
 

5.2 REGNSKAP 2011 

 
I forkant av behandlingen av regnskapet for 2011, foretok Torbjørn Iversen (Adm.) en 

gjennomgang og informerte bl.a. om følgende: 

 Da budsjettet for 2011 ble vedtatt var Veteran NM 2011 planlagt netto ført i regnskapet. 

Etter pålegg fra regnskapsførere er Veteran NM regnskapet ført i sin helhet og omsetningen 

er dermed økt betraktelig i forhold til det som var budsjettert. 

Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent. 

 

Følgende hadde ordet: Torbjørn Iversen (Adm.). 
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SAK 6 – TILSETTE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR 

6.1 REGIONSTYRETS FORSLAG TIL REVISOR 
 
Som et videre arbeid med at norsk håndball nå har felles regnskapskontor/føring, ber 

vi om at det kommende regionstyret får fullmakt til å bytte revisor i perioden dersom 

NHF som organisasjon skulle enes om en felles revisor. 

 

Regionstyret foreslår foreløpig å reengasjere revisorfirma Lid Revisjon & 

Rådgivning. 

 
 

 
 

Enstemmig vedtatt 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Grete Kvilvang (RS). 
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SAK 7 – INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

7.1 LOVFORSLAG 

7.1.1 FASTSETTE MØTE OG UTGIFTSGODTGJØRING (§ 2-5.9) 

 

Forslagstillers motivering: 
 

En av Regionstingets oppgaver er å fastsette møte og utgiftsgodtgjøring til 

Regionstyret (§ 2-5.9). Forslaget baserer seg på 10 % av honorar for Forbundsstyret i 

perioden 2011-2013, vedtatt på Håndballtinget i mai 2011. 
 

Regionstyret foreslår: 
 

Forslag til årlig godtgjøring for Regionstyret i Region Vest for perioden 2012–2014. 
 

Grunnbeløp: 

Leder       kr. 9.000,- 

Nestleder     kr. 6.500,- 

Styremedlem / Varamedlem  kr. 5.500,- 
 

Tillegg: 

Arbeidsutvalg    kr. 2.500,- 

Komitéledelse    kr. 1.500,- 
 

RS-medlem kan etter søknad i tillegg gi kompensasjon for tapt arbeid inntil 15 dager 

pr. år. 
 

- Kommer til anvendelser der RS-medlem ikke innvilges tjenestefri av sin 

arbeidsgiver. 

- Det settes et maksimumsbeløp for kompensasjon pr. time lik daglig leders til 

enhver tid gjeldene timelønn. 
 

Fravær: 

Ved stort fravær uten relevant begrunnelse vil honoraret reduseres forholdsmessig 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen merknader 

 
 

Enstemmig vedtatt.  

Ikrafttredelsesdato: 12/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Eva Jørs (RS). 
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7.2 FORSLAG TIL KAMPREGLEMENT 

7.2.1 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.2 – Retningslinjer  

 

Forslagstillers motivering: 
 

Denne regelen diskriminerer og hindrer spillerutvikling i klubber som har flere enn 2 

lag påmeldt i samme serie. Slik reglene er i dag er det enklere å gå fra 1. laget til 2. 

laget enn fra 2. laget og til 3.laget og så videre Det kan ikke ha vært meningen.  

Dette gir ikke den spillerutviklingen som vi mener har vært intensjonen med regelen, 

spesielt dersom vi ser på de spillerne som er «nestbest» Vi er selvsagt klar over faren 

ved økt belastning, men den er også tilstede for spillere som går fra 1. laget til 2. laget 

og blir i tillegg ivaretatt ved andre regler bl.a. de som regulerer antall kamper pr uke 

osv. 
 

Sotra foreslår: 

 

Punkt 2 i kampreglementet vedrørende regulering av § 16-2 endres til: 
 

- § 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. Dette gjelder også mellom 

2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag fortsatt slik nedover på lagene.   

 

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 (første og to 

siste kampene). 

 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret støtter forslaget basert på regulering av aktivitet som ble vedtatt på 

Håndballtinget i 2011. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 12/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Siv Øye Carlsen (Sotra) og Arne Steinsvåg (RS). 
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7.2.2 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.3 – Dispensasjoner 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Denne regelen blir misbrukt ved at lag som har overårige spillere benytter disse til å 

oppnå resultater. Spesielt i de yngste årsklassene blir overårige spillere svært 

dominerende når de står i mål og når de benyttes i offensivt forsvar til å snappe ball. 

Dale IL har uten unntak opplevd at lagene som stiller med overårige, kynisk utnytter 

dette for å oppnå resultater. Det foreslås at det ikke gis dispensasjoner for overårige 

spillere eller at alle registrerte resultater settes til 0-0 i klasser under 12 år og at 

resultat registreres uten at det gis poeng for klasse 12+. Dette innebærer at det ikke 

gis poeng i kamper der lag med overårige spillere deltar. 

 

Dale foreslår: 
 

Primært: Det foreslås at det ikke gis dispensasjoner for overårige spillere. 

 

Sekundært: At alle registrerte resultater settes til 0-0 i klasser under 12 år og at 

resultat registreres uten at det gis poeng for klasse 12+. Dette innebærer at det ikke 

gis poeng i kamper der lag med overårige spillere deltar. 

 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret støtter ikke forslaget og viser til eget forslag. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Etter Lovkomiteens oppfatning er dette noe som i utgangspunktet er en politisk 

beslutning om man skal ha mulighet for dispensasjoner og/eller i hvilken utstrekning 

og på hvilken måte. Det må derfor bli opp til tinget å bestemme hvilke regler som 

skal gjelde. 

 
 

Forslaget ble trukket. 

Dale støtter omforent forslag.  

 

Følgende hadde ordet: Jonny Pedersen (Dale). 

 

 



 

Protokoll fra NHF Region Vest sitt Regionsting 12. – 13. mai 2012 

 

16 REGIONSTINGET 2012 

7.2.3 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.3 – Dispensasjoner 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Vi har opplevd nokre uheldige situasjoner i løpet av sesongen, der disp.spelarar har 

overkøyrt motstanderlaget og delvis sine egne medspelarar. Vi har ei klar 

oppmoding om at desse reglane blir vurdert på nytt.  

 

Vårt forslag er at det blir forbudt å ta eldre spelarar ned ein klasse. Vi meinar at det 

er mykje bedre å hente opp aktive og talentfulle spelarar nedanfrå ved behov. Dei vil 

da etter vår meining få ei god matching og utviklinga vil komme raskare for dei som 

får denne sjansen. 

 

Det blir feil at klubbar som har for lite spelarar blir "premierte" med å kunne fylle 

laget med eldre spelarar. Dette fører til spekulering fra dei andre klubbane, og det 

blir brukt disp.spelarar kun for resultatet sin del. Disp.spelarane tar da også speletid 

fra dei som egentlig høyrer til laget. 

 

Vi meinar også at vårt forslag stimulerer til utvikling på en bedre måte enn slik 

lovverket er og blir etterlevd i dag. 

 

Når det gjelder minihandballen så har vi opplevd at klubbar stiller med 8 årslag som 

nesten kun inneheld 9 åringer. Vi har sett resultat av det med over 15 mål i 

målforskjell sjølv om det reine 8 års-laget får en ekstra spelar. Dette skapar dårlig 

stemning på arrangementet, og motivasjonen til trenarar og spelarar blir sett på 

prøve. 

 

Vi meinar at på eit lag med 4 spelarar kan det gjere store utslag sjølv med bare en 

spelar som held eit høgare nivå. Desse forskjellane ser vi også i lag der alle spelarane 

er like gamle, og meiner vi må unngå å stimulere til at problemet blir større enn 

nødvendig.  

 

Det er etter vår meining ikkje nok å "rettleie" trenarar til å utjamne forskjellane 

mellom laga. Det viser seg gang på gang at enkelte trenarar ikkje følger dei 

"moralske" retningslinjene som er satt. Det bør derfor komme ei regelendring som 

styrer dette bedre. 
 

Sandane TIL foreslår: 
 

Vårt forslag er at det blir forbudt å ta eldre spelarar ned ein klasse. 
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Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret støtter ikke forslaget og viser til eget forslag. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Etter Lovkomiteens oppfatning er dette noe som i utgangspunktet er en politisk 

beslutning om man skal ha mulighet for dispensasjoner og/eller i hvilken utstrekning 

og på hvilken måte. Det må derfor bli opp til tinget å bestemme hvilke regler som 

skal gjelde. 
 
 

Ble ikke stemt over dette forslaget – se omforent forslag. 

 

Følgende hadde ordet: 



 

Protokoll fra NHF Region Vest sitt Regionsting 12. – 13. mai 2012 

 

18 REGIONSTINGET 2012 

7.2.4 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.3 – Dispensasjoner 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Det er levert inn forslag om å endre klassene i gutteserien til doble årsklasser, det vil 

si at det kun settes opp seriespill i de offisielle årsklassene 12, 14, 16, 18 og 20. Behov 

for å tilby lag dispensasjon vil da delvis og for de aller fleste lag falle bort. For å 

hindre at det blir altfor stor aldersforskjell mellom spillere så ønsker vi å ta bort 

regelen om at lagene kan søke om dispensasjon for eldre spillere.  

Dersom forslag om å spille kun med de offisielle klassene ikke blir vedtatt ønsker vi 

ikke å opprettholde dette forslaget.  
 

Sotra foreslår: 
 

Endring i strekpunkt 1: 

Dispensasjoner for aldersbestemmelser gies kun til inntil 3 spillere pr. kamp i 

jenteklassene 11 – 18. 

 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret støtter ikke forslaget og viser til eget forslag. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Etter Lovkomiteens oppfatning er dette noe som i utgangspunktet er en politisk 

beslutning om man skal ha mulighet for dispensasjoner og/eller i hvilken utstrekning 

og på hvilken måte. Det må derfor bli opp til tinget å bestemme hvilke regler som 

skal gjelde. 
 
 

Falt mot 3 stemmer        
 

 

Følgende hadde ordet: Siv Øye Carlsen (Sotra), Eva Jørs (RS), Trond Dokken (Årstad), 

Torbjørn Iversen (Adm.) og Anne Kauppi (Årdalstangen). 
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7.2.5 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.3 – Dispensasjoner 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Region Vest opplever å få dispensasjonssøknader på flere enn 3 spillere fra enkelte 

klubber, og dagens kampreglement åpner for å kunne gi dette. I nevnte tilfeller 

mener vi klubbene må bestrebe seg på å spille en klasse opp, hvor tross alt mange av 

spillerne hører hjemme. Vi ønsker derfor å begrense muligheten for dispensasjon til 

maksimalt 3 spillere i en klasse. 
 

Region Vest foreslår: 
 

Endring i strekpunkt 5: 

- Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gis kun til inntil 3 spillere i klassene J/G 

12 – 18 år. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 
 

Etter Lovkomiteens oppfatning er dette noe som i utgangspunktet er en politisk 

beslutning om man skal ha mulighet for dispensasjoner og/eller i hvilken utstrekning 

og på hvilken måte. Det må derfor bli opp til tinget å bestemme hvilke regler som 

skal gjelde. 
 
 

Ble ikke stemt over dette forslaget – se omforent forslag 
 

 

Følgende hadde ordet: 
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7.2.  ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.3 – Dispensasjoner Omforent forslag 

 

Det var meldt inn fire forslag til regelendringer som omhandler dispensasjoner, og 

etter en workshop blant største delen av Regionstingets delegater, utarbeidet den 

oppnevnte Redaksjonskomiteen et sammenfallende forslag. 

Motivering: 
 

Gjennom workshop lørdag fikk vi inntrykk av at flertallet ønsker å beholde 

muligheten for dispensasjon der dette er hensiktsmessig, men at intensjonen kanskje 

bør styres for å unngå store seire/tap og misbruk av dispensasjonsregelen. Derfor har 

Redaksjonskomitéen satt opp et forslag som kombinerer Dales forslag (7.2.2) og 

Region Vest sitt forslag (7.2.5). Noe som vil ta hensyn til for stort fokus på resultat, 

samt antall spillere som kan brukes under dispensasjon til kun inntil 3 spillere pr 

klasse i klassene 12-18 år.  

 

Redaksjonskomitèen foreslår: 

Som innledning til dispensasjonsreglene legges følgende tekst inn: 

Før en klubb vurderer å søke om dispensasjon skal en ALLTID se på muligheten om 

å spille opp en årsklasse. Dette vil også Region Vest etterprøve og ta med i 

saksbehandlingen av dispensasjonssøknader. 

Endring i strekpunkt 5: 

- Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gis kun til inntil 3 spillere i klassene J/G 

12 – 18 år. 

I klassene J/G 10-11 settes alle resultater til 0-0. 

I klassene J/G 12-18 registreres resultater uten at det gis poeng for lag som har 

dispensasjon. 

Dette innebærer at det ikke gis poeng i kamper der lag med overårige spillere deltar. 

Det kan kun gis dispensasjon til å spille en årsklasse ned (et fødselsår). 

 
 

Enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Eva Jørs (RS) og Jonny Pedersen (Dale). 
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7.2.6 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.4 – Regions- og Fylkesmesterskap 

 

 

Forslagstillers motivering: 
 

Med bakgrunn i at Forbundsstyret nylig har vedtatt tillegg i § 54-1.2 (bestemmelser 

for det nasjonale sluttspillet for J14 og G14 om at hver enkelt klubb ikke kan delta 

med mer enn ett lag i hver klasse), bør dette også reguleres inn i det regionale 

kampreglementet.  
 

Region Vest foreslår: 

 

Hver enkelt klubb kan ikke delta med mer enn ett lag i hver klasse under 

regionsluttspillet. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 12/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: 
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7.2.7 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.4/6/9 – Juniorklasse 

 
Forslagstillers motivering: 
 

For å synliggjøre hvilke aldersgrupper vi ønsker aldersklassen J/G 20 år skal 

omfavne, ser vi det som mer hensiktsmessig å endre betegnelsen på 20-årsklassen til 

Junior (16-20 år). For å beholde en større bredde og et mer differensiert nivå ønsker vi 

en større juniorklasse for å gjøre overgangen mellom aldersbestemt håndball til 

seniorhåndball mykere, samt å ha et godt alternativ til de lag som ikke ønsker spill i 

J/G 18 Elite og Sparserien 18. 

 

Region Vest foreslår: 
 

Betegnelsen for klassen J/G 20 år endres til Junior (16-20 år) i Region Vests 

kampreglement. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Saken gjelder benevnelse på aldersklassen J/G 20. Lovkomiteen mener at det ikke er 

tilrådelig med en slik endring som foreslått. Klasseinndelingene, er nærmere 

beskrevet i NHF’s lov og det er lite tilrådelig at en region endrer klassebetegnelsen. 

En kan vanskelig se at man ved endring av navnet på klassen i seg selv vil oppnå det 

som er motivasjonen for forslaget. 
 
 

Forslaget ble trukket. 
 

 

Følgende hadde ordet: Grete Kvilvang (RS). 
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7.2.8 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.4/6/9 – Invitasjon i offisielle klasser 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Det er mange lag som har problemer med å ha nok guttespiller til å stille lag i alle 

aldersklasser. Det medfører at mange lag spiller med overårige spillere og blir 

stjernet i forhold til sluttspill osv. Dette medfører at svært mange lag er å anse som 

sammensatt av flere årsklasser allerede, og tar en med at en gjerne har med yngre 

spillere i tillegg så er det ofte urimelig stor aldersforskjell på de ulike guttelagene og 

med store fysiske forskjeller. Dette kan gi spesielt store utslag i 13-15 årsklassene - 

noe som er en særdeles viktig periode i forhold til å beholde guttespillerne. Ved å 

kjøre seriespill i de offisielle klassene som består av to årsklasser, gir det muligheter 

for klubbene å beholde spillerne samt å gi dem sportslige utfordringer. 
 

Sotra foreslår: 
 

I gutteklassen settes det kun opp seriespill i de offisielle klassene  

G 12, 14, 16, 18 og 20 år 

 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret støtter forslaget. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Vedtatt mot 12 stemmer 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Siv Øye Carlsen (RS), Eva Jørs (RS), Even Østgulen (Årstad), 

Erik Halvorsen (Fana), Jonny Pedersen (Dale), Runar Øvrebø (Stord), Anne Kauppi 

(Årdalstangen), Trond Dokken (Årstad) og Torbjørn Iversen (Adm.). 
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7.2.9 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.6 – Påmelding 

 

Forslagstillers motivering: 
 

Seriearbeidet starter opp så snart påmeldingen foreligger 1. mai, og frem til 

sommerferien blir pulje- og kampoppsettet lagt. Dette medfører at trekninger etter 

15. august medfører administrativt ekstraarbeid. I dagens kampreglement er det 

åpning for å trekke lag frem til 1. september uten gebyr i klassene J 10-11 år og G 10-

20 år, mens vi ønsker å endre fristen til 15. august. 
 

Region Vest foreslår: 

 

5. strekpunkt utgår: 

Ved trekking av lag i klassene J 10-11 år og G 10-20 år før 1. september, ingen gebyr. 

6 strekpunkt endres til: 

Ved trekking av lag i perioden 15. august til 1. september, settes gebyret til kr. 250, -. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Vedtatt mot 3 stemmer 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Arne Steinsvåg (RS), Petter Stokke (Bergen), Runar Øvrebø 

(Stord) og Torbjørn Iversen (Adm.). 
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7.2.10 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.7 – Dommere 

 
Forslagstillers motivering: 
 

I kampreglementet står det at klubbene er ansvarlig for å skaffe kampledere til 7-9 

årskamper (minihåndball). Vi ønsker å presisere at dette er arrangørklubbenes 

ansvar. 

 

Regionstyret foreslår: 
 

Siste avsnitt (første linje) i pkt 7 endres til: 

Arrangørklubbene har ansvar for å skaffe kampledere til 7-9 årskamper 

(minihåndball). 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: 
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7.2.11 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.8 – Seniorklassene 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Menn 2.divisjon har siden overgangen til regional inndeling i 2005 blitt spilt med 10 

lag, mens det i kvinner 2.divisjon har vært 12 lag. Basert på de diskusjonene som har 

fremkommet i forbindelse med 2.divisjonsprosjektet, er det flere som mener at 18 

serierunder i menn 2.divisjon er for lite. Et av hovedargumentene er blant annet i 

forhold til å stå bedre rustet ved et eventuelt opprykk. Videre mener vi det er 

fornuftig å ha samme antall lag/kamper på herresiden og damesiden. Forslaget må 

også sees i sammenheng med forslag 7.2.11. 

 

Region Vest foreslår: 
 

Første linje endres til: 

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

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

 

Endringen gjelder fra sesongen 2013/14, og Regionstyret får fullmakt til å lage 

overgangsordninger i forkant av sesongen 2012/13 som meldes ut til alle aktuelle 

klubber. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Enstemmig vedtatt 

Ikrafttredelsesdato: 01/05-2013 
 

 

Følgende hadde ordet: Magne Juuhl (RS). 
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7.2.12 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.8 – Seniorklassene  

 
Forslagstillers motivering: 
 

Siden sesongen 2005/06 har Region Vest hatt egne regionale 2.divisjoner. For lagene 

som rykker opp til 1.divisjon via kvalifisering, har overgangen til en nasjonal 

1.divisjon blitt veldig stor både sportslig og økonomisk. Dette merkes spesielt godt 

på herresiden, hvor lagene rykker opp i en 12-lags avdeling med 3 nedrykk. De siste 

årene har klubbene fra Region Vest kommet ned igjen på etter ett forsøk. 

 

Region Vest foreslår: 
 

For å kunne gi et forbedret tilbud til de beste lagene i 2.divisjon, ønsker Region Vest å 

gå innlede dialog med Region SørVest om et samarbeid på det øverste regionale 

nivået. Regionstinget gir styret fullmakt til å sluttføre eventuelle forhandlinger med 

virkning fra sesongen 2013/14, som blir innlemmet i kampreglementet. 

 

Årstad har kommet med innspill på følgende aktuelle modell: 

 

2.divisjonsavdeling regionalt med 12 lag (kvinner/menn) som spiller enkel serie frem 

til jul (11 serierunder). De fire beste lagene går i ny avdeling med de fire beste lagene 

fra Region SørVest, hvor lagene tar med seg innbyrdes oppgjør og spiller dobbel 

serie (11 serierunder). De to beste lagene får plass i kvalifiseringen til 1.divisjon. De 

åtte nederste lagene tar med innbyrdes oppgjør, og spiller enkel serie (7 serierunder) 

etter jul for å avklare hvilke lag som rykker ned. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 
 

Lovkomiteen oppfatter dette som et håndballpolitisk utspill og som må få en 

avklaring i FS jf. NHFs lov § 99-4 jf. § 44-1. endringer i spillemodellen for 2. divisjon 

må avklares med FS. Selv om motivasjonen for forslaget er godt begrunnet – og bør 

kunne ha gyldighet også for andre regioner, er det Lovkomiteens oppfatning at man 

kun bestemmer at man skal arbeide for en endring av spillemodellen. 
 

Lørdag ble det gjennomført work shop, med denne sak som diskusjonsgrunnlag. Gruppen var 

positiv til endring i herrer 2.divisjon men ønsker å presisere at det er viktig at 2 – to – lag får 

plass i kvalifiseringen til 1. divisjon. 

Videre var gruppen positiv til Årstad IL sitt forslag til spillmodell. 

 
 

Enstemmig vedtatt 

Ikrafttredelsesdato:13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Magne Juuhl (RS). 
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7.2.13 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.9 – Aldersbestemte klasser / Premiering 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Under punktet premiering, står det at alle fylkesmestrene i A, og B-klassen får 

diplom. Vi ønsker å presisere at dette er en diplom til laget. 

 

Region Vest foreslår: 
 

Punktet premiering endres til: 

Vinner av Regionsmesterskap, samt Fylkesmestrene i A-, og B-klassen premieres. 

I tillegg gis det individuell premiering. Det er lagsdiplom til alle fylkesmestrene i 

A, og B-klassen. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Enstemmig vedtatt 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Grete Kvilvang (RS) og Even Østgulen (Årstad). 
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7.2.14 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.9 – Aldersbestemte klasser pkt d. - 
klassene J/G 7-11 år 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Det har tidligere vært ulik praksis i forhold til utlysning av miniturneringer i Region 

Vest. I sone 4-8 har det vært 2 påmeldingsfrister (høst/vår), mens det i sone 1-3 har 

vært påmelding til hver turnering. Vi ønsker å klargjøre at påmeldingsfristen til disse 

turneringene sendes ut med innbydelsen innen 1. april. 

 

Region Vest foreslår: 
 

Punkt d. – Klassene J/G 7-11 år endres til: 

 d. – Klassene J/G 6-11 år 

For klassene J/G 6 - 9 år avvikles det minihåndball i egne miniturneringer med 

påmeldingsfrist i henhold til innbydelsen som sendes klubbene innen 1. april 

for kommende sesong. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

 

Lovkomiteen har ingen merknader 
 
 

Enstemmig vedtatt 

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Arne Steinsvåg (RS), Jan Roar Norli (Bjarg), Torbjør Iversen (RS), 

Runar Øvrebø (Stord), Geir Liavåg Strand (Sandane) og Trond Dokken (Årstad). 
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7.2.15 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.11 – Omberammelser 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Med dagens bruk av internett og komprimering av arrangement er klubbene vant til 

å handle på relativt kort varsel. Foreslår derfor at tiden endres fra 10 til 8 dager, noe 

som gir mulighet til å enes om evt ny kamptid senest fredagen før helgekamper uken 

etter. 

NHFs kampreglement har 14 dager, men gir mulighet til avvik i regionale 

bestemmelser. 

RVN har uansett anledning til å omberamme kamp på 72 timers varsel (ref NHFs 

kamprglm. §17-2.4). 
 

Årstad foreslår: 
 

Kamprglm. pkt 11.1. endres til: 

1) Søknad på fastsatt skjema med årsak og eventuelt dokumentasjon må være 

regionen i hende senest 8 dager før kampdato. 

 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret støtter ikke forslaget, og viser til eget forslag som omhandler 

omberammelser. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 
 

Omhandler regionale regler for omberammelser av regionale kamper. Lovkomiteen 

har ingen merknader til forslaget, men finner grunn til å presisere at det som er 

viktig er at man har klare regler på området. 
 

Denne sak ble diskutert sammen med sak 7.2.16  

 
 

Falt mot 8 stemmer 
 

 

Følgende hadde ordet: Even Østgulen (Årstad), Eva Jørs (RS), Tobjørn Iversen (Adm.), 

Trond Dokken (Årstad), Linda Mikkelsen (Åsane), Siv Øye Carlsen (Sotra) og Arvid 

Gimmestad (RS). 
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7.2.16 ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.11 – Omberammelser 

 
Forslagstillers motivering: 
 

Ukentlig får vi tilbakemelding fra trenere/foreldrekontakter i klubbene som er 

misfornøyd med omberammelsesreglementet som gjelder i Region Vest. Først og 

fremst i forhold til 10-dagers regelen, som står fast selv om lagene er blitt enige om 

ny kampdato etter denne fristen. I dagens teknologiske verden jobbes det med 

onlineskjema innenfor omberammelse, og vi ønsker å fremme en endring av dagens 

omberammelsesreglement med knappere tidsfrist men som vil koste litt penger for 

de som en sent ute. 
 

Region Vest foreslår: 
 

Kamprglm. pkt 11 endres til:  

(gult = ny tekst, rødt overstreket = fjernes): 

Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud og NHF 3.divisjon 

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 innen fastsatt frist: 

a) senest 5 dager før kampdato til høyere gebyrer  

b) senest 10 dager før kampdato etter gjeldende gebyrer 

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. Det skal kunne dokumenteres at motstander skal være forespurt og har 

bekreftet at de godtar flyttingen av kampen og ny tid/dato.  

4. Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om 

omberammelse. Søknaden sendes da som foreskrevet i punkt 1 til 

regionskontoret for behandling. 

5. Dersom en klubb ønsker å omberamme en kamp, men ikke oppnår 

kontakt med motstanderklubb via klubbe-post 

(klubbnavn@rvn.handball.no) i løpet av 5 virkedager, vil regionskontoret 

sammen med søkerklubb finne nytt kamptidspunkt. Uavhengig av 

dette må punkt 1 følges. 

6. Oppsatte dommer/dommere skal først forespørres ved nytt tidspunkt. 

(Oversikt på dommere finner man under Region vest på handball.no, 

Klikk ”Dommere” i venstre marg og velg ”For klubber”.) Dersom 

den/de ikke kan, skal søker selv skaffe ny dommer, men endringen skal 

godkjennes av regionen. 

http://www.handball.no/p1.asp?p=9482
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7. Søkende klubb betaler dommerutgiftene, skaffer kamprapport, tidtaker 

og sekretær. (Dette gjelder ikke under evt. Gebyrfrie 

omberammingsperiode). Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i 

arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende 

klubb. 

8. Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for evt. halleie for kamp på 

nytt tidspunkt.  

9. En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har 

godkjent omberammelsen ved utsending av endringsmelding. 

10. For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig grunn for 

omberamming gjelder følgende:  

o Minst 3 av lagets faste spillere (som fast spiller regnes spiller 

som har stått på kamprapporten i lagets 3 siste kamper) må være 

syke. 

o Sykdommen må være av akutt/epidemisk karakter. Det 

understrekes at skader i denne sammenheng ikke regnes som 

sykdom. Flyttet opp til dette punket fra eget punkt. 

o Dokumentasjon (J/G 10-13 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. 

o Les Omberammelser ved sykdom 

11. I 2. divisjon og 3. divisjon følger eget omberammelsesreglement fra 

NHF. 

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionskontoret. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 
 

Omhandler regionale regler for omberammelser av regionale kamper. Lovkomiteen 

har ingen merknader til forslaget, men finner grunn til å presisere at det som er 

viktig er at man har klare regler på området. 
 

Denne sak ble diskutert sammen med sak 7.2.15 

 
 

Enstemmig vedtatt  

Ikrafttredelsesdato : 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Even Østgulen (Årstad), Eva Jørs (RS), Tobjørn Iversen (Adm.), 

Trond Dokken (Årstad), Linda Mikkelsen (Åsane), Siv Øye Carlsen (Sotra) og Arvid 

Gimmestad (RS). 

  

http://www.handball.no/p1.asp?p=9161
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SAK 8 - HANDLINGSPROGRAM 

8.1 LANGTIDSPLAN 

8.1.1 HANDLINGSPROGRAM 2012-2014 

 

Ved behandling av Handlingsprogrammet 2012 – 2014, gikk en gjennom de 

Strategiske hovedområdene hver for seg. 

 

Merknad til Handlingsprogrammets ”Framtidsbildet” under overskriften 

Breddehåndball, ønskes tilført et punkt om Beach håndball. 

Det er i tillegg ønskelig at en implementerer FRAM prosjektet i 

Handlingsprogrammet. Prosjektet har som mål å rekruttere, beholde og 

videreutvikle kvinnelige trenere, dommere og ledere i norsk håndball. 

Videre ble en oppfordret til å måle Handlingsprogrammet jevnlig. 

 

Strategisk hovedområde: Håndballidretten 
 
 

Merknad: 

 

- Ordlyden innledningsvis i punktet ”Mål” endres til Region Vest har følgende 

målsetning, ikke ønsker 

- Topptrener prosjektet videreføres, samt skape flere møtearenaer for trenere 

- Til enhver tid levere aktuelle kvinner til FRAM prosjektet 

- Levere ferdig treningsopplegg til skoler/SFO 

- Rekruttering gjennom tiltak i SFO og skole (HAFO nevnt som eksempel) 

- Prioritere guttene på SUM nivå 

- Utvikle treningsinnhold til barnehåndball 

- Prioritere SUM i sone 1-3 

- Prioritere jenter, når det gjelder inkludering av fremmedkulturelle 

- Ønske om å sette i gang et prøveprosjekt med seriespill i Beach kommende periode 

- Videreutvikle og kvalitetsheve miniarrangementene 

 
 

 

Årstad IL ønsket å få inn nytt punkt i Handlingsprogrammet under det Strategiske 

hovedområde Håndballidretten, der en tilbyr spill i alle aldersklasser. I etterkant av det nylig 

vedtatte forslaget om spill i de offisielle klassene på guttesiden, valgte en derfor å stemme 

over dette forslaget. 

 

Årstad IL sitt forslag: 

 

Det tilbys seriespill, så langt det lar seg gjøre, i uavbrutte aldersklasser. 

 

Falt mot 22 stemmer(19 stemmer for)       
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Strategisk hovedområde: Organisasjon 
 
 

Merknad: 

 

- Opprettholde 2. divisjons prosjektet 

- Endre ordlyden Oppgavestyringsverktøy/klubbutviklingsverktøy til Klubbhåndbok 

 
 

 

Strategisk hovedområde: Anlegg 
 
 

Merknad: 

 

- Fortsette fokus på Byarene – sette opp konkrete tiltak 

- Inngå samarbeid med næringslivet opp mot ny Byarena 

- Ønsker å få med et punkt om Beach anlegg 

- Gratis halleie for de yngste utøverne 

- Futsal (innendørsfotball) kan bli en stor utfordring for håndballidretten i framtiden, 

her må en være forberedt 

- Kjempe om å få utvidet/utbygge eksisterende treningsflater (gymsaler og lignende) 

 
 

 

Strategisk hovedområde: Merkevarebygging 
 
 

Vedtatt uten merknad 
 

 

Strategisk hovedområde: Kommunikasjon 
 
 

Vedtatt uten merknad 
 

 

Strategisk hovedområde: Forretningsutvikling 
 

 
 

Vedtatt uten merknad 
 

 

Strategisk hovedområde: Økonomi 
 
 

Vedtatt uten merknad 
 

 

 

 

Handlingsprogrammet i sin helhet: 
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Merknad: 

- Styret må utarbeide verktøy for å måle måloppnåelse for oppfølgning av bestemte mål 

 

 

 

Regionsstyret får fullmakt til å ferdigstille Handlingsprogrammet med bakgrunn i de 

innspill som framkom. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet: Arvid Gimmestad (RS), Eva Herdlevær (Sotra), Siv Øye Carlsen 

(Sotra), Erik Halvorsen (Fana), Eva Jørs (RS), Trond Dokken (Årstad), Even Østgulen 

(Årstad), Hilde Nord Haugland (Haugen), Grete Kvilvang (RS), Knut Waage 

(Fyllingen Elite), Magne Juuhl (RS) og Runar Øvrebø (Stord).  
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SAK 9 - KONTINGENTER 

9.1 REGIONSKONTINGENT 

9.1.1 REGIONSKONTINGENT 2013 

 

Regionstyret foreslår: 

 

  Regionstyret foreslår følgende avgift i 2013: 
 

   0 - 5 lag  kr. 2 500,- 

   6 - 10 lag  kr. 4 000,- 

  11 - flere lag kr. 5 000,- 
 

  Telling av lag gjelder fra J/G 11 år og oppover 

 

 

 

 
 

Enstemmig vedtatt  

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
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9.1.2 REGIONSKONTINGENT 2014 

 

Regionstyret foreslår: 

 

  Regionstyret foreslår samme regionskontingent som i 2013 

 
 
 

Enstemmig vedtatt  

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

 

9.2 BUDSJETT 2013 
 

Se forslag til budsjett i Handlingsprogram 2012 - 2014 
 
 

Enstemmig vedtatt  

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Torbjørn Iversen (Adm.) 

9.3 BUDSJETT 2014 
 

Se forslag til budsjett i Handlingsprogram 2012 - 2014 
 
 

Enstemmig vedtatt  

Ikrafttredelsesdato: 13/05-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: Torbjørn Iversen (Adm.) 
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SAK 10 – VALG 
 

10.1 VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL TILLITSVALGTE 
 

Regionsstyret (RS)  

   Kandidater    Merknad Klubb 

Leder   Arvid Gimmestad   Gjenvalg Gloppen HK 

Nestleder  Andris Hamre   Ny  Os TF 

Medlem  Grete Kvilvang   Gjenvalg Årstad IL 

Medlem  Gunn Lerøy    Ny  Jotun IL 

Medlem   Bjørn Lindgård   Ny  Stord HB 

Varamedlem  Ane Grete Vik   Ny  Vadmyra IL 

 
 
 

Forslag på leder i Regionsstyret, enstemmig vedtatt 

Forslag på nestleder i Regionsstyret, enstemmig vedtatt 

Forslag må medlemmer i Regionsstyret, enstemmig vedtatt 
 

 

Følgende hadde ordet: Lisbeth Hjelle (VK) 

 

Kontrollkomitè (KK) 

Leder   Arvid Andenæs   GJenvalg Førde IL 

Medlem  Siv Øye Carlsen   Opprykk Sotra SPKL 

Medlem  Erlend Aam    Gjenvalg Kjøkkelvik IL 

Varamedlem  Oddny Sønnesyn   Ny  Førde IL 

  
 
 

Forslag på Kontrollkomitè, enstemmig vedtatt 
 

 

 

Valgkomitè (VK) 

Leder   Mette Davidsen   Opprykk Tertnes IL 

Medlem  Thor Finn Elverhøy   Gjenvalg Kjøkkelvik IL 

Medlem  Arne Steinsvåg   Ny  Stord HB 

Medlem  Hilde Nord Haugland  Ny  Haugen IL 

Medlem  Asbjørn Kjetil Grinde Håre Ny  IL Bjørn 

Medlem  Marianne Grasmo   Ny  Sotra SPKL 

 
 
 

Forslag på Valgkomitè, enstemmig vedtatt 
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10.2 VALG AV REPRESENTANTER TIL NHF`S TING 2013 
 

Representant  Navn 

Leder RS   Skal ikke velges 

1. Representant  Andris Hamre (RS) 

2. Representant  Grete Kvilvang (RS) 

3. Representant  Gunn Lerøy (RS) 

4. Representant  Bjørn Lindgård (RS) 

5. Representant  Ane Grete Vik (RS) 

6. Representant  Arvid Andenæs (KK) 

7. Representant  Medde Davidsen (VK) 

8. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

9. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

10. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

11. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

12. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

13. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

14. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 

15. Representant  (Velges på klubbledermøte i forkant av tinget) 
 

 
 

Forslag på representanter til NHF’s ting i 2013, enstemmig godkjent 
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SAK 11 – BESTEMME STED FOR NESTE REGIONSTING 
 

Regionstyret foreslår: 

 

Det kommende styret gis fullmakt til å bestemme sted for neste Regionsting. 

 
 
 

Enstemmig vedtatt  

Ikrafttredelsesdato: 13/5-2012 
 

 

Følgende hadde ordet: 

 

 

Avslutning 

Arvid Gimmestad avsluttet med å takke for tilliten som gjenvalgt leder og takket 

spesielt de fire regionsstyremedlemmene som valgte å gi seg etter inneværende 

periode. Videre takket han tingforsamlingen for gode diskusjoner og godt 

engasjement, samt dirigentene som førte forhandlingene trygt og godt gjennom hele 

helgen.  

 

Det ble også delt ut blomsterhilsener, samt boken ”Håndballgleder i Vest”, til de 

avtroppende styremedlemmene og dirigentene. 

 

I løpet av helgens Regionsting ble det også utdelt flere stipender og priser. 

Følgende stipender fra Sparebanken Vest ble utdelt: 

 

”Håndballprisen” 2010:   Siv Øye Carlsen (Sotra) 

”Håndballprisen” 2011:   Fana IL 

”Årets Fair Play Pris”:   Årdalstangen IL 

”Årets Trenere”:    Morten og Terje Haugstvedt (Gneist) 

”Årets Klubb” Sogn og Fjordane:  Førde IL 

”Årets Klubb” Hordaland:   Kjøkkelvik IL 

”Årets dommere” i Sogn og Fjordane: Thomas Gjertsen/Petter Smørdal  

”Årets dommere” i Hordaland:  Charles Whiteley/Andreas Borge 

 

Det ble også utdelt to utøverstipend som gikk til Inge Aas Eriksen (Stord Elite) og 

Birgitte Karlsen Hagen (Fana). 

 

Under tingmiddagen lørdag kveld ble det også delt ut Håndballforbundets 

”Innsatspris”, og denne gikk til: 

 

Svein Arne Myklebust (Bjørnar)  for 2010 

Runar Øvrebø (Stord)   for 2011 
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For andre gang skulle det deles ut Region Vest sitt Fortjeneste merke i sølv. De som 

fikk tildelt dette var:  

Magne Juuhl (Bjørnar) og Jarl Helmer Svanberg (Kjøkkelvik). 

 

 

Avslutningsvis takket NHFs representant, Nina Britt Husebø, tinget for gode 

strategiske diskusjoner og rettet en spesiell takk til Arvid Gimmestad for den 

innsatsen han har gjort og for det oppriktige engasjementet han har for håndballen i 

Regionen. En blomsterhilsen ble også overlevert Arvid. 

 

 

Gjenvalgt leder Arvid Gimmestad hevet tinget søndag kl. 13:10 

 

 
 

Protokollert av Torleif Landa og Siv Trones, etter notater. 

 

Protokollen er gjennomlest og godkjent som protokoll fra  

NHF Region Vest sitt 4. ordinære Regionsting. 

 

 

 

 

                 

        Anne Kauppi      Petter Stokke 

 

 


