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Velkommen ved regionsleder Ane Grete Vik 
 

Ane Grete Vik ønsket velkommen til NHF Region Vest sitt 9. Ordinære Regionsting. 
 
Tinget ble innledet med 1 minutts stillhet for Harald Skogseide og andre, som har falt bort i løpet 
av tingperioden. 
 
Rikets tilstand 
v/Ane Grete Vik 
 
Det har vært en innholdsrik periode 
På aktivitetsfronten har vi gjennomført bl.a. Landsturneringen i 2018 og VM play off 5. Juni 
2019, det har vært gjennomført samlinger både for høy spiller prosjekt, Lerøy HB camp, 
etablering av rullestolhåndballaktivitet og aktivitetsdager for flerkulturelle, for å nevne noe.  
Det har vært en spesiell sesong, da en har i løpet av det siste året vært skifte av både styreleder 
og daglig leder. 
Videre har det vært ganske turbulent, med en del medieoppslag og det er avholdt møte med 
klubbene som ga tydelig signaler knyttet til bl.a. økonomi. Klubbene er blitt hørt og det er 
gjennomført en reduksjon i startkontingentene i barnehåndballen med 30% fra 
håndballsesongen 2020/2021. 
Sesongavslultnigen ble annerledes og ble avsluttet brått 12. mars grunnet Covid-19.  En er 
fortsatt usikker på oppstarten til høsten, men en håper å starte som planlagt i midten av 
september. 
En har i løpet av koronatiden opplevd mye positivt knyttet til den digitale verden og vi har 
gjennomført mange gode kurs og webinarer, som vi ønsker å kunne videreføre også etter denne 
perioden. 
Hovedfokus i perioden har vært Klubbhus – Dommerarbeid og Anlegg. 
Det har vært jobbet godt med prosjektet klubbhus gjennom perioden og dette inngår nå i den 
ordinære driften, nå med fokus «Ut i klubb» 
Anleggsarbeid har en også inneværende sesong hatt stor  fokus på, mange kommuner har vært 
besøkt, men det har utfordrende da kommunene har vært opptatt og vanskelig å komme i dialog 
med, grunnet prossessen knyttet til kommunesammenslåing. 
På dommersiden har regionen opprettet en prosjektstilling som vil ha fokus på dommerarbeid, i 
tillegg er det opprettet 3 soneanvsvarlige som skal ha ansvar for dommerutviklingsgrupper i 
sonene 1-3. 
På område Inkludering, og tilrettelagt håndball (TH), har en fått inn egen sponsor for TH serien, 
og Region Vest er den første regionen som har tilbudt egen serie for barn. I tillegg har en nå 
kommet i gang med rullestolhåndball og Årstad har opprettet et lag som skal spille i regionens 6. 
Div. for kvinner.  
 
Med NHFs verdier, ønskes Regionstinget  lykke til med forhandlingene 
 
 
Hilsninger 
  
Norges Håndballforbund v/Siv Øye Carlsen og Øyvind Indrebø  
Fokus  «håndball for alle – hele tiden», satt av store midler til dette arbeidet.  
«Ut i klubb», viktig satsingsområde,  vi må ikke glemme hvem som er til for hvem. Glad for å 
lese dette i RV sitt Handslingsprogram. 
Politikk og ledelse. Forbund og Region må jobbe sammen slik at en alle går sammen  i riktig 
retning. 
Økning i antall utøvere og lag. Det har vært jobbet godt og spesielt kjekt å se at det har vært 
jobbet ekstra i perioden vi nå er inne i. 
NHF er nå den nest største Idrettsorgansisasjonen. Ved siste opptellingen gikk en forbi 
skiforbundet og er  
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nå nr. 2 bak fotballforbundet, i antall medlemmer. 
 
Ønsket lykket til med tingforhandlingene. 
 
Vestland Idrettskrets v/Oddny Grete Njøten 
Norges Håndballforbund tar tak i det viktige inkluderings- og integreringsarbeidet.  
Regionen jobber også godt med anleggsutfordringen og har gjort et godt og viktig arbeidet med 
å karlegge anleggsbehovet i alle regionens kommuner.  
Idrettens posisjon i Norge står sterkt. De økonomiske konsekvensene av covid -19 er vanseklig 
å forutsi men er en utfordring for klubber og kretser/forbund. 
Alle de frivillige gjør en fantastisk innsats. Verdiarbeidet står sentralt og en må fortsette det viktig 
arbeidet mot bl.a. homohets og rasisme. 
 
Oddny Grete ønsket lykke til med tingforhandlingene. 
 
NFF Hordaland v/Kristine N. Saltskår 
Fotballforbundet er takknemlig og stolt av å være en god nabo til Håndballforbundet.  
Det samarbeides godt på tvers av idrettene og de to stillingene som deles på områdene 
«inkludering» og «integrering», er et bevis på det. 
Landsturneringen i 2018, et flott arrangement er også et bevis på hvor viktig dette samarbeidet 
er for både utøvere og forbund. 
 
Kristine ønsket lykke til, med gode diskusjoner og forhandlinger. 
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SAK 1 – SAKSLISTE 
   

Registrering av frammøtte tingprepresentanter. Ved registrering lørdag 20. Juni kl. 12:30 var der 
67 stemmeberettigede tilstede. 
 
 
Godkjenning av representanters fullmakter. Samtlige delegater var på forhånd kontrollert av daglig 
leder, og ble enstemmig godkjent. Det ble bemerket at ikke alle klubbene hadde oppfylt kravet i 
henhold til NIFs lov om kjønnsbalanse. Ansatte ble tildelt talerett i saker som berører deres 
virkeområde 
 
 

SAK 2 - FORRETNINGSORDEN 
  

Den foreslått sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 
Merknad: Delegat, Eirik André Hesthamar ba om, og fikk tildelt, talerett i sak 7.2.1. 
 
 

SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER 
   

  Dirigenter: Arnor Dingen og Marit Pedersen 
   
  Sekretærer: Ainor Naustdal og Siv Trones 
   
  Tellekorps: Katrine Abelsen og Lisbeth Voldsund 
 
  Rekaskjonskomité: Frank Bjørndal og Gunn Merete Paulsen 
 
  Underskrive tingprotokollen: Ann-Kristin Førde og Vidar Steine  
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SAK - 4 BERETNINGER 

4.1 REGIONSTYRETS BERETNING 

 
Regionsstyrets beretning ble enstemmig godkjent med følgende merknader: 

 

Regionsstyrets beretning ble sett under ett og evt. feil i statistikkene, sendes administrasjonen i ettertid. 

 

✓ Kostnadene er for høy. Bør gjøres prioriteringer og drives mer effektivt. 

✓ Lang beretning som mangler resultat og mål for tiltakene. 

✓ Beretningene må bli tydeligere. 

✓ Finner det overraskende at hele beretningen behandles under ett.  

✓ Kommentar til spillerutvikling: Usammenhengende beretning, mangler informasjon om viktig tema som 

bl.a. spillerbelastning. Serieoppsettet for  ses. 2019/2020 var dårlig, oppsett for 2020/2021 er bedre, 

med hensyn til belastinging. 

✓ Beretningen må knyttes til Handlingsprogrammet. 

✓ Regionen gir tilbud kun til et begrenset antall klubber/utøvere 

 

Det nye styret tar med seg innspillene i sitt arbeid framover. 

 

Følgende hadde ordet:  

Olav Skervheim, Gneist, Erik Halvorsen, Bjarg, Gunn Merete Paulsen, NHF RV, Knut Waage, NHF Region 

Vest, Morten Mortensen, Florø, Dag Erling Slettebakken, Mathopen. 
 
 
 
 
 
 

4.2 – OPPNEVNTE UTVALG 

 

4.2.1 – ARRANGEMENTSUTVALGET SIN BERETNING 
 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 
 

 

4.2.2 – MERKEKOMITEEN SIN  BERETNING 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 

 
 

4.2.3 – INKLUDERINGSUTVALGET SIN BERETNING 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 

 
 

4.2.4 – DOMMERUTVALGET SIN BERETNING 
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Beretningen ble enstemmig godkjent. 

 

 
 

4.2.5 – KLUBBHUSUTVALGET SIN BERETNING 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 

 
 
 
 

4.3 - TINGVALGTE KOMITEER 

 
4.3.1 - KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING 

 

Beretningen ble enstemmig godkjent, med følgende merknad: 

✓ 2018 og 2019 regnskapet kan også kommenteres ved behandling av regnskapet 

 

Følgende hadde ordet: 
Arvid Gimmestad, Kontrollkomitéen 

 

 

 

4.3.2 - VALGKOMITEEN SIN BERETNING 

Beretningen ble enstemmig godkjent. 
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SAK 5 – REGNSKAP 
 

Trine Vokuhl Havn (NHF RV) foretok en kort oppsummering av de to regnskapsårene. Regionen har i 
sitt Handslingsprogram at en skal ha en egenkapital på 18%, dette har en oppfylt og pr 31.12.2019 
var denne 35%. I forslag til langtidsbudsjett for perioden fram til og med 2023, vil en benytte seg av 
den opparbeidede egenkapitalen, men en vil fortsatt holde seg innenfor gjeldene retningslinjer. 
Regionen har også hatt stor fokus på å få inn utestående fordringer. 

 

5.1 - REGNSKAP 2018 
 
Regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent, med følgende merknader: 
 

✓ Regskapet må gjøres mer forståelig og må vises pr prosjekt, slik at en kan se hvordan 
regionen drives 

✓ Kontrollkomiteen infomerer om at regnskapet er ført i henhold til gjeldende regler og at 
prosjektregnskap er tilgjengelig 

✓ Administrasjonen tar innspillene med seg i sitt videre arbeid 
 
Følgende hadde ordet: 
Olav Skjervheim, Gneist, Arvid Gimmestad, Kontrollkomitéen, Dag Erling Slettebakken, Mathopen og 
Trine S. Dalland, Administrasjonen. 
 

 
 
 

5.2 REGNSKAP 2019 
 

Regnskap for 2019 ble enstemmig godkjent 
 
 
 

SAK 6 – TILSETTE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR 
 
 

6.1 - REGIONSTYRETS FORSLAG TIL REVISOR 
 
NHF Region Vest har nå felles regnskapskontor/føring og revisor med Norges 
Håndballforbund. Dette ble innført fra og med regnskapsåret 2015, og ønskes videreført. 

Regionstyret foreslår å engasjere samme revisor som Norges Håndballforbund, pr tid RSM 
Norge AS. 

 
 
 

 
Følgende hadde ordet: Ingen

 
Enstemmig vedtatt 
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SAK 7 – INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

7.1 – LOVFORSLAG 

 

7.1.1 – HARMONISERING AV REGIONSLOVEN 

 
Forslag til ny lov følger som eget vedlegg / appendiks 

 

Forslagstillers motivering: 

Regionens lov er basert på og i samsvar med Lovnorm for særregioner vedtatt av 

Idrettsstyret 23. oktober 2019, NIFs Lov og NHFs Lov og Forbundsstyrets vedtatte 

lovnorm for NHFs regioner. Ved motstrid med overordnet myndighets lover og/eller 

lovnorm gjelder overordnet myndighets lover og/eller lovnorm. 

Som en følge av disse vedtakene foreslås det endret ordlyd i Regionale lover og 

reglementer for å harmoniseres mot tidligere vedtatte endringer. Viser ellers til vedlagt 

forslag til ny lov. Endringsforslagene vil bli gjennomgått og debattert på tinget. 

Regionstyret foreslår: 

Håndballtinget i 2019 vedtok at det skulle utarbeides en ny lovnorm for NHFs 

regioner. En nedsatt arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til ny lovnorm basert på 

Håndballtingets bestilling og de revisjoner som NIF gjorde i basislovnormene. 

Forslaget til ny lovnorm ble behandlet og vedtatt av Forbundsstyret 24. februar 2020. 

Regionstyret anbefaler at loven blir vedtatt slik den er framlagt. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. 
 
 

 
 

Følgende hadde ordet:Jarl Svanberg, NHF RV,  Dag Erling Slettebakken, Mathopen, Arvid Gimmestad, 
Kontrollkomitéen, Per Erik Magnussen, NHF, Olav Skjervheim, Gneist.

Enstemmig vedtatt 

  Ikrafttredelsesdato :  20/06 - 2020 
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7.1.2 – FASTSETTE MØTE OG UTGIFTSGODTGJØRELSE (§16-8) 

 
Forslagstillers motivering: 

 

En av Regionstingets oppgaver er å fastsette møte og utgiftsgodtgjøring til Regionstyret (§ 

16-8). Historisk har regionstyrets godtgjørelse basert seg på 10 % av honorar for ikke 

heltidsansatte i forbundsstyret. 

 
Regionstyret foreslår: 

Forslag til årlig godtgjøring for Regionstyret i Region Vest fra og med 21. juni 2020. Beløpet 

indeksregulerer årlig med 3 % fra og med 01.01.2021 

 
Grunnbeløp: 

Leder  kr. 15.000,- 

Nestleder  kr. 12.500,- 

Styremedlem / Varamedlem  kr. 10.000,- 

 
Tillegg: 

Arbeidsutvalg  kr. 5.000,- 

Komitéledelse  kr. 2.500,- 

 
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 bemerkninger til forslaget. 
 
 
 

 

Følgende hadde ordet: Ane Grete Vik, NHF RV

 
Enstemmig vedtatt 
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7.1.3 – ENDRING AV LOVEN §13 Regionstinget pkt 1 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Justering av tidspunkt for regionale ting 
1. Bakgrunn 

Strategiplanen anno 2019 ble vedtatt på Håndballtinget 10.-12. mai 2019 i  Sandefjord. 

Denne skal danne grunnlag for nasjonal handlingsplan som igjen skal danne grunnlag for 

regional handlingsplan og handlingsplan for NHF sentralt og som  til slutt  danner  grunnlag 

for klubbenenes handlingsplaner  for å  sikre at det går  et råd tråd  gjennom  det  hele ned 

og «Ut i klubb». Utfordringen er at alle håndballklubber må avholde  årsmøte innen 

utgangen av mars 2020 og NHF Region Vest  ikke avholder sitt  regionsting  med blant 

annet godkjenning av regional handlingsplan før 9-10 mai 2020. Dermed går det  nesten  2 

år fra NHF sin strategiplan godkjennes til det går en rød tråd ned til klubbenes 

handlingsplaner. 

2. Drøfting 
At det skal gå nesten 2 år fra NHF sin Strategiplan  godkjennes til det går  en rød tråd ned til 

klubbens handlingsplaner virker svært ulogisk all den  tid  virketiden i klubb knapt blir  et år 

før NHF skal ha nytt håndball ting og lage et nytt Strategidokument basert på klubbene 

erfaringer og tilbakemeldinger som svært kort virketid. 

Florø SPKL foreslår: 
 

a. Anbefaling 
Dersom virketid i klubb skal danne grunnlag for å vurdere føringene og effektene som 

Strategidokumentet gir til nasjonal handlingsplan,  regional  handlingsplan/Handlingsplan 

for NHF sentralt må denne gjøres lenger. 

 

En måte å gjøre dette på kan være om en følger følgende tidsplan 

a. Strategiplanen godkjennes i mai 

b. Nasjonal Handlingsplan godkjennes i oktober 

c. Regional Handlingsplan og Handlingsplan for NHF sentralt godkjennes i februar. 

d. Klubbens handlingsplaner i mars 
 

Dette øke virketid i klubb fra 1 til 2 år som bør være et minimum for å sikre at den får 

tilstrekkelig virketid for å kunne vurdere føringen og effektene fra 

Strategidokumentet slik at anbefalinger om justering og endring kan være basert på et 

nødvendig grunnlag/virketid i klubb. 

 
 

3. Vedtak 
Det anbefales at tiden fra Strategidokument godkjennes til klubbenes handlingsplaner 

kan godkjennes og baseres på disse reduseres betydelig for å sikre at virketid i klubb blir 

lenger for at føringene og effektene der kan være basert på tilstrekkelig grunnlag  for 

innspill til revisjon av justert Strategiplan. 
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a. Effekt 
i. Lengre virketid i klubb danner bedre grunnlag for å kunne vurdere føringer og 

effekt. 
ii. Lettere og se en rød tråd fra overordnet nivå ned og ut i klubb. 

 

b. Mål 
Saken vedtas og danner grunnlag for nødvendige justeringer som bidrar til kortere til 

fra beslutning på overordnet nivå til dette er ført ut i klubb og dermed får lengre 

virketid. 
 

4. Oppsummering/konklusjon 

Florø SK Handball ønsker med dette forslag til vedtak og kunne redusere tiden fra 
 

Strategidokumentet besluttes til føringene og effektene derfra er implementert og godkjent i 

klubbenes handlingsplaner. 

 

 
Regionstyrets innstilling: Regionstyret ser at forslaget har gode intensjoner. Styret ser 

utfordringene som ligger i fremdrift av planene i argumentene som løftes frem. Dersom 

klubbens konkrete forslag skal gjennomføres krever dette en omfattende endring av 

lov/vedtekt på flere nivåer i norsk idrett. Regionstyret ser imidlertid at dagens regime også vil 

kunne ha sine fordeler.  I  dette ligger  at  klubbenes  handlingsplaner  (basert  på norsk 

håndballs vedtatte felles strategier) vil være et utmerket grunnlag for regionens samlede 

handlingsplan. Videre vil regionen  bestrebe  seg på  at et utkast  til regionens  handlingsplan 

skal kunne foreligge  før klubbenes frist for årsmøter er passert.  Regionstyret påpeker videre 

at en 3 års horisont på handlingsplaner er lang, og at det legges opp til  gjennomgang  og 

revisjon på de årlige håndballpolitiske møtene som skal avholdes. (Jfr. regionens nye lov  § 

25.) Regionstyret anbefaler ikke forslaget i sin nåværende form, men vil ta intensjonen i 

forslaget med i sitt videre arbeid. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen deler regionstyrets betraktninger knyttet til de lovmessige utfordringene i 

konkretiseringen i forslagets punkt 2 a. Utover dette har ikke Lovkomiteen bemerkninger til 

forslaget. 

 
 
 
 

Følgende hadde ordet: Morten Mortensen, Florø. 

 
Forslaget ble trukket 
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7.2 – BESTEMMELSESFORSLAG 

 
Forslagene 7.2.1 og 7.2.2 ble debattert og sett i sammenheng med hverandre.  

 

7.2.1 KOSTNADSREDUKSJON AV PÅMELDINGSAVGIFT TIL NHF RV 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Sjå vedlagt framlegg til vedtak knytta til kostnadsreduksjon  av  påmeldingsavgift i NHF 

Region Vest. Framlegget er på vegne av Nore Neset Idrettslag, Sotra Sportsklubb og Askøy 

Håndballklubb. 

Nore Neset IL, Sotra SPKL og Askøy HK foreslår: 
 

"Regionstinget vedtek at NHF Region Vest skal redusera påmeldingsavgifta med minimum 

40% frå 2019-nivå. Kostnadskuttet skal skje over dei neste 2 åra. Minst halvparten av 

kostnadskuttet skal komme allereie i påmeldinga for 2020/2021-sesongen. 

Kostnadsreduksjonen skal skje etter følgande prinsipp: 

 

1. Kursavgifter skal ikkje dekkast inn gjennom påmeldingsavgifta. 

2. Spelarutviklingstiltak skal ikkje kryssfinansierast av påmeldingsavgifta. 

3. Det skal hentast ut effektiviseringsgevinst gjennom auka digitalisering. 

4. Eventuell restreduksjon skal skje gjennom effektiviseringstiltak i organisasjonen. 

5. Kostnadsreduksjonen skal ikkje gå på bekostning av klubbutviklingstiltak." 

 
Forslagsstillar vil redegjera for framlegget på regionstinget, og vil der også kunne besvare 

eventuelle spørsmål knytta til framlegget. 

 

 
Regionstyrets innstilling: Regionstyret mener forslaget allerede er ivaretatt igjennom 

reduksjon i påmeldingsavgift og  fjernet kursavgift til trenerutdanning.  En foreslått  reduksjon 

vil ikke være forsvarlig og i strid med solidaritetsprinsippet i norsk håndball. Administrasjonen 

ved daglige leder har fått i oppdrag til enhver tid å fokusere på effektivitet, kostnadskontroll i 

kombinasjon med kvalitet i oppgaveløsningen og tjenestetilbudet til regionens klubber. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger til 

forslaget.  

 
Følgende hadde ordet: Eirik André Hesthamar, Nore Neset, Bjørn Ole Eilertsen, Knut Waage, NHF RV, 
Arvid Gimmestad, Gloppen, Trine S. Dalland, Adm., Olav Skjervheim, Gneist, Vidar Steine, Årstad, Jan 
Norbeck, Os, Anders Dahl, Bjørnar,Øyvind Østrem, Florø, Dag Erling Slettebakken, Mathopen,Kolfinna 
Magnusdottir, Åsane, Gunn Merete Paulsen, NHF RV, Frank Bjørndal, Gneist. 

Forslaget ble vedtatt  Antall for:  31 
Antall mot: 29 

Ikrafttredelsesdato :   20/6 -  2020 
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7.2.2 – REDUKSJON AV SERIEAVGIFT 
 

Forslagene 7.2.1 og 7.2.2 ble debattert og sett i sammenheng med hverandre.  

 
Forslagstillers motivering: 

 

Kostnaden for å delta i seriespill i regi av region og forbund har økt betydelig siste år. Siste 5  

år anslår forslagsstiller at kostnaden for påmelding til seriespill for de yngste lagene har økt 

med ca 80 %, i samme periode har det blitt nær 50 % flere lag. 

Ettersom administrasjon av seriespill i all hovedsak er en administrativ oppgave burde 

enhetskostnaden i perioden gått ned som følge av en betydelig volumvekst. I perioden har 

den teknologiske utviklingen også muliggjort økt effektivisering hvilket også taler for at 

enhetskostnaden burde vært redusert i stedet for økt. 

Det koster nå 3.000 for de yngste lagene å melde seg  på  seriespill.  Dette er nær 10  ganger 

så mye som det koster å melde på lag i fotballserien. I 15-årsserien koster det 6.500 kroner å 

melde på et lag. Med tillegg  for diverse forbunds-, regionsavgifter  og en lisens  på 1.415 

kroner er det nå en uholdbar  kostnad  for å spille  håndball.  Dette allerede  før klubbene har 

satt av midler til utstyr, trenere og utvikling. 

Det nåværende kostnadsbildet er usolidarisk og en viktig faktor (av flere) til at så mange gir 

seg med håndball i ungdomsårene. 

Status 
 

Forslagsstiller opplever økende bekymring fra foreldre fra den perioden hvor også 

lisenskostnaden kommer på toppen av øvrige kostnader. Ettersom kostnadene også for de 

yngste lagene har økt så betydelig er det utfordrende å finansiere eldre grupper basert på 

overskudd fra yngre lag. 

Flere klubber har trukket lag fra spill i regi av regionen på grunn av kostnadsbelastningen. 

Dette er ikke en god løsning over tid og det er derfor avgjørende at det nå kommer en 

vesentlig kostnadsreduksjon for å forhindre at flere klubber og flere årskull trekkes ut av 

seriespill i regi av regionen. 

Gneist, Fana og Bjarg foreslår: 
 

Tinget vedtar at NHF Region Vest umiddelbart starter med reduksjon av serieavgifter og skal 

gradvis redusere påmeldingsavgiften i alle årskull til maksimalt 1/3 av 2019-nivået. 

Reduksjonen skal senest skje gradvis over de to kommende sesonger – med start i 

sesongen 2021/2022 – hvorav minimum halvparten av reduksjonen skal tas ut i sesongen 

2021/2022. 

Videre skal NHF Region Vest i sin helhet motvirke inntektsbortfallet med effektivisering. Det 

skal ikke økes avgifter eller betalinger fra klubbene på noen som helst måte for å 

kompensere for inntektsbortfallet som dette forslaget innebærer. 
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Regionstyrets innstilling: 

Regionstyret mener forslaget allerede er ivaretatt igjennom reduksjon i påmeldingsavgift og 

fjernet kursavgift til trenerutdanning. Den foreslåtte reduksjonen vil ikke være forsvarlig og i 

strid med solidaritetsprinsippet i norsk håndball. Administrasjonen ved daglige leder har fått i 

oppdrag til enhver tid å fokusere på effektivitet, kostnadskontroll i kombinasjon med kvalitet i 

oppgaveløsningen og tjenestetilbudet til regionens klubber. Forslaget må ses i sammenheng 

med forslaget fra Nore Neset, Askøy og Sotra. 

 

 
Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger til 

forslaget 

 

 
 

Følgende hadde ordet: Bjørn Ole Eilertsen, Bjarg 
 
 
 

  

 
Forslaget ble trukket 
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7.2.3 – GODTGJERING FOR DOMMAROPPDRAG 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Dommar satsane må opp, også på dei yngste klassane. Dette for at det skal vere 

"konkurranse dyktig " for dommarane å dømme. Ellers finn dei seg anna jobb, for 

å tjene peng! Blir for fåe kampar, og for liten sats. 

På vegne av dommarkontakten i klubben vår sender vi inn forslag el innspel til sak 

som bør opp på regionstinget i mai. 

 

Sogndal foreslår: Dommersatsane økes i alle aldersklassar. 

 

Regionstyrets innstilling: Dommersatsene skal harmoniseres i hele landet, den 

prosessen pågår fortløpende. Regionstyret har ingen motforestillinger til forslagets 

intensjon, men mener dette ikke egner seg som en vedtakssak på tinget. Dette både 

med hensyn til det nasjonale harmoniseringsarbeidet samtidig som sakens realitet er 

underlagt regionstyrets myndighet. Regionstyret anbefaler at saken drøftes på tinget 

og at tingets signaler oversendes det nye regionstyret for oppfølging. 

 
Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger 

til forslaget. 

 
 

 

        Følgende hadde ordet: Trine V. Havn, NHF RV 

 
  

 
Forslaget ble ikke behandlet 
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7.2.4 REGIONAL DOMMERTRAPP 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Regional dommertrapp 

Utfordring: Flere synes det i dag er krevende med «skjønnsdømming» i 11 årsklassen, og 

hva med 12 årsklassen sesongen 2020/2021 som også blir 6`er håndball (uten tabell)? 

 
1. Ønske fortsatt krav om Dommer 1 i 12 års klassen på nivå 1. 

Forslag at Dommere i barnehåndball motiveres til  å begynne på Dommer 1 utdanning  da 

man dømmer 11 år. I dag er steget fra Dommer i barnehåndball (6 til 11 år) til Dommer 1 (fra 

12 år) for høyt for flere. 

Erfarne Dommere i barnehåndball kan hvis egna dømme 12 årsklassen nivå B og C, men 

mot lavere honorar. Mener vi må budsjettere med gulerøtter for å få flere videre i trappen til 

Dommer 1. Tenker at Dommer 1 som dømmer 11 års klassen blir honorert høyere, for å 

motivere dommerne til å ta Dommer 1 kurset. 

 
2. Ønsker at regionen budsjetterer et større  beløp  til  veiledningsansvar,  slik  at 

det kan tilrettelegges for at alle dommere i 6`er håndball blir veiledet og fulgt opp av et 

system i regionen. 

Vi har et felles ansvar for rekrutering, slik at Dommerne i barnehåndball motiveres av region, 

sone og klubb til å ta Dommer 1. Det er et stort behov i regionen. I dag har vi nok Dommere i 

barnehåndball, men for få Dommer 1. Da må vi gjøre noe sammen, tenke strategisk. 

Hensikten blir å få flere Dommere i barnehåndball til å se muligheter og gå videre, ta 

Dommer 1 og høyere. Samtidig gjøre det tryggere og mer forutsigbart for dem. Mathopen IL 

ved håndballgruppen har 10 års erfaring på at hele  15 årskullet  tar Dommer i barnehåndball, 

og får teori kunnskapen. Hensikt med å skolere hele kull, er å gi alle dommerkunnskap - greit 

at flere/alle tar dommersperspektivet! 

 

 

 

3. Forslag – (13)/ 14 åringer kunne ta Dommer i barnehåndball og starte å 

dømme minihåndball ved (13)/14 års alder, hvis egnet! Ønsker ei dommertrapp hvor man 

kan starte, bygge kompetanse, få erfaring og kunne gå videre. I minihåndball og kortbane 

fortsetter klubben med sitt veiledningsansvar for Dommer i barnehåndball. Dommer er en 

flott rolle i klubb og inntektskilde for de som ønsker (individuelt eller som dugnad til lag). 

Klubben sitt ansvar å veilede Dommere i barnehåndball og finne hver og en egnet. 

4. Dommerpoeng til klubb - Gjeninnføre dommerpoeng til klubb fra 6 ̀håndball, 

dvs fra 11 årsklassen og eldre fra sesongen 2020/2021. Må synes igjen at klubber aktivt 

jobber med dommerarbeid! Regionale modellen som ble innført i vest, er justert noe og blitt 

nasjonal. 

5. Betalingsfrister til dommere – bør ses på. På forrige regionsting bestemte vi 

betalingsfrister som er vanskelig å etterleve. Det bør diskuteres på nytt, 

Forslag månedsutbetalinger på etterskudd. 
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Mathopen foreslår: 

 
1. Dommere i barnehåndball motiveres til å begynne på Dommer 1 utdanning, da man 

dømmer 11 år. Fortsatt krav om Dommer 1 i 12 års klassen på nivå 1. 

2. Regionen budsjetterer et større beløp til veiledningsansvar, slik  at det kan tilrettelegges 

for at alle dommere i 6`er håndball blir veiledet og fulgt opp av et system i regionen. 

3. (13)/ 14 åringer kan ta Dommer i barnehåndball og starte å dømme minihåndball 

ved (13)/14 års alder, klubbens ansvar å finne egnet! 

4. Dommerpoeng til klubb fra 6 `håndball, dvs fra 11 årsklassen 

5. Betalingsfrister til dommere – Forslag månedsutbetalinger på etterskudd. 

 
 

Regionstyrets innstilling: 

Regionstyret støtter intensjonene i forslaget og at det kan være utgangspunkt for en god 

diskusjon på tinget. Regionstyret påpeker videre at det allerede har skjedd endringer i kraft at 

aldersgrensen for å gå på kurset «dommer barnehåndball» er senket til 14 år. Regionstyret 

anbefaler at betalingsfrister og dommerpoeng foreløpig  holdes  uendret,  da  dette  er  et 

område det arbeides med i  det  nasjonale  fagmiljøet for dommere. Regionstyret  foreslår 

videre at tingets signaler tas med inn i det videre arbeidet regionalt så vel som sentralt. 

. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser utover eventuell oppdatering av gjeldende 

reglement/bestemmelser knyttet til forslagets punkt 3 og 4. For øvrig har ikke Lovkomiteen 

bemerkninger til forslaget. 

  

 

 

Følgende hadde ordet: Trine V. Hanv NHF RV, Ann-Kristin Kristoffersen, Mathopen, Olav Skjervheim, Gneist, 
Tom Erik Lindhjem, Adm., Dag Erling Slettebakken, Mathopen, Jeanette Krabbedal-Mathisen, Kjøkkelvik. 

Punkt 1 og 3 er allerede ivaretatt i forbindelse med harmonisering av regelverket. 
Punkt 5. RS har vedtatt bestemmelsene for ses. 2020/2021 og i dette er det 
bestemt at en øker frist for betaling til dommerne, til 14. dager. 
 
Mathopens forslag ble ikke behandlet med avstemming 
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7.2.5 – KRAV OM FORNYING AV POLITIATTESTER ETTER 3 ÅR 

 
Forslagstillers motivering: 

 

1. Bakgrunn 
Tidligere var det krav om fornying av politiattester etter 3 år, men denne praksisen 

opphørte for noen år siden. Med dagene løsning kan for eksempel en trener med 

politiattest som står i samme funksjon i klubben i praksis ikke fornye sin politiattest  uten 

at denne bytter funksjon, dette fører til en uthuling av intensjonen bak kravet om 

politiattest, reduserer tilliten til politiattesten og øker faren for overgrep. 

2. Drøfting 
Frivillige lag og organisasjoner slik som en håndballklubb utfører en betydelig og viktig 

samfunnsoppgave. Krav om politiattest og visshetene om dette har vært en form for 

garanti både for de aktive, lederne i klubb og foreldre. 

Krav om politiattest slik det praktiseres i dag har selvsagt den effekt at de som skal ha 

det må sjekkes før de enten gis eller ikke gis attest. 

Samtidig har en politiattest kun en reel verdi den dagen den skrives ut og vil ha redusert 

gyldighet deretter. Dagens praksis ender opp med at klubber i teorien har alt på stell mht 

politiattester, men i praksis er prisgitt et system som gir en falsk trygghet over tid. 

Florø SPKL foreslår: 

a. Anbefaling 
For å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan ha et politiattest-system som gir 

troverdighet og tillit overfor de aktive, klubb og foreldre må krav om fornyelse av 

politiattest etter 3 år gjeninnføres. 

Den eventuelle kostanden dette har for samfunnet kan ikke måles opp mot den 

usikkerhet og risiko som frivillige lag og organisasjoner som utfører en viktig og 

betydelig samfunnsoppgave 

3. Vedtak 
Det anbefales at krav om fornying av politiattest hvert 3 år gjeninnføres i den hensikt å 

reetablere tilliten og troverdigheten til kravet om politiattest i håndballklubb/idrettslag samt 

kunne unngå eller forbygge overgrep mot aktive barn og unge. 

a.Effekt 
i. Reetablere tilliten til politiattest ordningen. ii. 

Unngå eller forebygge overgrep. 

b.Mål 
i. At saken fremmes NHF sentralt og videre til NIF slik at dette kan bli fremlagt 

for myndighetene i den hensikt å gjeninnføre kravet om politiattest så raskt 

som mulig. 
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4. Oppsummering/konklusjon 
Florø SK Handball ønsker med dette forslag til vedtak og kunne styrke kravet og 

tilliten til politiattest ordningen ved å få reetablert kravet om fornying av politiattest 

hvert 3 år. 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret ser de gode intensjonene i forslaget, men ser det vanskelig gjennomførbart da 

dette ligger over regionstinget mandat å beslutte. Vi må følge de retningslinjer og vedtak som 

følger fra NIF og gjort av politiet. 

Framfor å fatte et konkret vedtak som innebærer handlinger som ligger utenfor regionstingets 

myndighet, anbefaler regionstyrets at  intensjonene  i forslaget  (punkt 3 a) og det  angitte  målet 

i 3 b vedtas som et pålegg for det nye regionstyrets arbeid knyttet til dette viktige området. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget utover de betraktninger som er gitt av 

regionstyret 

 

 
 

 
Følgende hadde ordet: Morten Mortensen, Florø, Gunn Merete Paulsen, NHF RV, Olav Skjervheim, 
Gneist, Per Eririk Magnussen, NHF. 

 
  

Regionstinget vedtok en resolusjon der en ønsker at saken fremmes til NHF 
sentralt og videre til NIF, slik at dette kan bli framlagt for myndighetene i den 
hensikt å gjeninnføre kravet om politiattest hvert 3. år så raskt som mulig. 
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7.2.6 – ØKE ANTALL ANSATTE PÅ IDRETTENS HUS I FØRDE, for å 
dekke behovene i sone 1,2 og 3 

 
Forslagstillers motivering: 

 

1. Bakgrunn 
NHF vedtok på håndballtinget i mai 2019 at «Ut i klubb» skulle være en prioritet i de 

neste årene. 

Florø SK Handball er svært optimistisk på NHF sin prioritering av «Ut i klubb». Dette 

fordi de fleste ansatte i NHF Region Vest har kontor på regionskontoret på Brann 

Stadion i Bergen noe som er særdeles uheldig når en skal dekke hele region Vest og  

da spesielt sonene 1, 2 og 3 i det gamle Sogn og Fjordane i nord. 

 
 

Florø SPKL foreslår: 

2. Drøfting 
a. Noen fakta mht sone 1, 2 og 3 vs. resten av regionen 

i. Det er 31 håndballklubber 1/3 av alle håndballklubbene i regionen. 

ii. Det er 4034 håndballspiller ca. 1/4 av alle i regionen 

1. Aktive ift. innbyggere: 1 aktiv pr 27 
innbyggere 

2. Resten av regionen: 1 aktiv pr 40 
innbygger 

iii. Det er 1 ansatt ift. 15 i resten av regionen 

1. 1 person pr 4034 aktive. 

2. 15 personer pr 13042 aktive: Dvs 1 person pr 

869 aktive iv. Utviklingstiltak som Bylag og regionale 

landslagsmiljø. 

1. I snitt 2 av 28 fra våre soner. 
 

b. Foreløpige konklusjoner 
i. Det er god rekruttering og et høyt antall håndballspillere i sone 1,2 og 3 

vs. resten av regionen. 

ii. Det er et svært lavt antall (1) ansatte pr spiller i sone 1, 2 og 3 vs. resten 
av regionen. 

iii. Spillerutvikling frem til de er aktuelle for bylag og regionale 
landslagssamlinger er meget svak ift. resten av regionen. 

 
c. Anbefaling 

Gitt den gode rekrutteringen og potensiale for utvikling av spillere, dommere, 

trenere, ledere mm i klubbene i sone 1, 2 og 3 og i lys av «Ut i klubb» bør det 

være rimelig å dreie ressursbruken og øke antall heltidsansatte  på «Idrettens 

hus» i Førde i den hensikt å få nærhet og kunne yte et bedre tilbud til 1/3 av alle 

klubbene og ¼ av alle spillere/dommere/trenere i regionen. 

Det er ikke meningen med dette forslaget å peke direkte på funksjon og 

oppgaver, men det er naturlig å se dette innenfor segmentet: 

i. Spillerutvikling og trenerutvikling 

ii. Dommer og dommerutvikling 
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iii. Klubbutvikling, Inkludering, mm. 
 

1. Vedtak 
NHF Region Vest skal øke antall fast ansatte på Idrettens hus i Førde for å dekke 

behovene i Sone 1, 2 og 3, komme nærmere og kunne gi et bedre tilbud til spillere, 

dommere, trenere og klubber i tråd med intensjonen i «Ut i klubb». 

a. Effekt 

i. Redusere nivåforskjellen mht spiller, dommer og trenerutvikling vs. 

resten av regionen. 

ii. Det er rimelig at dette både vil kunne underbygge visjonen «Håndball 

for alle» og ordtaket: «Flest mulig, lengst mulig og best mulig»  for å 

kunne øke antall aktive i tråd med NFFs intensjoner 

iii. Det vil bidra til å skape et bedre faglig miljø på «Idrettens Hus» og i 
den nordlige delen av regionen. 

iv. Bieffekt 

1. Klubber i sone 1, 2 og 3 kan nyte godt av at en kan ha ledere 

eller trenere ansatt i regionen og dermed kunne tilføre 

klubbene kunnskap og kompetanse slik  som  dette praktiseres 

i Bergen. 
 

b. Mål 
i. Det bør være et mål at det inne 2023 bør være minst 3-4 fast ansatte 

 

 

2. Oppsummering/konklusjon 
Florø SK Handball ønsker med dette forslag til vedtak og kunne styrke NHF Region 

Vest i sone 

1, 2 og 3 i den hensikt å kunne utnytte det streke rekrutteringsmiljøet og bidra til at 

intensjonen i «Ut i klubb» blir konkretisert på en slik måte at en kan heve nivået blant 

spillere, dommere, trener og klubb i den nordlige delen av regionen. 

 
Regionstyrets innstilling: 

 
Regionstyret tar imot innspillet om at det ønskes mer ressurser til kontoret i Førde. Forslaget 

slik det foreligger har uavklarte konsekvenser som må avklares nærmere. Regionstyret  ser 

det derfor vanskelig å skulle kunne behandle forslaget på tinget. Regionsstyret foreslår at 

saken sendes over til det nye regionsstyret for videre behandling og oppfølging. 

 

Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger til 

forslaget 

 

 

 

Følgende hadde ordet: Morten Mortensen, Florø, Gunn Merete Paulsen, NHF RV, Arvid 
Gimmestad, Gloppen, Olav Skjervehim, Gneist, Trine Skarstein, Adm.

 
Forslaget falt  Antall for:  20 

Antall mot: 35 
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7.2.7 – SPILLERUTVIKLING 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Innledning og bakgrunn 
NHF Region Vest tilrettelegger for flere ulike tiltak som i sin natur er tenkt å være med på å 

oppfylle den overordnede målsettingen om; «Flest mulig, lengst mulig, best mulig!» 

Forslagsstillerne registrerer at det finnes et stort omfang av ulike tiltak rettet mot 

enkeltutøvere som indirekte selekteres gjennom at det er et begrenset antall plasser 

tilgjengelig. Selv om seleksjonen ikke utøves av arrangøren så er det likevel en form for 

seleksjon ved at det varsles om påmeldingsfrister og at det kun er et fåtall tilgjengelige 

plasser. 

Status 
Tiltakene er i all hovedsak beskrevet i heftet «Spillerutvikling 2019-2020». Ut over disse 

arrangerer man også treninger  og kurs for utøvere som  foretrekker bestemte posisjoner. 

Felles for det som er innrettet mot de fleste de yngre utøverne er at disse aktivitetene er 

påmeldingsbasert – men at det er begrenset antall plasser tilgjengelig. Videre er tiltakene 

beheftet med egenandel som spillerne betaler til regionen. Det er uklart hvor vidt denne 

egenandelen dekker totalkostnaden for anlegg og ressurser som er ansatt for å gjennomføre 

tiltakene, eller om tiltakene indirekte er finansiert av øvrige spillere som ikke får mulighet til å 

delta. Videre skaper dette en økonomisk terskel hvor enkelte utøver har råd til å delta mens 

andre ikke har det. 

Etter hvert blir det mer og mer slik at noen gjør valg av hvilke utøvere som kvalifiserer for 

tiltakene. Dette gjelder «Høy spiller 13-15, Spillerutvikling 14-17, Bylag 15, Prosjekt 19-20, 

Landsdelssamling 17, Morgentrening 16-18, Regionalt landslag 16-17 og til sist regionalt 

landslag 14-15» 

Samlet sett inneholder disse tiltakene 12 ulike målgrupper. Samtlige innrettet mot 

enkeltutøvere – ikke noen er innrettet mot å utvikle klubb, treningsgrupper eller større 

enheter. 

Christer Malm ved universitetet i Umeå har påvist at seleksjonspyramiden leder til at  kun 

0,3% av alle som starter med idrett holder ut til juniornivå  og kun 0,007%  blir eliteutøvere. 

Han påviser videre at seleksjonen starter for tidlig og at det man da selekterer ikke er talent, 

men derimot utvikling – ergo at man oftest velger de som er mest utviklet – altså typisk de 

som er født tidlig i kalenderåret. 

Forslagsstillerne ønsker at tidlige spissede tiltak skal endres.  Det legges  opp  til at  tiltakene 

for utøvere under 14 år skjer ute i klubbene og ikke ved at man henter utøver ut fra de 

gruppene man deltar i i det daglige. Det forutsettes at tiltakene innrettes  mot hele grupper  i 

en eller flere idrettslag og at man gjennom dette søker å utvikle utøvere, trenere og klubber 

som en helhet – ikke bare utøvere som individer. Tiltakene må være etterspørselsbasert og 

ha full kostnadsdekning, inklusive indirekte og direkte kostnader. 

Når det gjelder tiltakene fra 15 år og oppover så er dette tiltak der landslagsspill og satsning 

mot eliten er det vesentlige – og finansieringen må derfor innrettes deretter. 
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Gneist, Fana og Bjarg foreslår: 
 

Tinget ber administrasjonen om å jobbe frem løsninger som sikrer at utviklingstiltakene i ung 

alder baseres på klubbaktiviteter og at seleksjon unngås. 

Videre ber tinget om at eliteaktiviteter som Bylag og regionale landslag finansieres av 

sentralleddet og at regionsleddet i minst mulig grad skal finansiere slike satsninger. Tinget 

vedtar at klubbene ikke skal belastes med utgiftene til slike satsninger. 

 

 
Regionstyrets innstilling: 

 
Regionstyret mener forslaget kan ivaretas som et tilleggstilbud til spillerutviklingen som  er 

vedtatt sentralt/regionalt. Ansvaret for utviklingsarbeidet ligger i fagavdelingen i NHF og ikke 

som et mandat til regionstinget. Aktiviteten rundt bylag og regionale landslag finansieres over 

regionens budsjett. Tilbudet har vært tilgjengelig for klubber over flere sesonger tidligere. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger til 

forslaget 

 
Følgende hadde ordet: Olav Skjervheim, Gneist. 

 

  

Forslaget trekkes og en henstiller det nye styret til å ta innspillene med i 

det videre arbeidet. 
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7.2.8 REKRUTTERINGSTILTAK I SAMARBEID MED LERØY 

SEAFOOD ASA 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Innledning og bakgrunn 
Lerøy Seafood ASA er gjennom merkevaren «Lerøy» en svært viktig økonomisk bidragsyter 

for den norske håndballfamilien. Et av tiltakene som Lerøy finansierer er NHF sine 

rekrutteringstiltak som innebærer at man møter elever i skolen og at det gjennomføres 

håndballtreninger med sikte på å vekke interesse for idretten som deretter skal lede til at 

elevene blir håndballspillere. 

Tiltaket oppleves å ha to delelementer, rekruttering gjennom å synliggjøre idretten på den 

ene siden og introduksjon til sjømatprodukter på den andre siden. 
 

Status 
Rekrutteringstiltak er viktig for noen idrettslag, men ikke nødvendigvis for alle. Tiltaket er 

således ikke fullt ut målrettet, og forslagsstillerne opplever i mange tilfeller at innsatsen kan 

gjøres bedre dersom man gjør noen endringer i tiltaket. 

De klubbene som i liten grad opplever at det er behov for å gjennomføre rekrutteringstiltak 

ønsker heller bistand til andre og for dem mer vesentlige tiltak. Dette kan eksempelvis være  

å styrke kompetansen i trenerleddet. 

Forslagsstillerne tror at det er mulig å diversifisere aktiviteten slik at deler av midlene som 

stilles til rådighet av Lerøy kan benyttes slik at trenerressurser gis utvikling. Dette oppnås 

gjennom at NHF stiller med trenerressurser for å gjennomføre kvalitetsøkter og samtidig at 

utøverapparatet blir introdusert til fiskematprodukter i tilknytning til treningsøkten. På denne 

måten beholdes begge Lerøy sine mål med aktiviteten – markedsføring av sjømatprodukter 

og utvikling og styrking av idretten. 

Gneist, Fana og Bjarg foreslår: 
 

Tinget ber administrasjonen om å jobbe frem løsninger i samarbeide med Lerøy som gir en 

enda bedre effekt av den viktige innsatsen som Lerøy gjør gjennom  å sponse  norsk 

håndball. Tinget mener at dette best gjøres ved å gi tilbudet et bredere nedslag. Ikke bare 

fokusere på rekruttering, men også å ta inn utvikling av trenere som et nytt element i 

rammeverket. 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret mener at avtalen med Lerøy Seafood ASA gjennom merkevaren «Lerøy» er 

som forslagstiller skriver, en svært viktig økonomisk bidragsyter for den norske 

håndballfamilien. Midlene er øremerket spesielle tiltak som blant annet omhandler 

rekrutering. Dette er en to-veis-avtale som er viktig for begge parter og er i tråd med 

målsettinger i handlingsplanen. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger til 

forslaget. 
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Følgende hadde ordet: Olav Skjervheim, Gneist, Jarl Svanberg, NHF RV. 
 
 

 
Forslaget ble ikke behandlet 
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7.2.9 – KAMPARRANGEMENT KNYTTET TIL MINIRUNDER 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Innledning og bakgrunn 
Foreldredeltagelse og dugnadsvilje er sentralt i all frivillig idrettslig aktivitet. Idrettsfamilien er 

overordnet helt avhengig av at de foresatte bidrar til å gjennomføre aktivitet. For noen 

innebærer dette trenerroller eller lignende, men for mange klubber er den aller viktigste 

oppgaven bidraget til å gjennomføre klubbens arrangementer i hjemmehall. 

Forslagsstillerne mener det er viktig at dette dugnadsarbeidet blir innarbeidet så tidlig som 

mulig og at de foresatte har en naturlig og jevnlig deltagelse i idrettslagets aktiviteter. 

«Klubbhuset» er som prosjekt et tiltak som også setter søkelys på frivillighet og slik sett 

synliggjør dette at NHF har fokus på temaet – da gjennom modulen «Frivillighet». Ett annet 

tema i «Klubbhuset» er «Inkludering» – i praksis tilhørighet til klubb. 

Status 
Minirunder er etter hvert en innarbeidet praksis der hallene  fylles med aktivitet fra tidlig  til 

sent. Minirundene medfører at flere lag samles i en hall for å avvikle et antall kamper, og der 

det enkelte lag skal gjennomføre to kamper. Men denne praksisen får også noen  ulemper 

som kommer i direkte motstrid til det man ønsker å oppnå gjennom «Klubbhuset». 

Det at det blir store runder medfører at færre lag får muligheten til å spille kamper i 

hjemmehall. Dette er utfordrende for klubbenes mulighet til å utvikle klubbfølelse og 

tilhørighet både blant foresatte og utøvere. 

Oppsummert er det slik at oppsettet vil få avgjørende betydning for noen av de sentrale 

målene i arbeidet med «Klubbhuset». 

Gneist, Fana og Bjarg foreslår: 
 

Tinget vedtar at alle deler av håndballens organisasjon skal ha fokus på å legge til rette for 

frivillighet og deltagelse fra foresatte. Tinget fastslår at minirundene skal settes opp slik at 

flest mulig lag hver sesong får spille minst en runde som avvikles i hjemmehall. 

Regionstyrets innstilling: 
 

Regionstyret mener det gjøres mye arbeid allerede på dette området. Imidlertid må det tas 

hensyn til at det finnes ca 90 klubber i regionen som har behov for ulikt tjenestetilbud på ulike 

tidspunkt. Når det gjelder kampfordelingen på rundespill er flere hensyn å ta med arbeid med 

hallfordeling, rundedatoer, geografi og antall påmeldte lag mm. Forslaget vil derfor ikke være 

gjennomførbart og dernest ikke til det beste for alle  klubber  i vår region.  Vi ønsker å 

etterstrebe flest mulig kampdager innenfor et geografisk område (sone) for å unngå  lange 

reiser for de minste. Det kan også være utfordrende når det er en samlet kabal som skal gå 

opp. Vi er en langstrakt region og det gjør at vi må være rause og fleksible i vårt arbeide på 

kampoppsettet for at alle skal få et godt kamptilbud 
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Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger 

til forslaget. 

 
 

 

 

Følgende hadde ordet: Espen Ingebrigtsen, Gneist, Knut Waage, NHF RV. 

 
  

Forslaget trekkes. 

Videresendes til det nye styret for behandling 



30 PROTOKOLL FRA REGIONSTINGET 2020  

 

 

7.2.10 – KAMPARRANGEMENT KNYTTET TIL RUNDESPILL 

 
Forslagstillers motivering: 

 

Innledning og bakgrunn 
Foreldredeltagelse og dugnadsvilje er sentralt i all frivillig idrettslig aktivitet. Idrettsfamilien er 

overordnet helt avhengig av at de foresatte bidrar til å gjennomføre aktivitet. For noen 

innebærer dette trenerroller eller lignende, men for mange klubber er den aller viktigste 

oppgaven bidraget til å gjennomføre klubbens arrangementer i hjemmehall. 

Forslagsstillerne mener det er viktig at dette dugnadsarbeidet blir innarbeidet så tidlig som 

mulig og at de foresatte har en naturlig og jevnlig deltagelse i idrettslagets aktiviteter. 

«Klubbhuset» er som prosjekt et tiltak som også setter  søkelys på blant  annet  frivillighet og 

slik sett synliggjør dette at NHF har fokus på temaet – da gjennom modulen «Frivillighet». Et 

annet tema i «Klubbhuset» er «Inkludering» – i praksis tilhørighet til klubb. 

Status 
NHF og herunder NHF Region Vest har etter hvert praktisert  «rundespill»  for 

barnehåndballen 10-11 år og også nå i 12 års alderen. Rundespill innebærer at flere lag 

samles i en hall for å avvikle et antall kamper, og der det enkelte lag skal gjennomføre to 

kamper. Det fremheves at rundespill har flere sportslige- og arrangementsmessige fordeler. 

Men denne praksisen får også noen ulemper som kommer i direkte motstrid til prinsippene i 

«Klubbhuset». 
 

Ved rundespill vil ett lag  ha hjemmebane, men flere andre lag  har  bortebane.  I 

kampoppsettet er det ikke tilfeldig hvordan dette slår  ut.  NHF Region  Vest praktiserer 8 

runder i sesongen – der hvert lag skal spille 2 kamper. Forslagsstilleren har sett nærmere på 

hvordan kampoppsettet kan gjøres for å sikre at flest mulig lag får mulighet til å spille flest 

mulig ganger på hjemmebane i løpet av sesongen. Det avgjørende for oppsettet  er hvor 

mange lag som settes sammen i en gruppe som skal spille samme dag på samme sted. 
 

Vi har gjort en analyse på J11 B-serien 2019/2020 som totalt utgjør 51 lag.  Vår analyse viser  

at dersom 3 og 3 lag settes sammen i grupper og spiller mot hverandre vil 34 lag få 3 

hjemmerunder og 17 lag vil få 2 hjemmerunder i  løpet av  sesongen.  Dette forutsetter 

selvsagt tilgjengelighet i hjemmehall. 

Videre dersom man setter 4 og 4 lag i grupper på samme måte vil 2 lag får 3 hjemmerunder 

og 49 lag må ta til takke med 2 hjemmerunder. 

Avslutningsvis vil man dersom man setter sammen gruppene med 6 lag i hver så vil svaret 

være at 21 lag vil kunne på 2 hjemmerunder og 30 lag vil få 1 hjemmerunde. 

Oppsummert er det slik at oppsettet vil få avgjørende betydning for ett av de sentrale 

formålene i «Klubbhuset» - Inkludering eller tilhørighet til klubb. 

Gneist, Fana og Bjarg foreslår: 
 

Tinget vedtar at alle deler av håndballens organisasjon skal ha fokus på å legge til rette for 

frivillighet og deltagelse fra foresatte. 
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Tinget beslutter at kampoppsett der avviklingsformen er «rundespill» skal settes opp slik at flest 

mulig lag får flest mulig runder avviklet i hjemmehall. Forslagsstiller har anvist at dette synes 

å være best gjennomførbart dersom lag settes sammen i grupper av 3 lag der ett er hjemmelag 

og 2 er bortelag – tinget tiltrer dette. 

 

 
Regionstyrets innstilling: 

Samme kommentar som punktet over om avvikling av minirunder. 
 

Regionstyret mener at gjøres mye arbeid allerede på dette området. Imidlertid må det tas 

hensyn til at det finnes ca 90 klubber i regionen som har behov for ulikt tjenestetilbud på ulike 

tidspunkt. Når det gjelder kampfordelingen på rundespill er flere hensyn å ta med arbeid med 

hallfordeling, rundedatoer, geografi og antall påmeldte lag mm. Forslaget vil derfor ikke være 

gjennomførbart og dernest ikke til det beste for alle  klubber  i vår region.  Vi ønsker å 

etterstrebe flest mulig kampdager innenfor et geografisk område (sone) for å unngå  lange 

reiser for de minste. Det kan også være utfordrende når det er en samlet kabal som skal gå 

opp. Vi er en langstrakt region og det gjør at vi må være rause og fleksible i vårt arbeide på 

kampoppsettet for at alle skal få et godt kamptilbud. 

Lovkomiteens bemerkning: 

Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. Lovkomiteen har ingen bemerkninger til 

forslaget. 

 

 

 

 

 

Følgende hadde ordet: Espen Ingebrigtsen, Gneist. 
 
 

 

Forslaget trekkes. 

Videresendes til det nye styret for behandling 
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SAK 8 – HANDLINGSPLAN 

8.1 - LANGTIDSPLAN 

8.1.1 – HANDLINGSPLAN 2020-2023 

 
 

Se eget vedlegg som gjelder handlingsprogram 
 

Administrasjonen innledet med en presentasjon av Handlingsplanen for kommende 
tingperioden. Denne er basert på NHFs strategiplan som ble vedtatt på Håndballtinget i 2019 og 
Nasjonal Handslingsplan vedtatt av Forbundsstyret. Planen tuftes på 2 overordnede prinsipper: 
«Ut i klubb» og «Fra og være tjenestetilbyder til å dekke klubbenes behov». Regionen vil 
utarbeide detaljplan som beskriver tiltak og mål. 

   

 
 
Følgende hadde ordet: Trine S. Dalland, NHF RV, Erik Halvorsen, Bjarg, Morten Mortensen, 
Florø, Dag Erling Slettebakken, Mathopen. 
 
I forbindelse med gjennomgang av Handlingsplanen, presenterte Elise Barsnes, 
«medspillerfondet». Her kan en søke midler til håndballutstyr, medlemskontingenter, deltagelse 
på turneringer osv. Primærmålgruppen er barn og unge i alderen 8-14 år samt ungdommer i 
alderen 15-19 år. Både enkeltpersoner samt lag/klubber kan søke.  
Mer info finner en på hjemmesiden evt. ved å ta direkte kontakt med Elise Barsnes på 
Regionskontoret. 

 

  

 Bjarg foreslår følgende tekst som ekstra avsnitt til punkt 7: 
 
Etablere møteplasser: 
Region Vest skal: Tilrettelegge for faglige møteplasser for trenere, ledere og 
dommere ifm regionens muligheter innenfor topphåndball, nasjonale spilltilbud og 
regionale landslagsaktiviteter. 
 
Handlingsplanen, inkludert Bjarg sitt tillegg, ble enstemmig vedtatt 
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Telling av lag gjelder fra J/G 11 år og oppover 

kr. 2 500,- 
kr. 4 000,- 
kr. 5 000,- 

0 - 5 lag 

6 - 10 lag 
11 - flere lag 

Regionstyret foreslår følgende avgift i 2021: 

Regionstyret foreslår samme regionskontingent som i 2021 

Regionstyret foreslår samme regionskontingent som i 2022 

 

SAK 9 – KONTINGENTER 

 
9.1 - REGIONSKONTINGENT 

9.1.1 - REGIONSKONTINGENT 

2021 Regionstyret foreslår: 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

       Følgende hadde ordet: Ingen 
 
 

9.1.2 - REGIONSKONTINGENT 

2022 Regionstyret foreslår: 

 

Følgende hadde ordet: Ingen 
 

 

 

9.1.3 - REGIONSKONTINGENT 

2023 Regionstyret foreslår: 

 

Følgende hadde ordet: Ingen 
 

 
 

 
Enstemmig vedtatt 

 

 

 
Enstemmig vedtatt 

 

 

 
Enstemmig vedtatt 
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9.2 - BUDSJETT 2021 

 

Se forslag til budsjett i Handlingsprogram 2020-2023 
 

  Innspill fra debatten ifb. behandling av landtidsbudsjettet for perioden 2020-2023: 
 

Administrasjonen v/daglig leder: Budsjettforslaget som er forslått ifb. Handslingsprogrammet, er 
basert på planlagte inntekter. Når Tinget nå har vedtatt en inntektsreduksjon på startkontingent på 
40%, vil det være utfordrende å gjennomføre Handlingsprogrammet innenfor gitte rammer.  
 
Gneist v/Olav Skjervheim: Har stor sympati for styret og administrasjon, men mener det skal være 
fult mulig å gjennomføre det vedtatte vedtatte Handlingsprogrammet til tross for reduskjon i 
inntenktene. 
 
Gloppen v/Arvid Gimmestad: Har stor tiltro til administrasjon og det nye styret at en finner løsninger 
til det beste for alle parter. 

 
 

 

 
 

9.3 - BUDSJETT 2022 

 
 

Se forslag til budsjett i Handlingsprogram 2020-2023 
 

 
 
 

9.4 - BUDSJETT 2023 

 
 

Se forslag til budsjett i Handlingsprogram 2020-2023 
 

 

  

 
Enstemmig vedtatt – med de merknader som framkom  

 
Enstemmig vedtatt – med merknad som i sak 9.2  

 
Enstemmig vedtatt – med merknad som i sak 9.2  
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SAK 10 – VALG 

 
10.1 - VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL TILLITSVALGTE 

 

Regionstyret (RS) Navn Klubb 

Leder Frank Bjørndal Gneist 
Nestleder Hilde Daae Johannessen Askløy 
Styremedlem Bjarte S. Epland Stord 
Styremedlem Mette Davidsen Tertnes HB Elite 
Styremedlem Kaia Eide Fjellestad Nore Neset 
Styremedlem Ann-Elin Leftwich Haugen IL 
Styremedlem Harold Sletten Norrøna 

 
 
 
 
 

 
Det påpekes fra Bjarg, v/Erik K. Halvorsen, at prossessen knyttet til valgkomitéens arbeid ikke har  
vært god nok. Det refereres til at det har tatt for lang tid fra leder av valgkomitéen ble fristilt fra sitt 
verv, da hun ble forspurt om å stille til valg som styremedlem, til hun gikk av. 
Videre stiller Halvorsen spørsmålstegn ved Hilde Daae Johannessen sitt engasjement som betalt 
klubbutvikler samtidig som hun innstilles som nestleder til Regionsstyret.  
Merknad fra Adm. I etterkant: Det formelle knyttet til dette var avklart og godkjent i forkant.  

 
Med bakgrunn i Tingets vedtak om harmonisering av regionsloven, sak 7.1.1, er ikke valgkomitéens 
innstilling til Kontrollutvalg (KU), i henhold til krav om kjønnsbalanse §5, oppfylt. 

  
Det ble foreslått at Tinget søker om dispensasjon fra regelverket og dermed får tid til å omorganisere 
seg. Videre ble det vist til Lovens §17 punkt 12 b) med forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget til å bestå av 5 medlemmer.  
 
Det ble levert inn benkeforslag fra Sotra Sportsklubb, på nytt medlem: Lisbeth Hjelle. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalg (KU) Navn Klubb 

Leder Arvid Gimmestad Gloppen HK 
Medlem Oddny Sønnesyn Førde IL 
Medlem Magne Juuhl Bjørnar IL 
Medlem Jarle Vik Osterøy IL 

Forslag på leder i Regionstyret, enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
Forslag på nestleder i Regionstyret, enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
Forslag på medlemmer i Regionstyret, enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

Vedtak: 
Arvid Gimmestad trekker sitt kandidatur 
Lisbeth Hjelle blir valgt som medlem av Kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalg for perioden 2020-2023: 
 
Kontrollutvalg (KU) Navn    Klubb 
Medlem  Oddny Sønnesyn  Førde IL 
Medlem  Magne Juuhl   Bjørnar IL 
Medlem  Jarle Vik   Osterøy IL 
Medlem   Lisbeth Hjelle   Sotra Spkl 
 
Enstemmig vedtatt 
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Følgende hadde ordet: Einar Elde, Valgkomitéen, Per Eirik Magnussen, NHF, Erik Halvorsen, 
Bjarg, Stian Mikkelborg, Sotra, Gunn Merete Paulsen, NHF RV. 

 

 

10.1.2 – REGIONSTYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÈ 

Regionstyrets innstilling til Regionstinget 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 - VALG AV REPRESENTANTER TIL NHF`S TING 2022 
 

 
Representant Navn 

Leder Skal ikke velges 

1. Representant  

2. Representant  

3. Representant  

4. Representant  

5. Representant  

6. Representant  

7. Representant  

8. Representant  

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) 

Valglkomité (VK) Navn Klubb 

Leder Einar Elde Førde IL 
Medlem Per Reidar Svangstu IL Bjørn 
Medlem Ann Britt Aam Kjøkkelvik IL 
Medlem Erlend Vågane Bjørnar IL 
Medlem Franny Bøthner Stord IL 

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) 

 
Det nye styret gis fullmakt til å velge representantene nr. 1-8.  
 

 
Forslag på Valgkomité,  enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

Avslutning 
 
Avtroppende regionsleder Ane Grete Vik avsluttet tingforhandlingene kl. 18:50 

 

Det ble delt ut blomsterhilsner til hele det avtroppende styret samt de medlemmer av valg- og 
kontrollkomitéen som trer ut av sine verv. 

 

Blomster fikk også dirigentene for deres jobb gjennom dagens forhandlinger. 

 

Det ble også utdelt fortjenestemerke i sølv til Trond Arnevik og Stian Mikkelborg for deres innsats for 
regionen gjennom lang tid.  
I tillegg til Trond og Stian, har merkekomitéen også tildet fortjenestemerke til Anita Grindeland, Steinar 
Hesthammer og Kjell Ove Forthun, som vil få utdelt sine merker på et senere tidspunkt. 

 

Ny styreleder, Frank Bjørndal, takket for tilliten og takket tinget for godt engasjement gjennom dagen. 
Videre takket han det avtroppende styret som har hatt en krevende avslutning, med endel medieoppslag 
og til sist covid -19.Frank, sammen med styremedlemmene, gleder seg til å ta fatt på perioden, det blir 
noen utfordringer med tanke på vedtak som er fattet i løpet av dagen, men sammen med klubbene vil en 
finne gode løsninger. 

 

Protokollert av Ainor Naustdal og Siv Trones, etter notater 

 

Protokollen er gjennomlest og godkjent som protokoll fra NHF Region Vest sitt 9. Ordinære 
Regionsting. 

 

 

 

 
Enstemmig vedtatt  


