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Til klubbene i NHF region øst 

 
Viktig informasjon til klubbene om saker som vi vil presisere. 
 

Elektroniske kamprapporter/ ferdig utfylte kamprapporter 

 
Vi har fremdeles ikke satt i gang med elektroniske kamprapporter i alle klasser ennå. 

Det er til utprøving i flere divisjoner og Lerøy. 

 

Lagledere har muligheter til å legge inn lagets spillere i TA og plukke ut de spillerne 

som skal spille kampen. Det er flere lagledere som benytter seg av dette. De blir 

frustrerte når de møter til kamp og likevel må skrive inn på nytt iom at mange 

klubber tar ut kamprapportene i lang tid før kampen skal gå. 

Vi har derfor laget noen retningslinjer med når kamprapportene skal tas ut før kamp: 

 

Kamper lørdag og søndag Fredag etter kl 12.00 

Kamper på ukedager Dagen før etter kl 18.00 

 

Vi må forholde oss til dette fram til det blir elektroniske kamprapporter. Den dagen 

elektroniske kamprapporter fungerer over alt vil alle ha sine spillere inne og kan 

endre i siste liten og spillerne ligger i kamprapporten. 
 

 

Håper klubbene kan få til dette mht kamprapportene. Når lagleder legger inn 

spillerne i TA ser de om spilleren har riktig klubbtilhørighet og om spilleren har 

betalt lisens. Altså flere gode grunner til å legge inn spillerstallen i TA. 

 

 

Uttak av kamprapporter via TA, her følger fødselsdato med på spillerne. 

Uttak av kamprapporter via Handball.no, her følger ikke fødselsdato med. Det er 

datatilsynet som bestemmer at dette ikke kan ligge ute på handball.no/nettsiden. 

NHF region øst trenger ikke fødselsdato på de spillerne som er lagt inn i TA. 

Vi får sjekket spillere i våre systemer mht riktig klubbtilhørighet, lisens og alder. 

Fylles kamprapporten ut for hånd MÅ fødselsdato føres på. 
 

 

 

 



 

 

 

Dommerregninger 

 
En presisering mht betalinger av dommere: Dommere skal betales via elektronisk 

utbetaling innen 5 virkedager etter kamp. Hjemmelaget skal bære kostnad, men det 

er arrangør som har ansvar for utbetaling til dommere. 

I loppetassen, minirunder og 9 årsserien er det arrangør som bærer kostnaden til 

dommerne. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Norges Håndballforbund Region Øst 

 

Karin Hansen sign. 

Dagligleder 

 

 

 

 


