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Retningslinjer for omberamming av håndballkamper for Gneist 
 

Omberammingsansvarlig i klubben sesongen 17/18 er Cecilie Schrøder. 

Telefon 951 37 110 

Epost cecilie.schroder@gmail.com 

 

Prosedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp 

Hjemmekamp 
Banedagboken i Sandslihallen viser hvilken aktivitet som er i hallen – se om det er ledig tid på det 

tidspunktet du kan tenke deg å spille, se etter minst 2 tidspunkt.  

-Sjekk motstanders kampoversikt om det er mulig for dem å spille på de aktuelle tidspunktene – husk at 

de kan ha antilag 

Ta kontakt med omberammingsansvarlig for å sjekke at de ledige tidene kan brukes og ikke er reservert 

noen andre. Omberammingsansvarlig kan også ha oversikt over tider som ikke lett kan leses ut av 

banedagboken. Alternativt dersom dere har hel bane som treningstid kan kampen foreslås spilt i 

treningstiden. 

Ta så kontakt med motstander med forslag om omberamming. Når dere har blitt enige om tid og sted 

må evt dommere som er oppsatt til kampen kontaktes for å høre om de kan dømme på det nye 

tidspunktet. Dersom de ikke kan må du skaffe nye dommere.  

Når alt er på plass sendes denne informasjonen til omberammingsansvarlig som så vil registrere dette 

inn i håndballens systemer. Søknaden behandles av regionen og en godkjent søknad bekreftes ved at 

endringsmail sendes ut fra regionen og kampen er oppdatert i terminlisten. 

Bortekamp 
Ta kontakt med motstander om omberamming, kom gjerne med forslag til datoer – men husk at det må 

være ledig tid i motstanders hall. 

Når dere har blitt enige om tid og sted må evt dommere som er oppsatt til kampen kontaktes for å høre 

om de kan dømme på det nye tidspunktet. Dersom de ikke kan må du skaffe nye dommere.  

Når alt er på plass sendes denne informasjonen til omberammingsansvarlig som så vil registrere dette 

inn i håndballens systemer. Søknaden behandles av regionen og en godkjent søknad bekreftes ved at 

endringsmail sendes ut fra regionen og kampen er oppdatert i terminlisten. 

Prosedyre når motstander vil flytte en kamp 

Hjemmekamp 
Banedagboken i Sandslihallen viser hvilken aktivitet som er i hallen – se om det er ledig som er aktuell for 

dere. Ta kontakt med omberammingsansvarlig for å sjekke at de ledige tidene kan brukes og ikke er 

reservert noen andre. Omberammingsansvarlig kan også ha oversikt over tider som ikke lett kan leses ut 

av banedagboken. 

mailto:cecilie.schroder@gmail.com
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Når dere er blitt enige skal motstander registrere søknaden inn i håndballens systemer. Søknaden 

behandles av regionen og en godkjent søknad bekreftes ved at endringsmail sendes ut fra regionen og 

kampen er oppdatert i terminlisten. 

Bortekamp 
Her må du bare vurdere om kampen passer inn i terminlisten din. 

Når dere er blitt enige skal motstander registrere søknaden inn i håndballens systemer. Søknaden 

behandles av regionen og en godkjent søknad bekreftes ved at endringsmail sendes ut fra regionen og er 

oppdatert i terminlisten. 

 

 

 

Viktige ting du må huske på 
Se over terminlistene dine og gjør endringene i den gebyrfrie perioden. 

Dersom du må ta initiativ til å endre kamptidspunkt senere enn gebyrfri periode så vil det koste penger. 

Klubben vil vurdere om det enkelte lag selv skal bære denne kostnaden. 

Dersom du må flytte en bortekamp får du selv arrangøransvaret og må betale dommere og bemanne 

sekretariatet. Det koster også penger – selv om noe kan hentes inn ved å selge billetter i den grad at det 

er mulig. 

 

Omberammingsansvarlig vil være behjelpelig – men det er den enkelte trener / lagleder som selv må 

gjøre jobben – bortsett fra registrering i turneringsadministrasjon. 
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Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud 

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

1. Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt 
dokumentasjon, innen fastsatt frist: 

o senest 10 dager før kampdato etter gjeldende gebyrer definert i Bestemmelser 
Region Vest, B. Andre forhold. 

▪ Årsaker som vil være gebyrfrie innenfor samme frist: 
▪ Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres). 
▪ Skoleferie - Vinterferie og Høstferie. 
▪ Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres). 

o senest 5 dager før kampdato til gjeldende høyere gebyrer definert i 
Bestemmelser Region Vest, B. Andre forhold. 

▪  uansett årsak, også i gebyrfrie perioder. 
2. For kamper som flyttes grunnet kollisjon med regionale samlinger (som innbefatter uttak 

av spillere), omberammes disse gebyrfritt inntil fem dager før kampdato. 
3. Flytting av kamp kun på klokkeslett samme dag og i samme hall, kan avtales med alle 

involverte parter (motstander, dommere, arrangør og halleier) og varsles regionen senest 
fredag kl 12:00 før helgekamper. 

4. Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med motstander, 
arrangør og halleier før søknaden sendes, innenfor frist. 

o Det skal kunne dokumenteres at motstander skal være forespurt og har bekreftet 
at de godtar flyttingen av kampen og nytt tidspunkt. 

5. Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. 
Søknaden sendes da som foreskrevet i punkt 1 for behandling. 

o Følgende årsaker vil (innenfor frister i pkt 1) uansett gi rett til å flytte kamp: 
▪ Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres). 
▪ Skoleferie - Vinterferie og Høstferie. 
▪ Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres). 
▪ Samling for regionale utviklingsmiljø (som innbefatter uttak av spillere). 

6. 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.  

o Søknaden sendes uansett som foreskrevet i punkt 1 for behandling. 
7. Oppsatte dommer/dommere skal først forespørres ved nytt tidspunkt før søknad sendes 

inn. 
o Dersom den/de ikke kan, skal søker selv skaffe ny dommer (*) og legges inn i 

omberammingssøknaden. Men endringen skal godkjennes av regionen. 
8. Søkende klubb betaler dommerutgiftene, skaffer kamprapport, tidtaker og sekretær. 

o Dette gjelder ikke under evt. Gebyrfrie omberammingsperiode. 
o Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan 

bli påkostet den søkende klubb, pålydende kr 1000,-. 
9. Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for at hallen er tilgjengelig og evt. halleie for 

kamp på nytt tidspunkt. 
10. En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent 

omberammelsen ved utsending av endringsmelding. 
11. For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig for omberamming, utenfor frister nevnt i 

pkt 1, gjelder følgende: 

https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser-for-region-vest/#B._ANDRE_FORHOLD
https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser-for-region-vest/#B._ANDRE_FORHOLD
https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser-for-region-vest/#B._ANDRE_FORHOLD
https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser-for-region-vest/#B._ANDRE_FORHOLD
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o Minst 3 av lagets faste spillere må være syke eller akutt skadet. 
o Sykdommen og skade må være av akutt/epidemisk karakter. 
o Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være regionskontoret 

i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt. 
▪ J/G 10 t.o.m15 år: bekreftelse fra skole og lignende. 
▪ Øvrige klasser: bekreftelse fra lege. 

12. Kamper tilhørende NHFs serier følger eget omberammelsesreglement fra NHF. 
 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/lover-og-bestemmelser/

