
NHF Region Nord har gleden av å invitere din klubb på fagseminaret ”Dommerarbeid i 
klubb” 7.-8. januar i Trondheim under Gjensidige Cup 2023. Vi er godt i gang med ny 
sesong, etter to år med pandemi, og nå ønsker vi å invitere dere til et ekstraordinært 
tiltak for å bidra med inspirasjon til dommerarbeidet i klubb. 

NHF Region Nord dekker deltakelse på fagseminaret for 1 person fra deres klubb, og da 
fortrinnsvis de som jobber med dommere. Kostnadene for deltakelse dekkes gjennom 
overskuddet for dommerkvote. Ønsker klubben å melde på en ekstra deltaker (maks to 
deltakere per klubb) påløper en ekstrakostnad for deltakeravgift på kr 2500,- per pers.

FAGSEMINARET INKLUDERER:
• Faglig opplegg begge dager
• Kampbillett Norge - Brasil
• Lunsj lørdag og søndag
• Middag lørdag
• Hotellovernatting på dobbeltrom

Hvis det er ønskelig med enkeltrom, kan dette bestilles mot et tillegg på kr 500,- per 
pers. Det vil være først til mølla-prinsippet grunnet begrenset antall plasser.

Reisestøtte på kr 150.000,- fordeles til deltakere fra klubber som reiser mer enn 150 
km én vei. Dette gjelder deltakeren som regionen dekker deltakelse for. Reise må hver 
enkelt deltaker eller klubb legge ut for selv. Skjema for reisestøtte sendes ut til klubb i 
etterkant av samlingen. 

PROGRAM FOR FAGSEMINARET:
Lørdag 7. januar:
Kl. 12:00 - 15:00  Tema: Dommer (Inspirasjonsforedrag)
Kl. 15:00 - 16:00  Lunsj, innsjekk og avreise kamp
Kl. 16:45   Kamp Norge - Brasil
Kl. 19:30   Middag

Søndag 8. januar:
Kl. 09:00 - 13:00  Tema: Dommerarbeid i klubb
Kl. 13:00 - 14:00  Lunsj
Kl. 14:00   Avreise

Trykk her for påmeldingslink for Fagseminar for dommerkontakter.

Frist for påmelding søndag 11. desember.
Påmeldinger er bindende etter fristen. Fakturering for ekstra deltaker skjer i etterkant 
av fagseminaret til klubbens adresse. Klubb vil bli fakturert kr 2.500 hvis deltaker som 
regionen dekker ikke møter.

PS! Ønsker du å se Norge spille mot Egypt søndag? Billetter kan kjøpes her. 

FAGSEMINAR FOR 
DOMMERKONTAKTER

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9PZve2-k9K0lRVZkPQFKF35SuP-Bra4F0k6o6A0mKVumodg/viewform
https://www.eventim.no/artist/gjensidigecup/
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