


Fagseminar 
Dommerkontakter  

7.-8.januar 2023



Agenda

• Velkommen 

• NHF Region Nord og 
dommersituasjonen 

• Klubbhuset
• Modul: dommerarbeid i klubb

• Presentasjoner
• 3 klubber 
• Dommer

• Gruppearbeid 



Region Nord 



Norges Håndballforbund Region Nord⎜

• 139 465 aktive medlemmer
• 11 461 spillende lag
• 814 klubber
• 6 regioner
• 155 ansatte

Norges Håndballforbund



Norges Håndballforbund Region Nord⎜

NHF Region Nord

• 191 aktive klubber
• 35 375 medlemmer
• 2197 spillende lag
• 14 460 lisensierte spillere
• 27 % av aktiviteten i norsk håndball
• 17 soneteam
• 18 ansatte i 17 årsverk
• Sunn økonomi med en egenkapital på 

over 10 millioner



Norges Håndballforbund Region Nord⎜

Dommeransvarlig
Ida Haugstad Stake

Dommeroppsettsansvarlig
Marthe Nesset



Norges Håndballforbund Region Nord⎜

Dommerarbeid i NHF Region Nord

Dommeransvarlig Dommeroppsettansvarlig

Dommergrupper Teamledere Dommerutviklere
Engasjerte 

oppsettsmedarbeidere



Norges Håndballforbund Region Nord⎜

Rekruttering nye dommere og utviklere
2320 påmeldte  – 1653 godkjente 

Fokus på utvikling av dommere

Dommer 1, 2 og 3 kurs
35 DBH og 27 D1 moduler gjennomført

Øke antall observasjoner
117 sesongen 22/23

Gode dommeroppsett i alle sone
242 kamper uten dommer av 4329 seriekamper
1419 fritakssøknader i TA

Dommergruppene

God dialog med klubbene og sonelederne

Klubbhuset: Dommerarbeid i klubb

Strakstiltak: hurtigkurs, studentmiljø, rerekruttering

Dommermiljø: Fagseminar/ samlinger dommere og
dommerkontakter

Dommerkampanjer og miljø ute i hall

SoMe: Handball.no, ofte stilte spørsmål,  dommersaker





Klubbhuset NHF



Klubbhuset - fokusområder

• Endret fra et nasjonalt satsningsprosjekt (2016 - 2019) til et regionalt fokusområde (2020 ->)

• Flere barn og unge lengre

• Reelt fokus på målgruppen 
• Utøvernes håndballhverdag

• Fokus på «Ut i klubb»
• Klubbanalyse og klubbtemperatur

• Klubbesøk av klubbrådgiver 



Klubbhuset - moduler

• Klubbdrift

• Sportslig ledelse

• Dommerarbeid i klubb
• Frivillighet/Arrangement

• Rekruttering

• Dommerarbeid i klubb
• Inndelt i 3 nivåer



Klubbhuset - sertifiseringsnivå

• Nivå 1
• Tilstrekkelig med DBH til 

klubbens egne kamper
• Årshjul for dommerarbeid
• Dommerkontakt med 

klubbens egen 
rollebeskrivelse

• Dommerarbeidet som 
tema i klubbens styrende 
organer

• Nivå 2
• Dommerutviklere
• Aktiv bruk av TA/IO fra 

klubben og klubbens 
dommere

• Sosiale tiltak for dommere
• Målsetting
• Tilstrekkelig antall dommere 

i klubben
• Synliggjøring av 

dommerarbeidet på 
klubbens nettside

• Rapportering til region fra 
klubb/DK

• Nivå 3
• Dommere på «alle nivåer»
• Dommerutviklere
• Dommertrening i klubb



Handlingsplan Dommerarbeid

Tiltak (Hva) Beskrivelse (Hvordan) Ansvar Når

Dommerkontakt Rekruttere dommerkontakt Styrets 
leder/sportslig leder

April 2023

Kurs i Dommer Barnehåndball Kontakte regionen for ønske om kurs før 
seriestart neste sesong

Dommerkontakt September 2023

Påmelding av klubbens 
dommere til ny sesong 

Overholde NHFs frist for påmelding Sportslig leder om 
DK ikke er skaffet

Før 1. mai 2023

Sosial kveld for klubbens 
dommere

Samle dommerne for pizza eller lignende tett på 
seriestart 

Dommerkontakt Oktober 2023





Gå inn på www.menti.com eller scann QR-kode

Kode: 2342 4282





Gruppearbeid 

1. Hva lykkes vi med i egen klubb? Hva ønsker vi å gjøre mer av?

2. Hvordan skape bra dommermiljø i klubb?

3. Hvordan følge opp dommere etter de har gjennomført kurs, og hvordan få de med videre?

4. Hvordan få flere dommerutviklere i regionen/klubb? Noen andre enn dommere som kan 
spørres?

5. Hvordan fange opp dommere som går under radaren?

6. Hvordan kan vi jobbe bedre sammen? 
1. Klubb og klubb 
2. Klubb og region 
3. Innad i sonen





Søndag...





Agenda

• Refleksjon og tanker om gårdagen 

• Presentasjon av dagen 

• Hackathon
• Pitching

• Pause (15min)
• Bedømmelse og premiering 

• Avslutning 

• Lunsj (kl.13:00)



Refleksjon og tanker om 
gårdagen 

• Hva tar dere med dere fra i går?

• Hva har dere lært?

• Hva var nyttig?

• Klubbhusmodulen 'Dommerarbeid i 
klubb'



9 dots



Dagen i dag 

Hackathon

• Gruppearbeid (1t)
• 3 utfordringer som skal løses
• Flere grupper får samme utfordring

• Utfordringene er fordelt til 
gruppene

• Pitching av gruppens idé (5min per 
gruppe)

• Bedømmelse og premiering av beste 
idé

Bedømmelse av pitchene

• Salstemmer

• Jurystemmer

• Bedømmelsen skal vektes på 
følgende kriterier:

1) Originalitet
2) Kreativitet
3) Bærekraft
4) Gjennomførbarhet



Hackathon

• 'Hacking' og 'maraton'

• Tverrfaglig problemløsning og innovasjon innen en gitt tidsramme

• Idékonkurranse/dugnad for finne mange mulige løsninger på en felles utfordring (i 
organisasjonen, samfunnet osv.)

• Handler om læring, innovasjon og å ha det gøy
• Resultatet av en hackathon er en idé, denne må videreutvikles og implementeres for 

å ha en verdi

• Grobunn for videre innovasjon og problemløsning



DE TRE UTFORDRINGENE

Hvordan tiltrekke 
flere som 

dommerutvikler?

Hvordan få 
ungdommen til å 

ha lyst til å gå 
videre i kursrekke

n?
(fra DBH – D1, 
fra D1 – D2)

Hvordan tiltrekke 
ikke-aktive til 

ulike roller 
i håndballen?

(DU, DK, dommer 
…)



Dagen i dag

Hackathon

• Hver gruppe finner en 'løsning' på sin 
utfordring, og lager en pitch (1t)

• Gruppen styrer selv når de skal ha 
pause og hvor de vil sitte

• Gruppen bestemmer selv hvordan de 
skal pitche - kreativitet!

• Tidskontroll!

Omtrentlig tidsplan for dagen

• Kl. 10:00 Hackathon

• Kl. 11:00 – 12:00 Pitching (5min per 
gruppe)

• Kl. 12:00 – 12:15 pause
• Kl.12:15 – 12:30 Bedømmelse 

og premiering

• Kl.12:30 – 13:00 avslutning
• Kl. 13:00 Lunsj



Grupper

• Bord 1: Guri B, Stig K., Elisabeth L., 
Aud Iren V., Tommy O.  

• Bord 2: Marit B. A, Jane E.H., Ronny 
E., Armin S., Jan-Terje B.M.

• Bord 3: Børge B., Marianne Å., Siri P., 
Kent-Raymons B., Monica S. 

• Bord 4: Vidar A., Eli N., Wenche K., 
Maria H. W., Grete S.S

• Bord 5: Lars Emil E., Maria H. F., 
Anders H., Kristin N., Bengt A. P.

• Bord 6: Marita O., Thomas A., Marthe 
B.L., Eirik T., Hilde K.

• Bord 7: Arne A., Synne T. Børge E., 
Lene B. O., Torstein G.

• Bord 8: May-Ingrid S.T., Linda T., Stian 
F., Lise V. 



Gå inn på menti.com og stem på din favoritt

Kode: 2458 3939



Bedømmelse og premiering

• Juryens bedømmelse av beste løsning innen;

• Utfordring 1: Hvordan få ungdommen til å ha lyst til å gå videre i kursrekken?

• Utfordring 2: Hvordan tiltrekke flere som dommerutvikler?

• Utfordring 3: Hvordan tiltrekke ikke-aktive til ulike roller i håndballen?



Oppsummering



Avslutning ved Ida





Veien videre for din klubb

• Samle aktuelle i klubben med fokus på dommerutvikling

• Hva er klubbens målsetning? 
• Tilsvare klubbens ambisjon om sertifiseringsnivå
• Utarbeide handlingsplan for klubbens dommerarbeid 

• Dialog med klubbrådgiver 

• Klubbesøk fra klubbrådgiver med fokus på handlingsplanen



Veien videre for din klubb

Tiltak (Hva) Beskrivelse (Hvordan) Ansvar Når




