
Sonemøte Hålogaland, 23. april 2020, Teams 
 

Runde blant klubber 
• NOR HK: Årsmøte ikke avholdt. Litt aktivitet fra trenere ut mot lag/spillere/foreldre. 

Noe usikkerhet rundt påmelding 
• HHK: Årsmøte avholdt over Teams. Starter opp trening ute med senior. Litt aktivitet 

fra trenere ut mot lag/spillere/foreldre. + 4 lag i påmeldingen 
• Landsås: Årsmøte ikke avholdt. Litt aktivitet fra trenere ut mot lag/spillere/foreldre. 

Kontroll på  påmelding. FagmøblerCup er avlyst 
• Lia-Brage: Årsmøte avholdes 28.april. Ingen aktivitet. Har store utfordringer med 

halltid til neste sesong-følges opp av GDL/SOØ og soneleder. Mulig økning i 
påmelding 

• Kvæfjord: Årsmøte avholdt i hovedlag, men det er ønske om å også gjøre dette i 
håndballgruppen. Trenere har kontakt ned mot egne lag. 9 lag påmeldt 

 
Lokale saker 
• Referat publiseres på handball.no og på sone Hålogaland på FB 
• Dommerutfordringer i Narvik-kurs kommer rett over sommeren (om mulig) 
• Lite dommere på kamper fra 15 år og opp 
• Avdelingoppsettsmøte settes opp i uke 20 eller 21 i Teams 
• Sonemøte august/september vil ha fokus på terminlisten. Vi vil også kjøre en liten 

gjennomgang på TA (nye funksjoner, omberamming m.m.) 
 
Status regionsting 
• Tinget er usatt og vi håper å kunne avholde det mot midten/slutten av juni enten 

fysisk eller på Teams 
• Delegat fra Hålogaland, sammen med Ronny, blir Maria Bostad Dahl fra NOR HK 

 
Seriereglementet 2020/21: 

• 1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G20 kan delta i 
4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en 
uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag.  
 
(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G20 kan delta i 10 
nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en 
måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.   
 
(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 
nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. Sesong 
 
 

Spillesystem: 
• 9/10 års håndballen spilles på kortbane. Info om mål og merking er sendt ut til 

halleiere og må være på plass til sesongstart medio okt 
• 12 års klasse inngår i barneklassen. Dvs spill uten tabell og uten strekspiller 

(samme som 11års-klassen-nedsenket tverrligger) 
• J/G 18 erstattes med Juniorserie (20 årsklassen) 



• Toppserie NN: De lag som går til Bring vil kunne velge om de ønsker å delta etter 
jul. Med det antall helger vi har til rådighet vil Toppserie-rundene etter jul 
sammenfalle med Bring/Lerøy 

• 3.div NN: antall avd avhenger av påmeldingen 
 
NNM: 

• Dato for NNM er 16.-18.april 
• Det er mulig å få tildelt mesterskapet. Krav spek er min. 3 spilleflater, mulighet til å 

yte service på kost, losji og intern transport 
• Søknadsfrist for mesterskapet er 1.des 2020 
• Vegring for deltagelse er 15. feb 2021  

 
Premiering: 

• I 12års-klassen og ned er premien diplom/medalje 
• 13 og opp, t-skjorte 

 
Dispensasjoner: 

• I utgangspunktet er det ikke mulig å benytte gutter på jentelag 
• I klassene J12 og ned er det mulig å søke om dispensasjon  

 
Antall spillere på kampkort: 

• Inntil 12 spillere på kampkortet i klassene J/G 11 – 14 år.  
• Anbefaling fra NHF RN er å ha med maks 10 spillere for å oppnå lik spilletid 

• Inntil 10 spillere på kampkortet i klassene J/G 9 og 10 år 
• Anbefaling fra NHF RN er å ha med maks 8 spillere for å oppnå lik spilletid 

 
Bring/Lerøy: 

• Endringer i antall lag for å imøtekomme ønsket om max 2 kamper pr runde. Nå vil det 
være 9 lag pr avd i alle klassene 

• Kvalikdatoer for jentene er 19.-20.sep for kvalik 1 og 10.-11.okt for kvalik 2 
• Kvalikdatoer for guttene er 10.-11.sep for kvalik 1 og 2.-3.okt for kvalik 2 

 
Juniorserie: 

• Utvidelse av dagens regionale J/G 18 år 
• Juniorserien tilhører 20-årsklassen 
• Toppserie og ikke fylkesserie i TE-serien 
• Spilletid 2*25 minutter 
• Antall spillere og timeout – 14 spillere og 2 timeout 
• Obligatorisk å delta i juniorserien hvis deltakelse i Lerøy 

 
Kortbane – 5’er håndball: 

• Innføres i region Nord sesongen 20/21 
• Er i gang i flere regioner allerede 
• I klassene J/G 9 – 10 år 
• Regionen kommer til å sende ut informasjon om innkjøp av mål til alle haller 

 



 
Påmeldingsfrist: 

• Frist for påmelding av lag og dommere er 30. april kl. 23:59 
• Selv med dagens situasjon med Covid-19 så vil påmeldingsfristen for neste 

sesong opprettholdes etter dialog med nesten alle klubber i regionen de siste ukene 
 
 
 
Dommerkontakter sine oppgaver sesongen 20/21 

• Hver klubb må stille med minst én -1- aktive dommer, og én -1- aktiv dommer 
for hvert 3. deltagende lag fra klassene J/G 13 år og høyere.  
• Aktive dommerutviklere (nivå 1, 2, 3, eller 4) vil telle på klubbens kvote ved å 
ha bistått dommere i klassene J/G13 år og eldre på minimum 10 kamper i løpet 
av sesongen.  
• En person med flere ulike funksjoner/roller kan ikke telle som mer enn én -1-    
på kvoten.  
• Kamper i klassene J/G 6, 7, 8, 9, 10 og 11 år vil bli dømt av kampledere som 

klubben selv sørger for til sine arrangement (hjemmekamper).  
• Nøytrale dommere benyttes i Toppseriene J/G16 år, Juniorserien (J/G20 år) 

samt senior 3.divisjon. Grunnet få dommere på disse nivåene kan det forekomme 
ikke-nøytrale dommere etter avtale med spillende lag. RN vil så langt det lar seg 
gjøre prøve å unngå dette 

• Dommere skal ha oppgjør over bankkonto.  
• Det er dommer sitt ansvar at vedkommende har registrert sitt bankkontonummer 

på sin dommerprofil i TA, og at dette til enhver tid er riktig. Dommer oppfordres til 
å registrere og sende inn dommerregning så snarlig som mulig etter 
gjennomført dommeroppdrag 

 
Viktige datoer: 

• Påmeldingsfrist for alle klasser 30. april 
• Påmeldingsfrist for dommere 30. April 
• Samordnet registrering 30. April 
• Forslag avdelingsoppsett 8. mai 
• Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda 11. – 20. mai 
• Terminlisteforslag J/G 11-senior 3. juli 
• Ferie regionskontoret 3. – 31. juli 
• Sonemøter m/terminliste som agenda 24. aug – 4. sept  
• Ev. Kvalifisering til Toppserie J/G 16+20 år 29. – 30. aug 
• Endelig terminliste 11. september  
• Håndballforum 5. – 6. desember 
• Søknad arrangør NNM 1.desember 
• Vegring opprykk 2.div 15.feb 2021 
• Vegring NNM 15.feb 2021 

 
 

 
 



Eventuelt 
• NOR HK benyttet Mikael Falck Hope i sitt arbeid inn mot Idrettsråd med tanke på 

hallfordelingen i kommunen 
• Grovplan kurs presenteres i avdelingsoppsettsmøtet i mai 
• 10 årsseriene vil kjøres som turneringserier. Her retter vi (meg) oss etter helgene 

klubbene fordeler seg imellom 
• Stor GRATTIS til HHK med dobbelt opprykk til 2.div 
• Ta kontakt med GDL rundt påmelding om det er spørsmål eller at dere trenger vink 

eller råd 
 


