
Sonemøte på Teams 17. november 2020 kl 19:00 – 20:00 

 

Joakim informerer om situasjon ut ifra PP, denne vil bli lagt ut på www.handball.no 

Når kamper omberammes så vil det så langt det lar seg gjøre tas hensyn til antilag, men det er 
terminlistene og kampgjennomføring som er viktigst. Regelen om hviletid er ufravikelig.  

Det er ønskelig at det lages en oversikt over hvilke klubber som ikke avvikler kamper, og hvor lenge 
det gjelder. Og en oversikt over situasjon i hallene. Men uansett oversikt eller ikke, det er veldig 
viktig at man gir beskjed til alle klubber og dommere som blir berørt.  

Spørsmål om hvorfor kamper ikke blir spilt? Etter avtale med kommuneoverlege/smittevernlege i 
kommunene. Frykt for smitte hos både voksne og barn. Det er ingen som ønsker at kamper ikke 
spilles, alle vil vi at håndballkamper skal avvikles ihht terminlistene. Men det er foreldrene som har 
siste ordet når det gjelder deres barn, og det er greit – jfr styrets vedtak 9. november 

Det er ulik tilnærming fra de forskjellig kommunene selv om smitten er lik, dette er uheldig men ikke 
så mye vi kan gjøre med det. Viktig at alle kommuneoverleger/smittevernleger vet at idretten har en 
«egen lov» som er vedtatt av regjeringen. Det må vi opplyse om når vi snakker med lokale 
myndigheter.  

Dersom kamper ikke spilles før jul så foreslås det at laget må trekkes og meldes på etter jul igjen, litt 
usikker på om det er gjennomførbart. 

Joakim jobber med 10 og 11 års serien, den kan ikke gjennomføres som vanlig. Det kommer straks ny 
terminliste for denne årsklassen.  

NHF har laget en smittevernsveileder ang overnatting og buss (utgangspunkt i VIRKE sin veileder), 
den ligger på www.handball.no men vi opplever at kommunene har ulik praksis på overnatting på 
skoler/kommunale bygg. Sånn er det uavhengig av Covid19 og men enda mer ulikhet nå.  

NNM – usikker på hvordan det blir denne sesongen. Eirik foreslår ei felles turnering med for 
eksempel 4 arrangører, en årsklasse for hver. Dette må vi kommer tilbake til men absolutt et godt 
forslag 
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