
Referat sonemøte 12.11.2019  

  

Til stede: Bjørn-Erik Dambråten - Korgen, Eli Garås + 1 - Sømna, Bård Svendsen og Alfred Nyland - 
Mosjøen, Kirsten Toft - Sandnessjøen, Ola Tømmerås og Karin T Knutsen - Soneteam 

  

1. Rollen til soneleder 
• Gjennomgang av soneleders rolle 

2. Fra klubbene 
• Sandnessjøen: Full fart nå i oppstarten. Lite timer i Stamneshallen Flere nye trenere. 

Skal arrangere miniturnering etter jul. 
• Sømna: 13 lag i år. Endelig herrelag igjen! Noen utfordringer rundt at vi har flere 

spillere som er trenere. Et 10-årslag som ikke spiller i serie.  
• Korgen: Har 3 lag. Utfordrende med å få dispensasjoner. Få i styret, men har en plan. 

Vanskelig når tilreisende lag ikke forholder seg til reglene- antall spillere på rapport 
sist helg. 

• Mosjøen: Kommet godt tid. En del rundt omberamminger. Lite tid i hallene. Har hatt 
et kjempebra trenerkurs. Positivt med samarbeidslag- Sandnessjøen 

 

3. Status fra spill og trening 
• Flere av spillerne som blir tatt ut som ikke ønsker å delta. Viktig at man avklarer 

dette før man melder dem som aktuelle. Også viktig at foretatte blir informert om at 
barna er nominert. Eventuelle spørsmål rettes til teamleder, Bertine. 

 

4. Dommersituasjonen 
• Store utfordringer på dommersiden. 
• Størst utfordring som er kvalifiserte dommere på 14-18 
• Viktig å skape et dommermiljø 
• Fagseminar under EURO2020 
• Inspirasjonssamling for dommere og dommerkontakt – Noe for oss? 

 

5. Hva er nytt i den digitale verden? 
• Oversiktlig med håndball fra A-Å 
• Oppfordres til å bruke LIVE-bruker 

 

6. Seriereglement 20/21 
• Meld inn endringer innen 1.februar 2020 

 

7. Informasjon 
• Stem blant månedens forbilde 



 

8. Euro 2020 
• Viktig med arrangement hjemme i hallene 
• Vis kamper på storskjerm 
• Winni kommer gjerne på besøk 

 

9. Eventuelt 
• Viktig at man hjelper hverandre – Sekretariat 
• Oppførsel  
• I BIL er der kun Benedicte som skal ha omramminger på guttelagene og Lars Gøran på 

jentelagene 

 

Ref. Karin 


