
Sonemøte Helgeland 31.08.2020 
Tilstede: Mosjøen; Alfred Nyland, Eva Bjørhusdal og Bård Svendsen, Sandnessjøen; Monica 
Mentzoni og Stina Gårdvik Klausen, Gruben; Ronny Edvartsen og Kristin Nyrud–Haldorsen, 
Selfors; Bente Pettersen og Tina Bakkejord, Bossmo/Ytteren; Idar Mikalsen Hemnes; Torstein 
Karlsen, Korgen; Marianne Evjen og  
På teams; Kirsten Toft (Sandnessjøen), Brønnøysund; Benedikte Sørlie, Elin Kristine Olsen og 
Lars Gøran Anderson Sømna; Stine Fagerli og Torstein Graven. 
• Velkommen 
• Runde blant klubber 

Oppstart i klubbene 
• Sømna starter treningene denne uken, skal gå greit med kampavvikling. 
• Gruben håper å få starte opp i neste uke. 
• Mosjøen har trent som normalt for de eldste. Må ha litt ekstra tid mellom 

kampene. 
• Korgen venter på at fotballsesongen skal avsluttes før de kommer i 

gang. 
• Yttern har trent siden mai. 
• Hemnes startet opp uke 35. 
• Selfors har trene i Ytterenhallen fra i mai. 
• Sandnessjøen starter opp med treninger i morgen. Har utarbeidet egen 

smittevernplan for sine haller. Ser en del utfordringer i forhold til 
avvikling av kamper og arrangementer 

• Brønnøysund har trent kommer i gang denne uken. Forholder seg 
sentrale regler for aktivitet. 

• Lokale saker 
• Hvor skal lagene oppholde seg imellom kampene? Viktig at ikke to lag har 

arrangement samme dag i samme hall. 
• Vi får utfordringer hvis det ikke blir mulig å overnatt på klasserom. 
• Terminliste 
• Flere trekninger er kommet de siste dagene. Helgeland får utvider frist for omramming 

til 7.september. 
• Kursaktivitet 
• Digitale muligheter på teori-modulene på trener 1 og 2. Kursene som har vært 

litt utfordrende i form av at de var lite intuitive.  
• De som har deltatt på trener 1 får tilbud om trener 2 
• Ny organisering av dommerutvikling 
• Teamleder for dommere. Helgeland sin teamleder er Kristoffer Nicolaisen 
• Vil bli dommerkontaktmøte  
• Dommerkurs kan i stor grad tas digitalt 
• Dommersituasjonen er ganske lik på Helgeland som sesongen 19/20 
• Trenerskole og spillerutvikling 
• Trenerskolen vil bli for 07 og 06 Blir publisert i uke 37.  
• Spillerutvikling er satt på frys i første gang til 1.Oktober 



 
• Idrettsoppgjør 
• Kommer eget webinar 
• Dommerregningene blir ført her 
• Hvordan bruke Turneringsadmin i klubb 
• Ønske om at disse snakker mer sammen 
• Hvordan bruke SportsAdmin i klubb 
• Fargerik håndball 
• Det er satt av penger til dette i regionens budsjett 
• Hvis noen ønsker støtte og hjelp til dette er det bare å ta kontakt med Eva Skei 915 22975 

• Kortbane 
• Detter er nytt fra i år. 
• 6-meteren må være merket 
• Sjekk at målene er på plass. 
• Miniturneringer 
• Hvis det blir korona vennlig i løpet av sesongen vil det komme søknader fra 

Helgeland 
• Nytt hva gjelder Covid-19 
• Følg den veilederen som har kommet 
• Viktige datoer 
• Forum 5. -6. desember 
• EM 2020 – vurderes fortsatt 
• Neste sonemøte blir i januar på teams 

• Eventuelt 
• Viktig at kontaktinformasjon oppdateres på alle lag 
 
 
 


