
Sonemøte Helgeland 24.11. 2021 
Tilstede: Idar (Bossmo/Ytteren), Bente (Selfors), Idun (Gruben), Marianne (Korgen), Lill Kari, Ronni 
og Sofia (Brønnøysund), Torstein (Sømna), Laila og Siv (Sandnessjøen), Bård og Tommy (Mosjøen), 
Kristian og Tuva (Region Nord) og Karin (Sone Helgeland) 

 

• Velkommen 

 

• Runde blant klubber 
o Bossmo/Ytteren: God oppstart for j 20. Mangler g10 
o Selfors: Samarbeider med Bossmo/Ytteren, flott oppstart. Mange har tatt 

dommerkurs. Sliter litt med rekrutering. Utfordringer rundt klister 
o Korgen: Har to unge lag, god rekrutering. 
o Brønnøysund: Mange 10-åringer som har startet. 
o Sømna: Mye omramminger og trekking av lag i starten, men har kommet godt 

i gang. 
o Sandnessjøen: Svært mange spillere på damelaget. Har vært en fin start for 

alle lag. Står pr dags dato uten styreleder, ta kontakt med Laila angående 
kamper 

o Mosjøen: Har vært noen trekkinger av lagene, Fin oppstart for lagene. Behov 
for dommerkurs. 

o Gruben: Har fått i gang to guttelag og tre jentelag.  

 

• Lokale saker 
o Kast ballen: Mange som har vært med og har lyst til å fortsette med håndball. 

Noen utfordrende med hallkapasitet for noen. 
o Kortbane. Få klubber som er med i 
o Dispensasjoner. Lagene oppfordres til å informere sekretariat og 

motstanderlag om hvilke spillere som har disp. 
o Dommere ikke berammet på kamp. Noen kamper er det utfordrende med å få 

dommere. Viktig å være obs! Er det ikke kommet dommer til torsdag er det 
lite sannsynlig dommer til helgen. Vi mangler dommeroppsettsmedarbeider 
sør i sonen.  

o Kursaktivitet 
o Covid-19 

 

• Gruppearbeid 
o Klubbstyrt klubb 

 

• Temaserie - status så langt i sesong 
o Litt varierende erfaringer. Blir fort store målforskjeller og kan bli litt 

demotiverende før andre omgang. 

 



 

 

 

• LIVE  
o I 10-årsserien er det kun nødvendig med dommersignering. 
o Trenere signerer kamprapport før kamp, dommere etter. 

 

• Håndballforum 2022 
o Planlegger et felles forum for hele regionen. 

 

• Seriereglement 2022/23 
o Frist for forslag til endringer 15.januar 

 

• Forbundstinget mai 2022 
o Interesse for deltakelse meldes i forkant av neste sonemøte. 

 

• Eventuelt 
o Neste sonemøte vil bli i februar. Legges opp til hybridmøte. 
o Kamprapporter. Det er viktig at rett antall spillere stå på kamprapporten. 

Spillerne skal stå på rapport med draktnummer. 
o G/J 10 Er 5`er håndball. Noen steder har det vært utfordrende med mål og 

“hull” i gulv. Da skal det også spilles med 5 spillere. 
o Spillerutvikling. Vi på Helgeland er ikke fornøyd med uttak til spillersamlinger. 

Spillerne får ikke med seg infoen som blir lagt ut på facebook. Øvelsene som 
ble lagt ut var svært utydelige bilder som var vanskelige å tyde. Infoene til 
spillerne kommer sent. Spillerne tørr ikke si ifra i fare for å miste plassen sin. 
For mange er det vanskelig å forstå videoene og meldingene, dette på grunn 
av hvordan meldingene er formulerte. Spillere føler noen ganger at 
beskjedene ikke handler om håndball. Et ønske om informasjon til klubb. Lite 
info om samlinger. Informasjon kommer fram når lag snakker sammen i 
hallene. Eksempel er en samling som skal være på Sømna nå til helgen. Vi 
stiller oss undrende til at vi jobber med klubbstyrte klubber, mens regionen 
går direkte til spillerne. Kommunikasjon burde gå til trener og klubb.  

 


