
Sonemøte Helgeland 22.11. 2022 
Tilstede: Morten (Bossmo/Ytteren), Bente (Selfors), Marthe (Sandnessjøen), Mona og Siv (Mosjøen), 
Tuva (Region Nord) og Karin (Sone Helgeland) 

• Velkommen 
• Lokale saker 

o Statistikk påmeldte lag. 
o Dommere. Dommer1 en på Mo i Rana 1.desember og 7.desember. Ledige 

plasser. Hvis noen ønsker å bidra til utvikling av dommere er det bare å 
sende mail til Kristoffer Nicolaisen.  

o Dommeroppsett. Det har vært noe uklart om hvordan dommerne får beskjed 
om at de er satt opp på kamp. Hvis det ikke er satt opp dommere på kamp 
tidlig i uka, er det lurt at dommerkontakt tar kontakt med Marthe Nesset. Noen 
dommere har ikke blitt satt opp på kamper. Hadde vært fint med en 
brukermanual for dommere. 

o Seriereglement 22/23. Viktig at alle setter seg inn i reglementet og har det 
tilgjengelig under arrangement. Frist for innspill til seriereglement 23/24 er 
20.januar -23. Innspill om en uke senere omrammingsfrist. Flere lag på 
Helgeland har ikke kommet i gang 1.september.  

• Klubbesøk/klubbutvikling 
o Ved klubbesøk kan man få diskutert klubbutvikling og temaene klubbdrift, 

sportslig ledelse, rekrutering, frivillighet og dommerarbeid i klubb.  
• Mål og Handlingsplan 

Viktige tiltak 
o Klubbhusarbeid 

§ Kick-off turnering i sonene for 14-årslagene og trenere ved seriestart. 
§ Inspirasjonssamling for alle. 
§  

o Rekruttering og inkludering 
§ Ønske om mer hjelp fra regionen for å sikre rekrutering. 
§ Kast ballen  

o Dommerarbeidet 
o Treneren 
o Nasjonal elitehåndball 
o Anleggsarbeidet 
o Organisasjonsutviklingen (OU) 

• Gruppearbeid 
o Mulig å se nordover for noen av klubbene? 
o Helgeland blir liggende litt imellom geografisk. De sørligste klubbene ønsker 

seg ofte sørover, mens de nordligste lagene ser nordover.  
o Mulig med ekstrakaper for senior herrer?   

• Caseutfordringer 
o Når uthenging og mobbing skjer er det viktig at vi voksne tar ansvar og 

snakker sammen. 
o Resultater. Det er utfordrende å må ta av spillere når man leder. Oppleves 

som demotiverende å ikke få spille. Det er viktig at lagene snakker sammen 
for at kampene skal føles mest mulig fair for begge lagene. 

• Inkludering 
o Ønsker man å starte et hjerteligalag er det mulig å få oppstartsstøtte. Ta 

kontakt med Eva Skei.  Hun er også kontaktperson for fargerik håndball. 



o Vi ønsker flere perioder hvor man kan søke støtte og refusjon for lisens. 
 

 

• Eventuelt 


