
Referat Sonemøte LoVe, 21.april 2020 
 

Deltagende klubber: Blest, Kabelvåg, Svolvær, Stokmarknes, Sortland og Lødingen 
Ikke møtt: Leknes, Gravdal og Bø IL 
Deltagere fra NHF Reg. Nord: Geir Daniel Larsen, Inger Johanne Bakke og Ove Grubba 

 
Runde blant klubber: 

• Blest: Ole Eliassen er valgt inn som ny leder. Ingen felles aktivitet for utøverne. Stort sett 
kontroll på påmeldingen 

• Svolvær: Ikke avholdt årsmøte. Ingen aktivitet. Usikker rundt påmeldingen. Mulig senior 
damelag meldes på 

• Kabelvåg: Ikke avholdt årsmøte. Ingen aktivitet. Kontroll på påmelding 
• Stokmarknes: Ikke avholdt årsmøte. Begynner med utetrening i små grupper nå. Kontroll 

på påmelding (-15-16årslaget i jenteklassen som er usikkert) 
• Sortland: Ikke avholdt årsmøte, men alt er klart. Ingen aktivitet. Kontroll på påmelding 
• Lødingen: Ikke avholdt årsmøte, men tror de har dekt Monica Myrland sin rolle. Ingen 

aktivitet. Kontroll på påmelding (litt usikkerhet om det blir J15 eller J16) 
 

Lokale saker: 
• Det vil bli noen endringer i Soneteamet, men alt er ikke klart ennå. Mest sannsynlig vil 

Dommerkoordinator endres 
• Kent-Raymond håper vi er med oss videre. Har gjort en strålende jobb 
• Dommerarbeidet i LoVe er ok, men det vi har en jobb å gjøre fra dommerkoordinator og 

ned via klubb og til dommerne. Oppfølgningen må bli bedre hele veien for å sikre bedre 
utvikling. Dommerkurs og dommerutvikler kurs settes opp fra sein sommer/tidlig høst 

• Avdelingoppsettsmøte settes opp i uke 20 eller 21 i Teams 
• Sonemøte august/september vil ha fokus på terminlisten. Vi vil også kjøre en liten 

gjennomgang på TA (nye funksjoner, omberamming m.m.) 
 

Status regionsting: 
• Tinget er usatt og vi håper å kunne avholde det mot midten/slutten av juni enten fysisk 

eller på Teams 
• Delegat fra LoVe som deltar sammen med Randi velges på møtet i uke 20/21 

  
Seriereglementet 2020/21: 

• 1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G20 kan delta i 
4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. 
Perioden defineres som mandag til og med søndag.  
 
(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G20 kan delta i 10 
nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. 
Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.   
 
(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 
nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. Sesong 
 
 

Spillesystem: 
• 9/10 års håndballen spilles på kortbane. Info om mål og merking er sendt ut til halleiere 

og må være på plass til sesongstart medio okt 



• 12 års klasse inngår i barneklassen. Dvs spill uten tabell og uten strekspiller (samme som 
11års-klassen-nedsenket tverrligger) 

• J/G 18 erstattes med Juniorserie (20 årsklassen) 
• Toppserie NN: De lag som går til Bring vil kunne velge om de ønsker å delta etter jul. Med 

det antall helger vi har til rådighet vil Toppserie-rundene etter jul sammenfalle med 
Bring/Lerøy 

• 3.div NN: antall avd avhenger av påmeldingen 
 
NNM: 

• Dato for NNM er 16.-18.april 
• Det er mulig å få tildelt mesterskapet. Krav spek er min. 3 spilleflater, mulighet til å yte 

service på kost, losji og intern transport 
• Søknadsfrist for mesterskapet er 1.des 2020 
• Vegring for deltagelse er 15. feb 2021  

 
Premiering: 

• I 12års-klassen og ned er premien diplom/medalje 
• 13 og opp, t-skjorte 

 
Dispensasjoner: 

• I utgangspunktet er det ikke mulig å benytte gutter på jentelag 
• I klassene J12 og ned er det mulig å søke om dispensasjon  

 
Antall spillere på kampkort: 

• Inntil 12 spillere på kampkortet i klassene J/G 11 – 14 år.  
• Anbefaling fra NHF RN er å ha med maks 10 spillere for å oppnå lik spilletid 

• Inntil 10 spillere på kampkortet i klassene J/G 9 og 10 år 
• Anbefaling fra NHF RN er å ha med maks 8 spillere for å oppnå lik spilletid 

 
Bring/Lerøy: 

• Endringer i antall lag for å imøtekomme ønsket om max 2 kamper pr runde. Nå vil det være 9 
lag pr avd i alle klassene 

• Kvalikdatoer for jentene er 19.-20.sep for kvalik 1 og 10.-11.okt for kvalik 2 
• Kvalikdatoer for guttene er 10.-11.sep for kvalik 1 og 2.-3.okt for kvalik 2 

 
Juniorserie: 

• Utvidelse av dagens regionale J/G 18 år 
• Juniorserien tilhører 20-årsklassen 
• Toppserie og ikke fylkesserie i TE-serien 
• Spilletid 2*25 minutter 
• Antall spillere og timeout – 14 spillere og 2 timeout 
• Obligatorisk å delta i juniorserien hvis deltakelse i Lerøy 

 
Kortbane – 5’er håndball: 

• Innføres i region Nord sesongen 20/21 
• Er i gang i flere regioner allerede 
• I klassene J/G 9 – 10 år 
• Regionen kommer til å sende ut informasjon om innkjøp av mål til alle haller 

 
 



Påmeldingsfrist: 
• Frist for påmelding av lag og dommere er 30. april kl. 23:59 
• Selv med dagens situasjon med Covid-19 så vil påmeldingsfristen for neste 

sesong opprettholdes etter dialog med nesten alle klubber i regionen de siste ukene 
 
Dommerkontakter sine oppgaver sesongen 20/21 

• Hver klubb må stille med minst én -1- aktive dommer, og én -1- aktiv dommer for hvert 3. 
deltagende lag fra klassene J/G 13 år og høyere.  
• Aktive dommerutviklere (nivå 1, 2, 3, eller 4) vil telle på klubbens kvote ved å ha bistått 
dommere i klassene J/G13 år og eldre på minimum 10 kamper i løpet av sesongen.  
• En person med flere ulike funksjoner/roller kan ikke telle som mer enn én -1-    på kvoten.  
• Kamper i klassene J/G 6, 7, 8, 9, 10 og 11 år vil bli dømt av kampledere som klubben selv 

sørger for til sine arrangement (hjemmekamper).  
• Nøytrale dommere benyttes i Toppseriene J/G16 år, Juniorserien (J/G20 år) samt senior 

3.divisjon. Grunnet få dommere på disse nivåene kan det forekomme ikke-nøytrale dommere 
etter avtale med spillende lag. RN vil så langt det lar seg gjøre prøve å unngå dette 

• Dommere skal ha oppgjør over bankkonto.  
• Det er dommer sitt ansvar at vedkommende har registrert sitt bankkontonummer på sin 

dommerprofil i TA, og at dette til enhver tid er riktig. Dommer oppfordres til å registrere og 
sende inn dommerregning så snarlig som mulig etter gjennomført dommeroppdrag 

 
Viktige datoer: 

• Påmeldingsfrist for alle klasser 30. april 
• Påmeldingsfrist for dommere 30. April 
• Samordnet registrering 30. April 
• Forslag avdelingsoppsett 8. mai 
• Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda 11. – 20. mai 
• Terminlisteforslag J/G 11-senior 3. juli 
• Ferie regionskontoret 3. – 31. juli 
• Sonemøter m/terminliste som agenda 24. aug – 4. sept  
• Ev. Kvalifisering til Toppserie J/G 16+20 år 29. – 30. aug 
• Endelig terminliste 11. september  
• Håndballforum 5. – 6. desember 

 
Eventuelt: 

• Husk idrettsregistreringen/samordnet rapportering. Frist for innlevering er 30.april 2020 
• Talentsamlingen på Orkanger er avlyst 
• Noen klubber savner tilbakemelding og info rundt de spillerne som har deltatt på 

Fylketssamlinger. Inger forklarte at dette har en sammenheng med Covid-19 og at mye 
stoppet opp med øyeblikkelig virkning 

 


