
Sonemøte 30.08.21 
 
Runde blant klubber 
-Alle klubber forteller kort om lag, antall spillere og dommere i klubben: 
Gravdal: j14 (trekker j16). har mix6, mix8, mix10 og 12 årslag. Eldre dommere, men få. 
Blest: mix 6, mix 8, mix 10, j/g12, mix 13, j16 (samarbeid med LHK), damelag og herrelag. Få 
dommere. 
Kabelvåg: Litt usiker på antall lag. skal se på dette og gi tilbakemelding i løpet av dagen. Få g16 
spillere og herrespillere. Har flere j16 spiller. 
LHK: Ønsker dommerkurs (flere som ønsker å ta dette). Mix6, j/g 8, J/G10, j/g12, j14 og j/g16 
(samarbeid med Blest) 
Stokmarknes: Mange spillere på aldersbestemt, mindre spillere opp i alder. Få spillere på G14. Få 
dommere (eldre).   
Svolvær: mix6, mix8, mix10, 13 og 14årslag. Utfordringer på dommersiden. Kan ha aktuelle spillere til 
dommerkurs. 
Sortland: g9, g10, g12, j14x2. Tynt med dommere. 
Lødingen: Ikke møtt 
-Flere lag må vente å se an antall spillere, flere lag ikke kommet i gang enda. 
- Flere klubber ønsker dommerkurs lokalt (få dommere). 
 
Randi Rasmussen har bedt om permisjon fra sonelederfunksjonen, som er innvilget. Er tilgjengelig på 
telefon, og bidrar der hun kan. 
Håvar Eliassen forsøker å bidra etter beste evne. Mulig å kontakte Joakim Dahl også ved behov. 
 
-Spillerutvikling 
trenerskole (f.07/08 handball.no-> region nord -> trenerskolen. påmeldingsfrist 12.09.2021. 
Lokale Samlinger: Klubbene velger ut spillere lokalt som møtes til trening hos enn av klubbene. Ledes 
av regionale spillerutviklere, og klubbtrenere som involveres i uttak og gjennomføring. (nærmere 
gjennomgang på seminar). 
Regional landslag: NHF Region Nord er ansvarlig for uttak. Utfordrersamling erstatter fylkessamling. 
(ved spørsmål send mail til Joakim Dahl). 
 
Trenerattesten: ALLE trenere må ta trenerattesten for å være trener. Dette tar ca 15-20 min å 
gjennomføre (Norgesidrettsforbund (digitalt)). 
- Gir en trygghet for trenere, bidrar til at spillere skal få bli sett og hør på trening. Gjennomfør så fort 
som mulig. 
 
Temaserie J/G11+12år 
- En omgang skal spille utgruppert (for å lære å spille offensivt forsvar). (kommer mer info til trenere, 
lagledere og dommere) 
-Informasjonsmøte kommer. 
 
 
-Terminliste? 
 
Dommerstatus 
-Blitt vanskeligere for klubbene å prioritere/rekruttere dommere, særlig med tanke på gebyret, samt 
tungvint kursing. 
-Gebyret ødelegger for rekrutering (klubbene ønsker derfor få dommere, som ødelegger rekruteringen). 
-Dommerne i klubbene spiller også slev håndball.   
-Dommertallet går ned. Hva kan man gjøre for å rekruttere flere? Tips: Send melding/mail til de som 
ikke har svart. Klubben rådes til å ha dommerkontakt for å følge opp dommere. 
-Klubbene må undersøke antall spiller som ønsker å gjennomføre dommerkurs, og melde dette inn slik 
at Region Nord kan tilrettelegge for dommerkurs i regionene/sonene.  
-Mister dommere, lite dommere i region nord/Nord-Norge generelt. 
- utfordringer rundt rekrutering. 
 
 
Kortbane j/g9-10 
-Blest har fikset kortbane. målet må festes (vekter er godkjent som feste). 



LHK er motstander mot reglene. ”Tar bort noe som fungerer”. 
Fordel: mindre stussing, mer ballberøring og spill. Mer tid på forsvar/angrep. 
- Hva gjør vi med j/G9 og 10 år? aktivitetsdag? eller seriespill? Ønskelig å fortsette med aktivitetsdag. 
Vi planlegger å sette aktivitetsdag samtidig som terminlisten. 
 
Viktige datoer/frister 
31.08 
- Gebyrfri omberamming J/g 15 - senior. 
- Påmeldingsfrist mini J/G9 og 10 år 
- Gebyrfri trekking. 
6.September oppstart terminlistearbeid J/G 14 og yngre 
17. oktober frist gebyrfri omberamming J/G 14 år og yngre 
 
Omberamming av kamp skal skje minimum 5 dager før kamp. Motstanderlag må kontaktes, hall må 
sjekkes. Når alt er sjekket omberammes kampene i TA. (omberamminger behandles fortløpende) 
 
-Klubbesøk 
Sett av tid etter september, så kommer Joakim Dahl på besøk. Noe spesielt som klubbene ønsker å ta 
opp/drøfte. 
 
-Barnehåndballseminar 
Terminlisteønsker og behov 
 
kurskatalog 
Hvor mange ønsker kurs? dommere, trener. Hvor mange har dere som ønsker kurs? 
Må meldes inn til klubbrådgiver innen 15/10. 
 
Håndballforum: 
25.September 
Alle klubbene må betale for 1 person, så alle klubbene oppfordres til å delta med minimum 1. 
Godt program og gode foredragsholdere. Håndballpresidenten kommer. DET BLIR BRA! 
 
Eventuelt: 
Kortbane: trenger hjelp til å kommunisere med kommunen. Utfordringer med å få kommunen til å 
gjennomføre dette (ulike grunner). 
 
	


