
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 

Malmplassen, Tolga, 14.november 2019, kl. 18.30-21.30 

 

TILSTEDE: 

Magnhild Brandsnes (Folldal), Grete Sundberg Sivertsen, Andre Enget (Tynset), 
Anita Stenhaug (Alvdal), Tove Hegseth (Ålen), Eystein Håkonsund, Eivind Rian 
(Røros), Marit Hegseth (soneleder) og Tonje Tangvik (RN) 

Forfall: Fåset, Brekken, Glåmos, Os/Nansen 

 

1. Velkommen 

Presentasjonsrunde og gjennomgang av agenda for møtet, samt 
informasjon om SoMe (facebook, instagram). 

 

2. Rollen til soneleder 

 Gjennomgang av soneleders rolle. 

 

3. Runde blant klubbene – med fokus på dommersituasjonen 

Røros: Mange på kurs BKL (12 stk fra Røros), unge dommere som blir 14 år 
denne høsten. Håper mange blir med videre. Må få utstyr og tilbys kamper 
raskt for å holde de varme. Ønske om dommertrinn 1 kurs. 
Dommersituasjonen ser lysere ut nå. Dommerliste må ryddes opp i. 

Folldal: krever mye av foreldre for kjøring av dommere, men viktig at de 
får tilbudet. 

Tynset: 18 stk som ønskere å ta BKL 28.november på Tynset + 5 jenter fra 
Alvdal/Folldal. Dommerregningene må ordnes i TA og minidrett. 

Ålen: august 2 dommere, har 8 nå. 4 tok BKL i oktober, dømmer på 
treninger for å få praksis, ivrige jenter. Ble mye bedre enn forventet. 
Mange som har jobber ved siden av. Får støtte med lisens, utstyr og ting 
de trenger av klubben. 



Alvdal: fått med en bra gjeng til kurs 28.november. Viktig å skape et miljø 
rundt dommerne. Kamper er fordelt, de fikk mange kamper, men det ble 
for mye. Må fordeles bedre. 

Innspill: godtgjøring for dommere kontra fotball – mye bedre betalt på 
fotball. Bør satsene økes for å gjøre dette mer attraktivt?  

 

4. Dommersituasjonen – Hva er status? 

Gjennomgang av status på dommersituasjonen i region Nord. Stort forfall 
fra dommere på alle nivå. Manglende oppføringer i TA – det må ryddes opp. 
Få dommere som er kvalifisert til å dømme J/G 14-18 år og senior. 
Dommere er ikke nøytrale. Manglende oppfølging fra klubb. Mange kamper 
med kun en dommer, eller uten dommer på alle nivå. 

Dommerne ønsker å være to. Vår sone har hatt et greit tilbud, men lagene 
våre spiller i andre soner hvor kamper kan gå med en evt. ingen dommer. 
Trenerne må få beskjed om situasjonen. 

Gjennomgang av hvorfor dommerne slutter: Manglende dommermiljø og 
oppfølging fra klubb/region, lei av å bli kjeftet på av trenere, spillere og 
tilskuere, kamptilbud med for få/mange kamper, for høyt/lavt nivå på 
kampene og ikke nok interesse og motivasjon. 

 

Dømmerstøtte – dommerkontakt i klubb: 

Klubbens bindeledd mellom dommer – klubb – region. Finner «mine 
dommere» i TA for oversikt over antall dommeroppdrag. 

Administrative oppgaver og faglig oppfølging: bl.a. dommerpåmelding før 
sesong, rekruttering og oppfølging gjennom sesong, utstyr til klubbens 
dommere, bistå dommere med oppsett, sperrer og TA, følge opp i 
forbindelse med kurs, dommerkvoter, sende inn rapport om 
dommerarbeidet i klubb til RN innen 15.04.19. 

Dommervert i hall: 

En person som tørr å være synlig, sørge for at dommere føler seg 
velkommen og blir tatt vare på, sørge for at dommere får en så positiv 
opplevelse som mulig, om nødvendig gripe inn overfor spillere, lagledere, 
tilskuere eller andre som ikke oppfører seg som ønskelig. 



Alle klubber skal ha dommervert i hallen. 

Utvikling: 

Dommerkurs, dommerutviklere i klubb og region, dommerkoordinator i 
sone (Nord-Østerdal har ikke denne funksjonen nå) 

Dommeroppsett: 

Ansvarlig for å sette opp dommere på kamper. 

Kan motta innspill fra dommerkontakt med tanke på kamptilbud til egne 
dommere. 

Avhengig av at alle klubber har meldt fra hvilke dommere som er aktive og 
ikke, avhengig av at dommere har gode sperrelister og følger med i 
MinHåndball-appen. 

 

5. EURO2020 – fagseminar «Dommerarbeid i klubb» 

Lørdag 11. januar kl. 10.00-14.00 inklusive EURO2020-billetter samme 
kveld. Påmelding og pris kommer. Overskudd på dommerkvote gir gratis 
påmelding. 

Ønske om besøk av Winnie – EURO-maskoten på kamper i egen hall. 
Kontakt Kristin Garnvik: 

kristin_garnvik@hotmail.com, eller telefon 952 81 794 

 

6. Info fra administrasjonen 
«Dommer i nord» - ny oppdatert side.  
Veileder/observere dommere på kamp er fraværende. Meld inn om 
dommere skal observeres for å gå opp i nivå. 
 
Startpakka – e-læringskurs på handball.no. Kan benyttes av alle. 
 
Presisering av spilletid i J/G 11 år – 2x20 min 
Presisering av føring i LIVE for 10 og 11-årsklassene. 
 
Info om antall dispensasjoner for soner Tonje har ansvar for. 
 
Årets forbilde: Kan stemmes på fra 1.-31. desember. Se handball.no  



7. Status Spill og Trening 

Informasjon om trenerskolen og spillerutviklingsmiljø. 

Erfaringer med Islandsk modell J/G 15år: 

Puljer med fire lag bør ikke legges på laveste nivå. 

Tynset syntes det ble for mye og for mange kamper på sine 9 spillere. 3 
kamper på ei helg, samt lørdag/søndag med overnatting ble for dyrt. 

Røros er kjempefornøyd med modellen og ønsker å fortsette med dette 
opplegget. 

Arrangør kan nekte å flytte kamper når bylagene ikke vil spille i distriktet. 

 

8. Seriereglementet 20/21 

Hva mangler? Hva må presiseres? 
Undertegnede melder inn sak fra sonene angående dommerhonorarer. 
Frist for tilbakemeldinger fra klubber er 1. februar 2020. 
 

9. Eventuelt 
• BDO – reaksjoner fra trenere og miljø om mange trekte lag pga BDO-

samlinger alle håndballhelger. 

Saken er løftet til generalsekretæren og saken skal opp på høyere nivå. 

Tilbakemeldinger fra ansvarlig for BDO er at samlingene er tilbudt flyttet 
til ukedager – et tilbud håndball ikke har fått. 

Fotballkretsen har fått henvendelse fra regionkontoret på saken. 

• Kurs i idrettsskader – hvem kan ha dette? Dette skal undersøkes. 

 

 

Møtet hevet 21.30 

Referent: Marit Hegseth, soneleder 

Takk for møtet! 

Neste møte: Sonemøte Malmplassen, Tolga mandag 10.februar 2020, kl. 18.30 


