
Referat 
Sonemøte Nordmøre og Romsdal onsdag 12.februar kl. 1800-2030 
Scandic Seilet Molde 
 
Klubber tilstede: Elnesvågen, Gossen, Isfjorden, Kristiansund, Midsund, Molde HK, Spkl. 
Rival, Skåla, Sunndal, Spkl. Træff, Vestnes/Varfjell. (16 personer/11 klubber) 
Klubber ikke tilsted, alle meldt forfall; Averøy, Molde HK Elite, Tingvoll, Åndalsnes.  
 
Fra NHF Region Nord: 
Evy Mette Risvik, Soneleder 
Thomas Sognli, Dommerkoordinator 
Tore Hjelseth, Teamleder Spillerutvikling 
Egil Horsgård, Dommeroppsettsmedarbeider  
Frank Robert Vik, Klubbrådgiver MR 
 
Agenda;  

• Velkommen og pres. runde. 
• Lokale saker 
• Nytt fra konkurranseteam - seriespill 
• Info om EURO 2020 i desember 
• Håndballforum 
• Regionting 
• Runde blant klubber og eventuelt 

Lokale saker:  
Resultatregistrering på J/G 10 

• ingen tabell 
• ingen resultatregistrering 
• Kun bruk av LIVE til signering av dommere 

Barnehåndball 
Vi får stadig inn «stygge» resultat; 3-24,2-25, 19-1 osv 
Det skal være morro å spille handball. Og vi har alle voksne, klubb, trener, lagleder et ansvar 
for at alle for en best mulig opplevelse ved å spille håndball. Ingen bør vinne med mer enn 
10 mål.  
Se ellers bestemmelser knyttet til Barnehåndball.  

Sluttspill J/G 14 år.  

• Fredag 17. – søndag 19. april 
• Sluttspillet gjennomføres i Trondheim (og omegn) 
• Alle lag må påregne kamp så tidlig som kl. 13:00 fredag 17/4 
• Det vil bli besørget for deltakelse på OL-kvalifiseringen ettermiddag fredag-søndag. 

(fredag  og lørdag – tilbud søndag) 
• Husk vegringsfristen, 10. mars 2020 



Siste runde 3.divisjon 

• Lørdag 28.mars 
• Trondheim Spektrum og Scandic Lerkendal 
• 26 klubber – 435 påmeldte til bankett 
• Kamper med følgende kamptidspunkter:  

kl. 10:00, kl. 11:45, kl. 13:30, kl. 15:15 og kl. 17:00 
 

Status dommer v/ Egil og Thomas 
Status kamper med 1 eller ingen dommer pr. 9/2 2020 

• 15 kamper uten dommer, derav 12 kamper G/J 10 og 3 kamper J 11 
• 93 kamper med 1 dommer 
• Totalt kamper spilt så lang pr. 9/2 2020 er 794 kamper i Nordmøre og Romsdal 

Denne sesongen har vi hatt følgende deltagelse på dommerkurs;  
Dommer barnehåndball 89 stk 
Dommer trinn 1 39 stk 
Dommer trinn 2 16 stk 

Dommervert 
Det er viktig at dette er på plass i alle haller.  
Være arrangørens kontaktpunkt for dommerne, ivareta deres behov og ønsker og om 
nødvendig være deres støttespiller i alle sammenhenger. Bidra for øvrig til at atmosfæren i 
hallen blir så positiv som mulig for alle 

Dommerutvikler 
Er forsøkt å sette igang kurs, men ble avlyst pga liten påmelding.  
Prøver igjen ifm sesongstart og tar sikte på å lage et opplegg ifm Tafjord Cup, i Ålesund. Teori 
i begge soner i forkant. Praksis ifm turenringen.  

Status Spill og Trening v/ Tore. 
Se egen pres. i vedlegg.  

Nytt fra konkurranseteam 
Endringer i Lerøy, Bring, Juniorserie, barnehåndball inkl. kortbane for J/G10 
Se egen pres. i vedlegg.  

Euro 2020 
Se egen pres. i vedlegg 

• Youth Camp 
• Marit Breivik-foredrag 
• Trenerseminar 
• Dommerarbeid i klubb v/Elnesvågen, Anita 
• Soneledersamling v/Evy Mette 



Håndballforum 2020 

• Fra 3 til 1! (Troms-Finnmark, Nordland-Trøndelag og Møre og Romsdal) 
• Gjennomføres helgen 4. – 6. desember 2020 
• Under EM for kvinner 

• NB: Kampoppsettet er ikke klart– vi vet at Norge spiller torsdag, lørdag, 
mandag 

• Scandic Lerkendal/Hell 
• Kampbilletter til mesterskapet er inkludert i deltakelsen 

Regionsting 2020 

• Lørdag 9. mai 
• Scandic Hell, Stjørdal 
• Forslagsfrist for saker 9.mars 
• Totalt 62 delegater, basert på lisensierte spillere pr. 1.feb 
• Antall delegater ink. Soneleder fra  

- Nordmøre og Romsdal 4 stk 
- Sunnmøre 7 stk 

Aktuelle delegater meldes inn til Soneleder eller Klubbrådgiver snarest. Valg blir foretatt 
på sonemøter i april.  

Møteaktivitet 2020 

• Sonemøte – 12.februar 2020 
• Minimøte – Molde onsdag 1.april kl. 1800 – Idrettssenteret, Gamle Molde stadion 
• Sonemøte m/ tingsaker og valg av delegater – 20.april 2020  
• Avdelingsoppsettsmøte - mai 2020 
• Sonemøte m/ terminlistemøte – august/september 2020 
• Håndballforum – 4.-6. desember 

Runde blant klubber og Eventuelt 

• Thomas Krakeli - dommerkoordinator - oppfordrer klubbene til å ta kontakt med han 
om de ønsker observasjoner av dommerpar. Dette gjelder for dommerpar fra J/G 13 
og oppover. Gratis for klubbene - betaling med en kaffikopp og vaffelplate 🙂 

• Klubbene må bli flinkere til å rose både motstanderlag og dommere når de takker for 
kampen. Har de en positiv opplevelse bør alle involverte få tilbakemelding om det. 

• Klubbene må ha tett oppfølging av dommerne sine. Dommerne må vise respekt for 
lagene og spillerne på banen. Dette er et klubbansvar, og vi oppfordrer klubbene til å 
ta en prat om dette på neste dommermøte de har i klubben. Dommerne må møte 
opp i god til før kampstart, og være nøytral før, under og etter kamp (selv om de er 
klubbdommere for ene laget på banen). 

• Vestnes oppfordrer klubber til å melde seg på topphåndballseminaret i Sandefjord - 
mye god info også til breddeklubber 

• NTG tar direkte kontakt med spillere - er dette lov? Er de fritatt fra å gå via klubb? 



• Skoledisp - når en spiller har skoledisp har de KUN lov å spille på det laget de har disp 
på. Har ikke lov å spille kamper på et alderstrinn høyere (uavhengig om samme laget 
spiller i begge årsklassene) 

• Skal vi prøve islandsk modell for 15-åringene neste sesong? Dette blir tatt opp på 
neste sonemøte 

• 4.-5.divisjon slås sammen? Det er ikke aktuelt å kutte 5.div i sesongen 20/21, men 
det vurderes i det videre løp sett opp mot antall 4.div. avdelinger. Ønske fra Isfjorden 
om at senior skal spille nordover 

• Forslag fra Averøy at regionen arrangerer kurs i skadeforebygging - enighet på 
sonemøte om at det ønsker vi 

 
Mer info om kortbane;  
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/5er-handball-
pa-kortbane/ 
Det er viktig at man benytter en tape som ikke ødelegger gulv. Snakka med halleier hvilken 
tape som kan brukes, ut i fra type gulv i hallen.  
 
Diverse 
Husk å sende inn forslag på begeistringspriser til Handballforum og kandidater til 
Regionstyre. 
 


