
 
Referat Sonemøte i Nordmøre og Romsdal 11.11.2021 på Scandic Seilet og 
Teams. 
 
Disse møtte fysisk: Kjetil Gimnes, Amund Geitnes, Odd Sigbjørn Tvestad, Tom Arne Utnes, Ingvild 
Havnen Solvang, Marit Mahle, Egil Horsgård, Tommy Jacobsen, Frode Børstad, Malin Johanne Lien,  
Laila Heimen, Tora Tunset, Malin Andreassen 
Disse møtte på Teams: Karina Westrum Grøvdal, Ingeborg Gaupset 
Totalt var 23 personer med på møtet.  
 
10 av 15 klubber i Nordmøre og Romsdal var representert.  
 
Fra Region Nord: Andreas Remøyholm (klubbrådgiver), Arild Stav (dommerinstruktør i NHF), Evy 
Mette Risvik (soneleder) og Frode Børstad (styremedlem regionstyret). 
  
 
Agenda: 
 

• Velkommen 
• Runde blant klubber 
• Lokale saker 
• Gruppearbeid – klubbstyrt/rekruttering/dommerarbeid 
• Temaserie – status så langt i sesongen 
• LIVE 
• Covid-19 
• Håndballforum 
• Seriereglement 2022/23 
• Eventuelt 

 
 
Runde blant klubbene:  
 
Averøy: Har hatt en del nedstenging pga corona. Har litt ustabil spillermasse på de største 
aldersnivåene. Veldig positiv økning på G10. Alle har kommet i gang. 
 
Elnesvågen: Har hatt både 9- og 10-års turnering på kortbane. Dommersituasjonen er bra. 
Spillergruppe ca som før Covid-19  
 
Midsund: Positivt å få i gang damelag igjen. De spiller i serie nå. De skal samle herrelag før jul, og 
håper på å melde på et herrelag til neste år. Har gjennomført miniturnering både for jenter og gutter. 
Dette gikk veldig bra. Har hatt barnekamplederkurs 
 
Rival: Vanskelig å få i gang foreldre etter corona. De holder på lagene opp til 16-år. Jobber med 
vennskapscup i juni 2022. 
 
Kristiansund: Har rekruttert 14 dommere, men problem med at disse får dømme for lite. Jevnlig 
rekruttering både på jente- og guttesiden. Jobber med å få til trening og sosial aktiviteter sammen 
med Rival.  
 
Vestnes: Alt som normalt 



 
Træff: Som normalt – utfordring med å rekruttere unge spillere. Ok med dommere opp til 12-13 år.  
 
Isfjorden: Godt med spillere på jentesiden. Har samarbeid med Åndalsnes på alle lag 9-16 år. Senior 
dame har godt med spillere. Har arrangert internkamper mellom jentelag og gutter i klassen. Guttene 
har blitt ivrig etter dette, og de jobber med å få til lag i alderen 13-15 år for guttene. Har ikke 
rekruttert dommere ennå.  
 
Skåla: Har arrangert miniturnering. Har en del dommere, men har for lite rekruttering der. 
Medlemmene ca som tidligere (eks 20-årslag). 
 
Molde HK: Har i år herrelag, samt Lerøy lag (i samarbeid med Kristiansund). De har også flere 
samarbeid på aldersbestemt. Må starte på  nytt med dommerarbeid.  
 
 
Lokale saker 
 
Kortbane 

- Har positiv erfaring på de arrangementene som har vært til nå 
 
Dispensjasjoner 

- Klubber må søke digitalt (TA) 
- Klubbene blir kontaktet om søknaden er utenfor reglementet 

 
Dommere ikke berammet på kamp 

- En kamp skal ikke avlyses selv om det ikke er berammet dommere. Da er det opp til de 
spillende lag å avvikle kampen på best mulig måte 

- Er det ikke oppsatt dommere innen torsdag før kamphelg, vil det mest sannsynlig ikke bli 
satt opp dommere på denne kampen 

- Dette gjelder alle nivå 
- Om det må omberammes kamper, ta kontakt med oppsatt dommere for å høre om det 

passer for de. Er også viktig å gi beskjed til dommere om kamper blir flyttet. 
 
 
Gruppearbeid 
 

- Dommerarbeid i klubb – IGP (personlig, klubb/på tvers av klubb, plenum) 
- Skriv ned to ting som fungerer bra og et punkt som ikke fungerer så bra 

 
Resultat: 

- Samle unge dommere til møte med blant annet gjennomgang av Idrettsoppgjør 
- Øke dommersatsene 
- Viktig med oppfølgning av dommere  
- Frist for at dommere skal godkjenne dommerpåmeldingen er for tidlig 
- Skulle vært egen dommerlisens som er billigere enn spillerlisens 
- Gi alle dommere dommertrøye/shorts 
- Positivt med delaktig dommerkontakt 
- Lett og rekruttere dommere, men vanskelig og beholde 

 
 



Arild Stav: 
- Har hatt to dommer barnehåndball kurs i høst 
- 1 påmeldt i Nordmøre og Romsdal på dommer 1 kurs nå i høst – ble avlyst 
- Trenger flere dommerutviklere. Hadde dommerutvikler 1 kurs tidligere i høst – to 

deltakere fra Nordmøre og Romsdal. 
- Hva ønsker klubbene ift dommerarbeidet? 

Ha dommer 1 kurs samme sesongen som de tar dommer barnehåndball. Tettere 
samarbeid mellom klubbene event region når dommere flytter på seg, f.eks når de skal 
studere. (Her kan Andreas og Regionen bidra) 

- Dommerutviklere bør alle klubber ha for å følge opp dommerne. Kurs i dommerutvikler 1 
blir i månedsskifte november/desember.  

- Vi mangler teamleder dommer i Nordmøre og Romsdal. Om noen har tips til en person 
som kan ta på seg å være teamleder dommer, gi beskjed til Arild Stav eller Trude 
Gerhardsen.  

 
 
Temaserie 

- Veldig positiv erfaring så langt i sesongen 
- Litt «brå» overgang fra kortbanehåndball til utgruppert forsvar i 11-12-års serien 
- Noen dommere er usikre ift hvordan de skal håndtere om de møter lag som ikke spiller 

utgruppert forsvar. Viktig at dommerne er informert om temaserie 
 
 
LIVE 
 
Husk at om dere skal protestere på en kamp må dette registreres i LIVE. Dette skal gjøres før kampen 
blir avsluttet i LIVE om protest skal være gyldig. Dette registrerer at det kommer en utfyllende 
protest/rapport i ettertid (som sendes til Region Nord). 
 
 
Covid-19 

- Lokale myndigheter, hvilke regler gjelder? 
- Omberamming av kamper – dialog mellom klubbene og med dommere 
- Det bes at klubbene tar et standpunkt til hvordan man reagerer, og at det ikke blir mange 

lag som styrer seg selv. 
 
Håndballforum 
 
Erfaringer: Blandet erfaring på foredragene.  
Neste år planlegges et felles Håndballforum for hele Region Nord i Trondheim.  
 
Seriereglement 2022/23 
 
Se presentasjon. 
Forslagsfrist må komme i løpet av januar. Skal vedtas av Regionstyret i februar.  
Nye forslag pr dags dato:  

- Ny 3.divisjon? 
- Fortsette med Regionserie J/G16 
- Innføre Regionserie J/G20 

 



 
Eventuelt 
 
Positive tilbakemeldinger til Andreas fra klubbene – lett å få kontakt og svar med han "#$% 
 
Oppfordring fra Kristiansund at vi fremdeles må passe på å ha kampvert/dommervert. Det skjer alt 
for ofte at dommere blir utskjelt fra tribunen.  
  
 
 
Ref: Evy Mette Risvik 
 
 


