
Referat fra sonemøte onsdag 13.november 2019 

 

Tilstede: Anne Loraas (Skaun) Stian Faksnes (Dommerkontakt Surnadal) Erik Dragset ( Meldal 
HK) Per Sigbjørn Stølen (Dommerkontakt Meldal HK) Lena Antonsen(Hitra) Silje Groven 
(Dommerkontakt Frøya) Wenche Børø Larsen (Hitra) Jo Forslund (Kyrksæterøra) Nina 
Elisabeth Klungervik (Dommerkontakt Kyrksæterøra) Thuva Hildrum 
(Domeroppsettmedarbeider sone Orkdal/ dommerkontakt Orkanger)Heidi Berg Bjerkan 
(OIF) Rune Breimo (Orkdal) Lene Jønland (Orkdal) Gro Baar (Dommerkontakt Rindal) Lisbeth 
Evjen Halgunset (Rindal) Maja Buan (Svorkmo NOI) Trine Eggan (Svorkmo NOI) Torgeir 
Fjelnset (Dommerkontakt Halsa)  Thomas Sterten Berg (Lensvik) Beate Bonvik (Lensvik) Ove 
Runhaug (Dommerkoordinator sone Orkdal/dommerkontakt Orkdal) Tonje Tangvik 
(Klubbrådgiver) Berit Kvåle (Soneleder) 

• Velkommen og en runde blant klubbene:  
Denne gangen ble fokus satt på dommersituasjonen i klubbene. Hvordan ståa var.  
Orkdal-Har hatt 5 barnekampledere på kurs. 
Meldal- 2 dommere, prøver å rekruttere. Vanskelig å finne kurs på min håndball 
Lensvik-1 dommer, prøver å rekruttere 
Skaun-3 dommere, har hatt 7 nye på kurs 
Svorkmo- ingen dommere 
Orkanger-10 dommere, 5 rutinerte/ 5 nye som trenger støtte 
Rindal- ingen dommere 
Hitra- ingen dommere 
Frøya- 5 dommere, prøver å skape et godt dommermiljø 
Surnadal- 2 ½ dommere, har 2 forfallsdommere som kan stille på kort varsel hvis 
det passer. Har prøvd å arr barnekamplederkurs men det ble avlyst pga 
manglende instruktør 
Halsa-1 dommer+1 til 
Kyrksæterøra-4 dommere tok barnekamplederkurs i fjor. Skal delta på Dommer 1 
på januar. 
 
Virker som at klubbene har blitt litt mer våken ift dette med å prøve å rekruttere 
dommere og beholde de som er. Klubbene kan også gå på de som ikke er aktive 
lenger men som har tatt dommerkurs for lenge siden. Plutselig kan en få napp. 
 

• Gjennomgang av soneleder sin rolle: 
Se presentasjon fra sonemøte. Men soneleder ønsker å stå på kopi på eposter 
som blir sendt direkte til regionen. 
 

• Dommersituasjonen, hva er status? 
Store utfordringer på dommersiden, stort frafall på alle nivå de siste årene. 
Dommeroppsettet er en krevende jobb, da TA ikke er oppdatert. 



Viktig at klubbene gir tilbakemelding til sine trenere/lagledere osv om at det helt 
sikkert vil komme til å gå kamper uten dommer denne sesongen.  
Hva kan gjøres for å bedre dommersituasjonen og hvorfor slutter dommerne? 
Flere klubber delte noen av sine erfaringer. 
Dommeroppsettmedarbeider Thuva Hildrum sier hun kommer til å sende ut 
epost til klubbene hvis det ikke møter dommer/dommere til kamper. Hvis 
dommer ikke kommer/eller ikke er satt opp så SKAL kampen spilles uansett. Det 
står i reglementet! 
En kan starte på dommerkurs det året man fyller 14 år i vår sone- prøveprosjekt. 
Fra fylte 16 år slipper man å ta Barnekamplederkurs- da kan en starte rett på 
Dommertrinn 1. 
Har mange barnekampledere, men svært få som kan dømme fra 14 år og 
oppover. Likevel er det få av dem som ønsker å dømme 11 og 12-åringer. Hva 
dette skyldes vet man ikke, kanskje for lite utfordringer? 
Viktig at nye dommere blir tatt vare på!! De skal ikke være alene når de starter å 
dømme, de må følges opp. Trenger ikke absolutt være dommerkontakt som er 
tilstede, det kan godt være f.eks. en forelder i klubben.  
Også viktig med dommervert i hallene som kan ta vare på de unge og ferske 
dommerne. 
Dommerstøtte-utvikling: Gratis e-læringskurs på nett. Praksisen er todelt- 1 t i 
klasserom og 1 t i hall, så praksiskamp, bruker vesentlig mindre tid. Dette kurset 
kan lanseres til hele klubben, de trenger ikke starte på dommerkurs etterpå. 
«Dommer i Nord »- på hjemmesiden inneholder mye info for dommerne. 
Det er ønskelig at kampnummer legges inn ved utbetaling til dommere. 
 
EURO2020 fagseminar «Dommerarbeid i klubb »- 
Lørdag 11.januar fra 10-14 inkl EURO2020-billetter samme kveld. Påmelding og 
pris kommer. 
 

• Status Spill og Trening: 
Trenerskolen er for 2005 og 2006-modeller. 
Viktig med spillersamtaler før spillerne blir meldt inn til Trenerskolen- 
ambisjoner/motivasjon/holdninger 
Hvis du ikke er med på Trenerskolen blir du ikke nominert til Fylkessamlinger- 
åpnes opp igjen etter jul. De som ikke deltar på Trenerskolen kan finne mye info 
på nettsida. 
 

• J/G 15 år- Islandsk Modell: 
Erfaringer fra lag fra vår sone. Veldig mye positivt, ikke så stort fokus på tabell, 
mer opptatt av hvem de møter. Minuset er at det har vært altfor kort tid mellom 
kampene, de som har flere lag rullerer på hvem som spiller mot hvem (rullerer på 
helga i gruppene) usikkerhet på opplegget blant foreldrene. 
 
 



• EURO 2020: 
Endelig nærmer det seg J  Dette som vi har snakket om i mange år, nå er det 
under 50 dager igjen. Det selges 6 og 2-dagers billetter, tviler på at det blir 
sluppet 1-dagsbillett. Det blir flere faglige seminarer under EURO- trenerseminar, 
barnehåndballseminar, Marit Breivik-foredrag og Dommerarbeid i klubb seminar. 
Arr komiteen hadde generalprøve under dobbeltkampen 2.nov. Mye var bra, men 
også behov for endringer. Når en får ryddet bort enkelte småting kommer dette 
til å bli kjempebra! Vi skal lage en folkefest.  
Klubbene oppfordres til å skape håndballfest under mesterskapet for de som ikke 
får til å delta i hallen. Sett opp storskjerm i klubbhuset eller i egen hall og inviter 
både spillere og foresatte. 
Hva kan Regionen bidra med for å skape blest rundt EURO- de sender ut plakater 
som kan henges opp i haller og butikker. Maskoten «Winni» kan reise rundt- ta 
kontakt for bestilling (snart fullbooket) Euroambassadør i vår sone er Beate 
Skjenald-Bernhardsen. Kontakt henne hvis dere ønsker at Winni skal komme på 
besøk. Beate mobil: 413 22 229, epost: beawutt@hotmail.com. 
 

• Seriereglementet 20/21: 
Hva skal med eller fjernes fra dagens reglement. Her er det mulighet for å være 
med å påvirke for neste sesong. Frist for tilbakemelding fra klubbene er 1.februar 
2020. 
 

• Lokale saker/ info fra Regionen: 
Startpakka: e-læringskurs for de som skal trene barn fra 6-12 år. Dette er noe 
som er opp til vurdering om det skal være obligatorisk for de i klubben som skal 
trene lag i disse aldersklassene. 
Spilletid 11 år: 2x20 min 
LIVE-føring 10-årsklassen- kun start og stopp kamp, kun for registrering av 
dommere på kampen. 
LIVE-føring 11-årsklassen- enkel live kun målscorende lag. 
Dispensasjoner: Veldig mye disper i vår sone-32 stk. 
Årets forbilde: Månedens forbilde nærmer seg slutten, 11 av 12 forbilder er 
kåret. Fra 1.-31.des kan dere stemme på årets forbilde, den med flest stemmer 
blir Årets forbilde.  
Instagram: Vil din klubb ta over Instagram-kontoen til handballnord? Send en 
epost til monica.ibsen@handball.no 
 
 

• Minihåndballaktivitet: 
Arr Rindal IL: Rindalshuset 30/11-19 
Arr Surnadal IL: Surnadal Idrettshall 18/1-20 
Arr Meldal HK: Meldalshallen 1/2-20 
Arr Skaun HK: Skaunhallen 8/2-20 
Arr Orkanger IF mini/b10: Orklahallen 14/3-20 



                          Møtet slutt kl 20:45 

                          Ref: Berit Kvåle 

 

 


