
 

 

 

 

Sonemøte sone Vest -og Øst Finnmark 29.11.22. Sted: Fysisk og Teams 

Tilstede: Kristian Valstad (seksjonsleder NHF, Region Nord), Eirik Engelsen (Klubbrådgiver NHF, 
Region Nord), Stine Sandø (soneleder Øst Finnmark, Region Nord), Toril Evjen (soneleder Vest 
Finnmark, Region Nord), Kirkenes, Stein, Vadsø, Honningsvåg, BUL, Tverrelvdalen, Nerskogen, Alta 

Sakliste: 

• Velkommen  

• Lokale saker 

• Gjennomgang av følgende statistikker 

• Utviklingen av aktivitetstall  

• Påmeldte lag pr. mai 

• Påmeldte lag pr. september 

• Utviklingen antall dommere 

• Utviklingen antall lisensierte 

• Runde blant klubber  

• Kirkenes, færre spillere (mange ser at det er greit å være hjemme), nasjonal vinner av Kast Ballen, 
noe som har økt rekrutteringen. 

• Stein, trenerutfordring for de yngste, har gjennomført håndballskole 

• Vadsø, nedgangen har stabilisert seg, stor aktivitet under Vadsøturnering, økt rekruttering på 
herrespillere som trener og deltar på turneringsdager. 

• Honningsvåg, Store kull på de yngste lagene, herrespillere som trener og deltar på 
turneringsdager, utfordringer med rekruttering av dommere. 

• BUL, mangler trenere, flere nye spillere inn 

• Tverrelvdalen, har rekruttert nye spillere, reaksjon på kamper mot Vadsø, har nå 14 spillere på 
damelaget 

• Nerskogen, Stor treningsgruppe på J14 som trener 2 timer i uka. 

• Alta, Stor rekruttering (totalt 32 spillere) på herrespillere (Alta 2) som trener og deltar på 
turneringsdager. 

 

 

 

 

 



 

• Seriereglement 

• Økt fokus på omberamminger for å gi en mer forutsigbar kamphverdag for alle parter. 

• Klubbesøk 

• Fokus fra NHF på klubbesøk hvor følgende tilbys: Klubbdrift, Sportslig, Frivillighet, Rekruttering og 
dommerarbeid i klubb. 

• Mulighet for alle klubber til å gjennomføre klubbanalysen 

• https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=962676X282127603X98564 

• Diskusjon 

• Hvilke aktiviteter kan vi legge til allerede etalblerte aktiviteter? 

• Trener, dommer, tema som engasjerer 

• Ta vare på videreutdanningen av dommere, gruppediskusjoner er bedre enn informasjon 

• Må legges til eksisterende arrangement og aktiviteter (turneringer?) 

• Seriespillet senior 

• 4.div MS 

• Aktivitetsserie 

• Påmeldingsspill med terminliste 

• Turneringsdager 

• Fokus på det sosiale for alle fom. 16 år. 

• Kamptid 

• Spillerflyt i mellom lag i egen klubb 

• Seriereglement 

• Ingen innspill 

• Sendes til kristian.valstad@handball.no innen 20. januar 2023 

• Resultat i 11 og 12-årsklassene 

• Hvordan løser vi stor differanse på resultat (2-24, 24-5, 30-4, 0-16 osv.) 

• Klubbene ønsker at NHF lager en holdningskampanje som inneholder 

• Retningslinjer i barnehåndballen 

• Resultater så langt i de aktuelle årsklassene 

• Applaudere de som bidrar til idrettsglede for alle i kamp 

• Hva kan lag/klubber gjøre for at dette endres 

• Mål & Handlingsplan 2023-2026 

• Ingen diskusjon 

• Innspill sendes ingerjohanne.bakke@handball.no 

 

 



 

 

• Parahåndball 

• Informasjon om 

• Hjerteligaen (Tilrettelagt håndball) 

• Rullestolhåndball 

• Fargerik Håndball 

• For mer informasjon eller svar på spørsmål, ta kontakt med eva.skei@handball.no 

• Eventuelt  

• Ingenting meldt inn 

 

 


