
Sonemøte 03.12.2019, kl. 18:00-21:00, Nordlandshallen  
 
Tilstede:  
Kjetil, BHK 
Fredrik, Grønnåsen IL 
Helene, Finneid IL 
Arnfinn, Innstranda IL 
Jon-Arild, Innstranda IL 
Jan-Petter, Rognan IL 
Grethe, Rognan IL 
Marita, Valnesfjord 
Stein Harald, Ørnes IL 
Alexander, Dommerkoordinator  
Geir Daniel, Klubbrådgiver 
Torbjørn, Soneleder/referent 
 
 
Agenda: 
 
Runde fra klubbene 
Klubbene som deltok på sonemøtet ga tilbakemelding på status i klubbene.  
 
Trenerskole og Fylkessamlinger 
Første Fylketssamling er gjennomført i Mo I Rana. Flere klubber melder om usikkerhet rundt 
uttak (hvem tar ut spillere, hvem melder en trener fra til om enkelte har hatt god utvikling etc). 
Flere opplever det som merkelig at spillerutvikler i Troms står som ansvarlig for Salten uten å 
ha sett spillerne verken på samling og veldig begrenset i kamp. 
 
Trenerskolen gjennomføres i Salten igjen etter noen års opphold pga instruktørmangel. Dette 
er et tilbud som etterspørres og som har stor oppslutning. Klubbene håper tilbudet 
videreføres. 
 
Dommersituasjon 
Det er ønskelig at alle klubber leter etter kandidater for Dommerutvikler 1-kurs som kan bidra 
til å følge opp og løfte dommerstanden. «Inntakskrav» er at man har dommertrinn 1, samt litt 
erfaring som dommer selv. Aktuelle kandidater kan meldes inn til 
eilert.handball@outlook.com. 
  
Videre bør alle ta ansvar for å si ifra dersom man bevitner ufin oppførsel mot dommere av 
ledere, foreldre etc i kamper hvor dommerne ikke har nok ballast/erfaring til å slå ned på det 
selv. Spesielt har arrangør/hallansvarlig særskilt ansvar for å følge opp dette. Ved grove 
tilfeller bør det sendes rapport til regionen ved Geir Daniel, Trude Gerhardsen og/eller 
Alexander. 
 
Klubbene/Dommerkontaktene må sjekke at dommerne er plassert på riktig nivå 
(ringsystemet). Endringer må meldes inn til Region Nord ved Trude Gerhardsen, 
trude.gerhardsen@handall.no.  
 



Linker til det Alex tok opp under møtet: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/dommer-
utviklingsgruppe-3/ 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/dommer/dommer-i-
nord/ringsystemet/ 
https://www.handball.no/regioner/nhf-
sentralt/utvikling/dommer/dommerutvikling/dommertrappa/#Forbundsdommer 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/utdanning/dommer/ 
 
Soneleder 
Torbjørn går av som soneleder våren 2020. Klubbene bes komme med forslag før sonemøtet 
i februar/mars 2020.  
 
10 årsseriene  
Fungerer veldig  godt med aktivitetsserieoppsett (1 spilledag pr mnd). 
 
Seriereglement 2020/21 
Klubbene bes å komme med forslag til endringer i seriereglementet 2020/2021 snarest. 
Saken behandles i Regionstyret i februar 2020.  
 
NNM 
NNM arrangeres i Tromsø første helga etter påske.  
Dette til tross for gjentagende dårlige tilbakemeldinger både på arrangementet og på 
hallflater. Dårlig banedekke har medført skader på spillere, uten at dette synes å ha 
innvirkning på valg av arrangementssted. Sone Salten har tidligere foreslått Troms innland 
som arrangementssted, og gjentar dette forslaget.  
 
Se over hjemmearrangementene etter endringer og trekninger 
Klubbrådgiver ber klubbene se over egne arrangement igjen. Det er helger etter jul med hull 
etter trekninger/endringer. 


