
Sonemøte 24.02.2020, kl. 17:30-20:00, Nordlandshallen  
 
Tilstede:  
Kjetil, BHK 
Helene, Finneid IL 
Lene, Finneid IL 
Fredrik, Grønnåsen IL 
Linda, Grønnåsen IL 
Gudrun, Hunstad FK 
Tor, IK Junkeren 
Marita, Valnesfjord IL 
Svein Idar, Valnesfjord IL 
Stein Harald, Ørnes IL 
Geir Daniel, Klubbrådgiver 
Torbjørn, Soneleder/referent 
 
 
Agenda: 
 
Runde fra klubbene 
Klubbene som deltok på sonemøtet ga tilbakemelding på status i klubbene.  
Noen tilbakemeldinger er: 
 

• Utfordrende å få gjennomført kamper som ble flyttet grunnet uvær i vinter 
• Utfordringer med trenerkapasitet  
• Utfordringer med spillergrupper som enten er for små eller for store 
• Utfordringer med rekruttering  
• Et par klubber melder om at de har behov for kurs for dommer barnehåndball 
• En klubb melder om for mange dommere, noe som gjør det vanskelig å få oppfylt 

dommerkvoten 
• Dårlig kamptilbud for J18 – 2 kamphelger 

 
Hestehoven cup vil bli arrangert for lag mellom 8 og 16 år siste helga i mai.  
 
Lokale saker 
NNM: Avvikles 24. til 26. april i Tromsø. Vegringsfrist var 10. mars 2020.  
Dommerarbeid i sonen: Dommertrinn 1 skal gjennomføres på Rognan. Er ønske om å 
gjennomføre dommertrinn 2 i sonen. Klubbene må melde inn aktuelle dommere til :  
eilert.handball@outlook.com.  
Ønskelig at klubbene har flere dommerveiledere for dommere under J/G14. Veiledernes 
oppgave er å støtte dommerne, samt enkle tilbakemeldinger.  
Viktig at trenerne takker dommerne etter kampen! 
 
Dommer barnehåndball, Dommer trinn 1 og Dommerutvikler barnehåndball er nå lagt ut som 
digitale kurs: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=189  
For å få godkjent kurset, må en ha godkjent praksissamling. 
 



Sterkt ønske fra klubbene i seniorklassen om at det IKKE blir en stor 3.div i NN for ks og ms. 
Klubbene oppfordres til å melde på som normalt i klassen så vil region ta beslutning på hva 
som er hensiktsmessig. 
 
Resultatregistrering J/G10: Husk at det ikke skal registreres mål i LIVE. Kan bruke LIVE til 
signering av dommere. Ingen tabell i J/G 10.  
 
Barnehåndball: Det skal være moro å spille håndball. Jevne kamper er artigst, og ingen bør 
vinne med mer enn ti mål. Lagleder fra begge lag har ansvar for at kampen blir jevn og artig 
for begge lag. Nøkkelen til å beholde lag rundt om i sonen er jevne kamper. Ingen bør vinne 
med mer enn 10 mål.  
 
Nytt fra konkurranseteam 
Nye regler om spilletid: Maksimalt 4 kamper i uka, 10 i måneden og 45 i løpet av sesong 
 
Lerøyserien 20/21 
Lerøy jenter arrangeres med 36 lag 

• 9 lag i hver avdeling 
• Kval 1: 19-20/9 
• Kval 2: 10-11/10 
• 4 puljer hvor de 2 beste går til sluttspill 
• Cupspill i sluttspillet (med plasseringskamper) 

 
Lerøy gutter gjennomføres med 27 lag 

• 9 lag i hver avdeling 
• Kval 1 12-13/9 
• Kval 2 3-4/10 
• Nr 1 og Nr 2 i hver avdeling til sluttspill +de 2 beste 3-erne 
• Cupspill i sluttspillet (med plasseringskamper) 

 
Bringserien 20/21 
Bring jenter arrangeres med 54 lag 

• 9 lag i hver avdeling 
• Kval 1: 19-20/9 
• Kval 2: 10-11/10 
• Puljevinnerne og de 2 beste 2-erne til sluttspill 
• Cupspill i sluttspillet (med plasseringskamper) 

 
Lerøy gutter gjennomføres med 36 lag 

• 9 lag i hver avdeling 
• Kval 1 12-13/9 
• Kval 2 3-4/10 
• Nr 1 og Nr 2 i hver avdeling til sluttspill. 
• Cupspill i sluttspillet (med plasseringskamper) 

 
Juniorserie 

• Erstatter dagens regionale J/G 18 år 
• Juniorserien tilhører 20-årsklassen 



• Fylkesserier og ikke toppserie i TE-serien 
• Toppserie i NN-serien 
• Spilletid 2*25 minutter 
• Antall spillere og timeout – 14 spillere og 2 timeout 
• Obligatorisk å delta i juniorserien hvis deltakelse i Lerøy 

 
Muligens 4. div i Salten. Bestemmes etter påmelding. Invitere bedriftsidrettslagene inn 
dersom det blir en slik serie. 
 
Junior NM 

• Cupspill etter utslagsmetoden fra første kamp. 
• Rundene settes opp av NHF etter gitte kriterier (motstander+hjemme/borte) 
• Påmeldingsfrist 1. mai 2020 

 
Barnehåndball 

• Miniserie, 4-er håndball 
• Kortbane, 5-er håndball 
• 6-er håndball 
• 7-er håndball 

 
Kortbane – 5’er håndball 
Hensikten med 5'er håndball på kortbane er at utviklingen av håndballspillet vil skje gradvis 
og således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane. 
 

• Innføres i region Nord sesongen 20/21 
• Er i gang i flere regioner allerede 
• I klassene J/G 9 – 10 år 
• Regionen kommer til å sende ut informasjon om innkjøp av mål til alle haller. 

 
Håndballforum 2020 

• Gjennomføres helgen 4 – 6 Desember 2020 
• Under EM for kvinner 
• NB: Kampoppsettet er ikke klart, men.. 
• Norge spiller Torsdag, Lørdag, Mandag 
• Scandic Lerkendal/Hell 
• Kampbilletter til mesterskapet er inkludert i deltakelsen 

 
Møteaktivitet 2020 

• Sonemøte - februar 2020 
• Sonemøte m/ tingsaker og valg av delegater - april 2020 
• Avdelingsoppsettsmøte - mai 2020 
• Sonemøte m/ terminlistemøte – august/september 2020 
• Håndballforum – 4-6 desember 

 
Regiontinget 
Lørdag 9. mai 2020 på Scandic Hell. Sone Salten – 3 delegater som velges på sonemøtet 
15. april 2020 kl. 17.30 – 20.00, møterommet til BHK, Nordlandshallen.  
 



Eventuelt 
Fylkessamlinger  

• Klubbene må få beskjed når spillere tas ut 
• Må tilpasses offentlig transport 
• Innkallingene kommer for seint og innholdet er vanskelig å forstå  

 
Spillerne savner muligheten til å vise seg fram i «gamle» region Nord. Ingen regionale 
trenere som observerer spillerne. 
 
Satsningslag 
Satsningslag Salten for Bring og Lerøy ble diskutert som en treningsarena for de eldste 
spillerne. Konklusjonen ble at dette er kanskje mest aktuelt for Lerøyserien og over.  
 
 
 
 


