
 
 
 

Sonemøte Salten - Generell Info 
 
Referat og info om sone finnes under følgende lenker:  

 https://www.handball.no/regioner/region-nord/om-oss/soneteam/soneteam/soneteam/salten/ 
 https://www.facebook.com/groups/NHFSoneSalten/ 

 

Sonemøte – 2020.04.15 

Sted: Teams 
 
Til stede: 
 

 Fravær (klubber ikke representert i møtet): 

NHF Klubbrådgiver - Geir Daniel Larsen 
Hunstad FK - Tommy Strøm 
Hunstad FK - Tommy Strøm 
Soneleder - Torbjørn T. Jensen  
Rognan IL - Stine Ersvik 
Rognan IL – Jens-Petter Pudde Madsen 
BHK - Kjetil Vik 
BHK - Rikard Olsson  
Junkeren IL - Tor Skaugerud 
Valnesfjord IL - Marita Olsen 
Splint IL - Anette Holand 
Ørnes IL - Stein Harald Engen 
Valnesfjord IL - Svein Idar Hansen (soneleder) 

 Grønnåsen IL 
Tverlandet IL 
Innstranda IL 
Finneid IL 

 

 Velkommen 

 Runde blant klubber 
∞ BHK - ingen/liten aktivitet pga covid19. Trenere er oppfordret til å holde "lokal" 

aktivitet i de enkelte lagene. Prestasjonsparter og samarbeid må klarlegges før 1.mai. 
Generell fokus på 1.mai milepælen for påmelding 

∞ Junkeren - samme status som BHK 
∞ Valnesfjord - samme status som BHK 
∞ Rognan - samme status som BHK 
∞ Splint - samme status som BHK 
∞ Ørnes - samme status som BHK 
∞ Generell bekymring rundt trenings- og aktivitetssituasjonen, både i nåtid og for 

kommende sesong.  
∞ Oppfordring til deling av aktiviteter i fellesskap og på de ulike lagsidene 

 Lokale saker 
∞ Valg av soneleder - forslag Svein Idar Hansen. Vedtatt valgt i møtet 
∞ Dommerkontakt i sonen - Aleksander E. går ut av soneteamet, erstatter jobbes med 
∞ Dommersituasjonen i sonen - noe utfordrende fra 14-års serien og oppover 
∞ Dommere lokalt vil settes av klubbene selv opp til 12-års serien. Mer info kommer 
∞ Avdelingsoppsettsmøter - fra andre uken i mai, jobbes fram iløpet av mai 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/om-oss/soneteam/soneteam/soneteam/salten/
https://www.facebook.com/groups/NHFSoneSalten/


 
∞ Sonemøte august/september = teminlistemøte. Lister publiseres ca 3.juli 
∞ 10/11 års serien = turneringsserie slik som i år 
∞ KURS 

∞ Dommer 
∞ Barnekampveileder: 

∞ E-læringskurs for teori i minidrett.no  
∞ Praksis med instruktør når volumet er tilstrekkelig 
∞ Aldersgrense - det året man fyller 14 (disp i Salten) 

∞ Innspill fra Rognan - bør være åpning for enda 
tidligere rekruttering, gjerne internt i klubbene 

∞ Dommer trinn 1 - på Rognan. Satt på hold pr nå. Søkes gjennomført 
før sesongstart 

∞ Det året man fyller 16 og har spilt håndball, kan man gå 
direkte på dommer trinn 1 

∞ Dommer trinn 2 - ønskes og forsøkes gjennomført i Bodø 
∞ Trener 

∞ Innføring barnehandball:  
∞ Planlegges på Inndyr/Ørnes 
∞ Kurs i Bodø kommer over sommeren 
∞ Det planlegges også på Fauske/Rognan 

∞ Trener 1 
∞ Kurs over sommeren i Bodø 
∞ Behovsvurderes også for Fauske/Rognan 

  

 Status regionsting 
∞ Ikke avholdt planlagte ting den 9.mai.2020 - innstilt pga covid19 

 Seriereglementet 2020/21 
∞ Antilag endringer gjennomgått i møtet 
∞ Spillesystem endringer gjennomgått i møtet 

∞ Serier opp til 12 års serien er innlemmet i barnehåndballsbestemmelser 
∞ Toppserierunde før høstferien, deles over jul for å hensynta Bring serien 
∞ Juniorserie J/G 20 erstatter 18-års serien. Må være fylt 16 år for å spille 

juniorserie, 15år kan få disp 
∞ Senior endringer/presiseringer gjennomgått i møtet. Ønskes delt i de nordlige 

serier med mer lokale serier i NN 
∞ Klubber må inn og oppdatere kontaktinfo på lagene 
∞ Sluttspill NNM - 16-18 april. NB! Det er angitt feil datoer på nettsidene til handball.no i 

seriereglement med datoer 17-19.april 
∞ Premiering J/G12 - alle lag skal få medalje/diplom 
∞ Dispensasjoner 

∞ Det kan søkes i spesielle tilfeller for gutter på jentelag 
∞ Antall spillere i kamprapport - likt som tidligere 

∞ Lerøyserien - gutter/jenter 36 lag 
∞ 9 lag i hver avdeling 
∞ Kvalik 1 12-13 sept 
∞ Kvalik 2 3-4 oktober 

∞ Bringserien - jenter/gutter 54 lag 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/praktisk-info/regional-info/seriereglement-202021/#22._Viktige_datoer


 
∞ 9 lag i hver avdeling 

∞ NM Junior (CUP J/G 20 år) 
∞ Påmelding 1.mai.2020 
∞ Cupspill med utslagsmetode fra første kamp 

 

 Påmeldingsfrist 
∞ Lag- og dommerpåmeldinger - 30.april. Kl.23.59 

 

 Dommerkontakter sine oppgaver sesongen 20/21 
∞ Hver klubb - 1 aktiv dommer og 1 dommer pr. 3 deltagende lag fra og med J/G13 
∞ Det stilles spm ved gebyrer som følge av manglende oppfylling av kvoter ifm covid19 

situasjonen. Torbjørn og Geir Daniel har dialogen med NHF-RN på saken 
∞ Kampledere opp til og med 12års serien 
∞ Nøytraliteten prioriteres, men vil kunne måtte vurderes ved behov i toppserie, 

juniorserie og 3.div i sonen 
 

 Viktige datoer 

 
 Eventuelt 
∞ Lisenskrav (Splint spm) - betaler klubbene i regionen lisensen personlig eller dekker 

klubben dette? Generelt dekkes dette personlig av hver enkelt spiller innen håndballen 
∞ Refusjon av påmeldingsavgifter - Der er gjennomført refusjon i påmeldingsavgift for årets 

sesong i TE serien, dette grunnet labert tilbud. Dette bør inn i reglement som fast praksis. 
Ingen refusjon gitt i J18 for andre enn TE serien. Bør gjelde samtlige serier som lider tap i 
tilbudet grunnet regionale oppsett/avvik, eksempelvis full avgift til toppserie og 
bringserie, selv om ikke hele serien spilles. Problematikken tas videre til RN. Ref mail fra 
RN v/CV 24.03.2020.  

 
Valnesfjord, 2020-04-16 
Svein Idar, referent 


