
 
 
 

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 – 2020.09.02 

Sted: Scandic Bodø og Teams 
 
Til stede: 
 

 Fravær (klubb): 

NHF Klubbrådgiver – Joakim Dahl Haraldsen joakimdahl.haraldsen@handball.no  
NHF Klubbrådgiver – Kristian Valstad kristian.valstad@handball.no  
Ørnes – Stein Harald Engen esharald@signalbox.no  
Innstranda – Arnfinn Pedersen arnfinnp@sbnett.no  
Innstranda – Jon Arild Saksenvik johh_arild@hotmail.com handball@iil.no (T) 
Hunstad – Gudrun Hagen gudrun.hagen@bodo.kommune.no  
BHK - Kjetil Vik kjetil@bhk.no  
BHK – Solvår Hallesdatter Hardesty post@bhk.no  
Rickard Olsson – BHK 
Rognan – Lisbeth Sletteng Jensen lisbeth_sletteng.jensen@nexans.no (T) 
Rognan – Grete Loe grete@sbnett.no (T)  
Rognan - Stephan Olsen stephan.olsen@nexans.com (T) 
Finneid – Helene Holmvik helene.holmvik@sbnett.no  
Finneid – Lena Vangen handball@finneid-il.no 
Grønnåsen – Fredrik Boksas fnb_1980@hotmail.com   
IK Junkeren – Runar Bo Eriksen post@junkeren.no  
IK Junkeren – Tor Skaugerud torskaugerud@yahoo.no  
IK Junkeren – Tony-Endré Karlsen t-karl@online.no  
Valnesfjord IL - Marita Olsen marita.olsen@fauske.kommune.no  
Splint – Laila Didriksen dr.lailadidriksen@gmail.com  
Splint – Anette Holand Nilsen – holandanette@gmail.com  
Soneleder (ViL) - Svein Idar Hansen sveinidar@gmail.com  

 Tverlandet 
 

 Agenda:  
1.     Velkommen 
2. Covid-19-situasjonen 
3. Runde blant klubbene 
4. Lokale saker (Terminliste, kursaktivitet, ny organisering av dommerutv.) 
5. ldrettsoppgjør 
6. Hvordan bruke TurneringsAdmin i klubb 
7. Hvordan bruke SportsAdmin i klubb 
8. Fargerik håndball 
9. Kortbane 
10. Miniturneringer 
11. Eventuelt 

o Omberamming av kamper (Finneid) 
o Dommersituasjonen i Salten, satsningsgruppe DG3, se sak 3 (IIL) 
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 Velkommen 
Kort presentasjon av frammøtte. Splint, Rognan, IIL deltok via Teams 

 Covid-19 situasjonen 
∞ Kristian Valstad presenterte situasjonen slik vi kjenner denne i dag. Viser til 

vedlagte presentasjon.  
∞ https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/  
∞ Smittevernskurs – https://minidrett.nif.no    
∞ Innkommet spørsmål i teams, Kristian V svarer ut i ettertid: 

o [20:38] Laila Didriksen 

Nå skal jeg mase litt mer om de 200. For jeg lurer på hvordan NHF kan ha fått 

go for sin tolkning? I Covid-19 forskriften står i §13: Det er ikke tillatt å 

gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer 

tilstede samtidig. Videre står det lengre ned i samme paragraf: For 

arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltagere 

skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig 

forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene. Jeg tror derfor 

tolkningen NHF har er feil. Om man skal bytte ut folk i hallen så må alle bytte 

med en helt ny kohort med vask mellom. Eller i helt adskilte deler av hallen, den 

er grei. Jeg sitter som smittevernlege og har sjekket med flere kolleger nå at 

dette er en rar tolkning at man kan bytte ut x antall med x antall i løpet av 

dagen bare totalen ikke overskrider 200 samtidig. Det vil bli et vannvittig 

smittesporingsarbeid dersom det skal gjøres slik. Da vil det teoretisk kunne være 

et ubegrenset antall mennesker innom den hallen i løpet av dagen. Så med 

mindre NHF har fått en særdispensasjon så kan det ikke være slik. Jeg vil i 

allefall føle det svært ukomfortabelt å vite at et arrangement i min kommune 

ble arrangert på denne måten, og det tror jeg de fleste smittevernleger i Salten 

vil være enig i. Så kan dere sjekke dette opp mot handballforbundet og be om 

redegjørelse på hvorfor de mener at Covid-19 forskriften kan tolkes på denne 

måten? Og gi oss en tilbakemelding på det senere? Jeg må desverre forlate 

møtet nå, for skal over i et annet.   

 

 Runde blant klubber 
∞ BHK –  

▪ Alle lag er i trening igjen med unntak av de som har tilrettelagt håndball 
grunnet retningslinjer fra forbundet. Rekrutteringsprosjekt for 6-8 års 
spillere stopper noe opp grunnet koronasituasjonen. Stor utfordring å starte 
nye lag grunnet smittevern.  

▪ De eldste jentelagene har blitt så små i perioden at de har måttet gå over til 
junkeren, gjelder 2002, 2003, 2004, 2005. BHK har trukket J16 og 
sannsynligvis J20 også. Sak i prosess.  

▪ Guttesiden er mer stabil i BHK. Utfordringer med haller og 
garderobesituasjonen, må/bør løses før kampene kommer i gang (for alle). 
Legevakt i Bodø med koronamottak «okkuperer» pt garderober i 
treningsarealene, en noe utfordrende situasjon 

∞ Junkeren –  
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▪ Alle aldersgrupper i gang med trening, med unntak av de yngste lag (f.2013) 
▪ Breddehåndballen håndterer smittevern greit 
▪ Smittevern håndteres greit, men gymsaler er stengt de 3 neste ukene og 

skoler ønsker ikke idrettslagene inn. Situasjonen noe uoversiktlig.  
▪ Uoversiktlig med terminlister/avdelinger grunnet trekkinger/endringer 

∞ Valnesfjord –  
▪ Kommet så vidt i gang med treninger 
▪ Har treningsfasiliteter, men uten garderober 
▪ Jevn spillergruppe 

∞ Rognan –  
▪ Samarbeid med valnesfjord J20. Damelaget er på vent. Totalt 17 lag i 

seriespill, mye aktivitet. Noe utfordring med halltider grunnet kooordinerng 
mot turn og andre aktiviteter 

▪ Turnering denne sesongen - Rognan – 23-24.januar.2021? 
∞ Ørnes –  

▪ 2 lag i jenteserie, j12 og j13. Ikke kommet i gang med treninger ennå, 
avventer litt ift fotball ennå. Ingen særskilte restriksjoner på bruk av hall 

∞ Grønnåsen –  
▪ 4 lag, G11, G10 og 2x G14. Stabil gruppe. Spillergruppen har treninger og 

dette fungerer ok mtp korona.  
∞ Innstranda –  

▪ Treninge kommet i gang på noen lag. 7+1 lag til seriespill, får et lag fra 
Hunstad. Utfordringer ift Korona ift garderober 

∞ Finneid –  
▪ J11, J12 og J13 påmeldt. Starter trening kommende uke. Litt restriksjoner 

mtp hallbruk og garderobebruk.  
∞ Hunstad –  

▪ 1 lag igjen til seriespill, 1 lag går over til Innstranda for å få tilbud.  
∞ Splint –  

▪ 1 lag, samtlige spillere som har vært med er fortsatt med. Treningsstart 
denne uken. Minihåndball har hatt oppstart i dag.  

 Lokal agenda 
∞ Terminlister 

∞ Gjennomgang av terminlistene slik de foreligger nå, innspill i møtet tatt direkte i 
møtet og notert av Joakim D.H. Aksjon: NHF reviderer teminlister iht innspill i 
møtet. Ytterligere justeringer vil komme fra klubbene når terminlister er justert.  

∞ Kursaktivitet 

∞ Se vedlagte presentasjon.  
∞ Dommerutvikling. Dommer utviklingsgruppe 3 har vært under etablering siden vinter/vår 

2020, ansvarlig Alexander Eilertsen. Hva skjer med denne satsningen. Dette er viktig for 
sonen og ansvarlig dommerutvikler.  

∞ Spillerutvikling og lokasjon for fylkessamlinger. Sone Salten ønsker ikke denne 
organiseringen på spillerutviklingen. 

 Idrettsoppgjør 
∞ Dommerregninger og oppgjør. Info om endringer presentert av Kristian Valstad 



 
 Hvordan bruke TA (turnerings- ta.nif.no) i klubb 
∞  Dommere, dommerregning, terminlister, LIVE-kamper (og tilgang), lagfunksjoner, 

omberamming, banedagbok, trekking skjer via klubbrådgiver. Gjennomgang v/Kristian 
Valstad 

 Hvordan bruke SA (sportsadmin sa.nif.no) i klubb 

∞ Lisenser, overganger, funksjoner i klubb. Gjennomgang ved Kristian Valstad 

 Fargerik håndball 
∞ Fargerik Håndball handler om at alle som vil, skal kunne delta i håndballaktiviteter 

uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, kjønn, økonomi og erfaring. Mulighet for støtte 
til tilrettelegging/integrering/arrangementer. Kontakt Eva Skei for mer info 
eva.skei@handball.no 91522975 

 Kortbane 
∞ J/G 9/10 – skal benytte kortbane. Status idrettshaller og utstyr/merking er NHF og 

halleiers ansvar å følge opp 

∞ https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-
202021/barnehandball-6-12-ar/5er-handball-9-10-aar/   

 Miniturneringer 

Klubb Dato Hall 

Innstranda 2 – 3 Oktober (NorEngros Cup) Mørkvedhallen 

Rognan 23 – 24 Januar Saltdalshallen, Rognan 

Valnesfjord ??? sent i sesongen Valnesfjord skole –og flerbrukshall 

Junkeren 29 – 30 Mai (Hestehoven Cup) Bodø Spektrum 

 
 Overnevnte turneringer er plan, dette kan komme til å måtte endres 

 

 Eventuelt 
∞ Omberamming iløpet av sesongen (Finneid) 

o Hvilke muligheter gis ift årsaker/kostnader? NHF orienterer før teminlister låses. 
Selve omberammingen håndteres a klubber via ta.nif.no 

 
 

Valnesfjord, 2020-09-02 
Svein Idar, referent 
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