
 

 

 
 

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 – 2020.12.16 
Sted: Teams 
 
Til stede: 
 

 Fravær (klubb): 

NHF Klubbrådgiver – Joakim Dahl Haraldsen joakimdahl.haraldsen@handball.no  
NHF Teamleder Dommere Helgeland RN  – Kristoffer Nocolaysen 
nicolaysen.kris@gmail.com  
NHF Dommeroppsettsmedarbeider Salten – Børge Einvik be@345.no  
Ørnes – Stein Harald Engen esharald@signalbox.no  
Innstranda – Arnfinn Pedersen arnfinnp@sbnett.no  
Hunstad – Gudrun Hagen gudrun.hagen@bodo.kommune.no  
BHK - Kjetil Vik kjetil@bhk.no  
Rognan – Ingvild Aarøe rognanil@hotmail.com 
Rognan - Stephan Olsen stephan.olsen@nexans.com 
Grønnåsen – Fredrik Boksas fnb_1980@hotmail.com   
IK Junkeren – Tor Skaugerud torskaugerud@yahoo.no  
IK Junkeren – Runar Bo post@junkeren.no  
Valnesfjord IL - Marita Olsen marita.olsen@fauske.kommune.no  
Soneleder (ViL) - Svein Idar Hansen sveinidar@gmail.com  

 Tverlandet 
Splint 
Finneid 
 
 

 Agenda:  
1.     Velkommen 
2. Runde blant klubber i Salten 
3. Nytt rundt Covid-19 
4. Lokale saker 

a. Lisensdekning av dommere i klubb (Tverlandet) 
b. Godtgjørelse for ungdomstrenere (Tverlandet) 
c. Spillerutvikling - orientering 

5. Kursaktivitet 
a. Barnekampv., Dommer 1+2, ønske om Dommer 3 

6. Dommersituasjonen i Salten, dommerutvikling: 
a. Presentasjon av dommeroppsettsmedarbeider Børge Einvik 
b. Presentasjon av Teamleder RN Kristoffer Nicolaysen 

7. Eventuelt 

  

 

 Velkommen 
Klubbrådgiver ønsker velkommen til møtet 

 Teamleader Kristoffer Nicolaysen 
∞ Teamleder Kristoffer presentere seg og sin oppgave, vedlagt powerpoint fra Kristoffer 

følger vedlagt dette referatet 



 

 

∞ Kristoffer snakker rundt noen utfordringer med utvikling og oppfølging, noen planer 
for veien videre og utvikling av dommere i sonen 

∞ Linker fra Kristoffer i møtet: 
∞ Dommer i Nord informasjon - https://www.handball.no/regioner/region-

nord/kampaktivitet/dommer/dommer-i-nord/     
∞ Artikkel rundt en frastøtingsfaktor for dommere - 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/12/din-jla-idiot---er-du-dum-eller/ 

∞ Dommerutvikling i regionen - https://www.handball.no/regioner/region-
nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/12/onsker-du-a-utvikle-deg-som-
dommer/?fbclid=IwAR1OLLRJWKyF1axGin9Rk_6rvkGoRA5wLCTUrjiVMwwcxU
rQb8CjrscidX4  
 

∞ Kommentarer fra Innstranda – det ønskes velkommen den innsatsen og initiativet 
rundt dommersatsningsgrupper, utdanning og ivaretakelser av dommere. Dette har 
vært noe fraværende fra NHF den siste tiden.  

o Frastøtingsfaktorer:  
▪ dommere som ikke tas vare på, som ikke følges opp; f.eks. ved 

kommentarer fra sidelinje/tribune mv.   
▪ Dommeroppsett oppleves negativt; varsling og oppsett av dommere 

fungerer ikke optimalt. Det er ønskelig med «spør først, beram 
etterpå», ikke bare beramming av dommere uten at dommer er 
kontaktet før hvert oppdrag.  

▪ Innstranda har kontaktet NIF for juridisk vurdering av praksis for 
dommeroppsett 

▪ Mulighet for dommere å «tvinge» fram å bli spurt, sette dommere 
med status som «forfallsdommer» i TA 

∞ Kommentarer fra BHK – Gebyr for manglende dommere/dommergjennomføring til 
klubb er problematisk når dommere ikke får oppdrag og slik dommeroppsett 
praktiseres.  

 
 Dommeroppsettsmedarbeider Børge Einvik 

∞ Børge viser ansikt og presenterer seg og sin funksjon i sonen.  
∞ Ønsker å sette opp dommere i par 
∞ Oppfordrer klubber til å få dommere inn til bruk av TA, søke å melde interesse for 

dømming av kamper. 
 

 Runde blant klubber i Salten (samt dommerstatus?) 
∞ BHK –  

▪ Kampaktivitet – holder så stor aktivitet som mulig innenfor anbefalinger.  
▪ Treningsaktivitet - pågår for fullt innenfor retningslinjer. 
▪ Frafall – ingen frafall registrert for de under 20år etter august for spillere. 

Men frafallet mellom mars og august har ikke fått tilbake noen av disse 
frafallene nevneverdig. BHK har behov for at sine dommere blir satt opp på 
klubbens kamper 

∞ Junkeren –  
▪ Kampaktivitet – holder så stor aktivitet som mulig innenfor anbefalinger.  
▪ Treningsaktivitet - pågår for fullt innenfor retningslinjer. 
▪ Frafall – ikke koronarelatert frafall, enkelte frafall av naturlig og forventet 

frafall.  



 

 

▪ Dommere – ønsker at dommere prioriteres på klubbens kamper. Styret/klubb, 
samt NHF RN må ha dette på dagsordenen 

▪ Positivt at aktivitet holdes i gang. Negativt at det politisk overstyrer 
klubbaktivitet, men man ønsker ikke fronte dette hardt utad, bare akseptere 
situasjonen som den er pt.  

∞ Valnesfjord –  
▪ Kampaktivitet – holder aktiviteten så høy som mulig innenfor anbefalinger.  
▪ Treningsaktivitet - pågår for fullt innenfor retningslinjer. 
▪ Frafall – lite frafall, heller noe positiv vekst  
▪ Dommere – noe frafall der dommere ikke ønsker å dømme i år (settes som 

forfallsdommere inntil videre). Tilvekst registreres og det ønskes kurs på flere 
nivåer. 

▪ Positivt at aktivitet holdes i gang.  
∞ Rognan –  

▪ Kampaktivitet – seriespill fungerer og klubben er aktiv, smittevernshensyn 
fungerer  

▪ Treningsaktivitet - pågår som normalt. 
▪ Frafall – ikke noe frafall.  
▪ Damelaget (breddeidretten) – trener/spiller ikke pt 
▪ Dommere – ønsker dommertrinn 1 lokalt 

∞ Ørnes –  
▪ Treningsaktivitet – treninger som normalt, stort sett gjennom hele perioden. 
▪ Kampaktivitet -  det har vært vanskelig å gjennomføre kamper, nesten ingen 

kamper er gjennomført, dette av ulike årsaker, men mest grunnet i 
koronasituasjonen. Klubb synes dette er beklagelig både for sin egen del og 
for de lag som blir rammet av klubbens innstillinger/reservasjoner.   

▪ Frafall – ikke frafall i gruppene til Ørnes, tilvekst hos de aller yngste.  
▪ Dommere – vanskelig for klubben mtp dommeroppgaver, det jobbes med å 

rekruttere dommere. Klubb har ikke tilstrekkelig med dommere.  
∞ Grønnåsen –  

▪ Kampaktiviteten opprettholdes, men noen kamper har utgått grunnet korona, 
det ønsker mer kampaktivitet 

▪ Treningsaktivitet – trener så mye det lar seg gjøre innenfor retningslinjene 
▪ Dommere – Har 2 voksne dommere, men klubb er ikke fornøyd med 

rigiditeten rundt gebyrlegging av klubber ifm klubbens dommersituasjon.  
▪ Frafall – noe frafall fra 10-11 års lag, men klarer å holde lag. G14 stabilt, får 

nye spillere.  
∞ Innstranda –  

▪ Kampaktiviteten er betydelig mindre slik situasjonen er nå, men søker 
samarbeid med BHK og Junkeren med treningskamper 

▪ Treningsaktivitet – Nord Uni har kansellert sin eksamensaktivitet, dette 
ganger klubben i så måte at det er mer enn normalt treningstid tilgjengelig. 
Full aktivitet innefor retningslinjer.  

▪ Frafall – stort sett alle spillere er beholdt. Økning i 4.div lag. Dommere 1 
frafall, men klubb jobber aktivt med sine dommere. Ser positivt på initiativ fra 
NFH RN vedr dommersatsningen som signaliseres.  

∞ Hunstad –  
▪ Kamp- og treningsaktivitet holdes i gang og fungerer ok. Ikke frafall i klubb.  

∞ Finneid –  
▪ Ikke på møtet.  

∞ Splint –  



 

 

▪ Ikke på møtet.  
∞ Tverlandet –  

▪ Ikke på møtet.  
 Nytt rundt Covid-19 
∞ Oppfordring til å holde seg ajour med enhver tids gjeldende retningslinjer.  

 Kursaktivitet 
∞ Dommerkurs er satt opp på nyåret, her må klubber bistå sine kandidater med å komme 

gjennom påmeldingen og følge opp kandidatene/dommerne: 
o Barnekampveileder – link 

▪ Velkommen til Dommer Barnehåndball-kurs! 
▪ NHF Region Nord inviterer alle aktuelle å starte sin dommerkarriere.  
▪ Krav til deltakelse: 
▪ Deltaker kan delta fra det året de fyller 15 år. 
Kurset gjennomføres på en kveld, det kreves at deltakere har gjennomført e-kurs før man 
deltar på kurset: 

• Innen 10.01.2021 kl. 23:59 
Modul 1:  e-læring. Gjennomføres hjemme. 

• Tirsdag, 12.01.2021 kl. 18:00-20:00 
Modul 2: 2 timer digitalt på Teams 2 timer  
Modul 1 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 2 

• Torsdag, 14.01.2021 kl. 14:01-1800:20:00 
Modul 2: 2 timer digitalt på Teams 2 timer  
Modul 1 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 2 

  
Etter fullført e-læring og modul på teams, skal praksis gjennomføres. Dette organiseres av 
klubb i samråd med dommerutvikler i egen klubb.. En forutsetning for at praksis kan 
gjennomføres er at klubben selv har en person i klubben som har dommerutvikler 1 (se 
egen e-post for kurs på dette).   
  
Det presiseres her at dommer må bruke sin egen profil (ikke Mors/Fars) på minidrett, om 
foresattes/foreldres profil benyttes vil man ikke få godkjet kompetansen og e-læringen må tas på 
nytt. 
  
For å gjennomføre e-læring, går man til ekurs.nif.no, velger Norges 
Håndballforbund → Dommerutdanning. E-læringen for Dommer Barnehåndball vil ligge her. 
  
Les mer om Dommer Barnehåndball HER. Kurset har 50 plasser hver dag. 
Påmelding skjer via MinIdrett eller ved å gå inn på kurskatalogen vår. 
  
Link til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#4464034-010 
 

o Dommer 1 – link 
Velkommen til Dommertrinn 1-kurs! 

NHF Region Nord inviterer alle aktuelle til kurs i Dommertrinn 1.  
Krav for deltakelse: 
Deltaker må ha Gjennomført dommer barnehåndball og være fylt 15 år. 

Oppstart: 17.01.21 
Sted: Teams 
Instruktør: Geir Magnus Ursin 
  
Kurset gjennomføres i teams 

• Fredag, 15.01.21 innen kl. 23:59 
Modul 1:  e-læring. 

E-læring finnes her: 
·         Ekurs.nif.no og gå inn på: 

o    Særforbund håndball 
o    Dommerutdanning 
o    Dommer 1 (må logge inn på egen bruker for å få tilgang) 



 

 

o    Påloggingsnøkkel er «Trinn 1» (stor forbokstav og mellomrom mellom 
bokstav og tall) 

Må gjennomføres innen kl. 23.59 for å kunne møte på modul 2 
  

• Mandag 17.01.21 kl. 18:00-20:00 
Modul 2: Teams 
Modul 1 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 2 

• Onsdag : 19.01.2021 innen kl. 23.59 
Modul 3: e-læring 
Når gjennomføring modul 2 er fullført, vil aktuelle deltakere motta ny informasjon om e-
læring modul 3. 

• Torsdag, 20.01.2021 kl. 18:00-20:00 
Modul 4: Teams 
Modul 3 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 4 

  
Etter fullført e-læring og modul på teams, skal praksis gjennomføres. Dette organiseres av klubb i 
samråd med dommerutvikler i egen klubb.. En forutsetning for at praksis kan gjennomføres er at 
klubben selv har en person i klubben som har dommerutvikler 1 (se egen e-post for kurs på dette). 

  
For å gjennomføre e-læring, går man til ekurs.nif.no, velger Norges Håndballforbund → Dommerutdanning. E-
læringen for Dommer Barnehåndball vil ligge her. 
  
Kurset har 16 plasser hver dag. 
Påmelding skjer via MinIdrett eller ved å gå inn på kurskatalogen vår. 
  
Link til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#4464037-010 
 

o Dommer 2 – link 
Velkommen på Dommer 2-kurs! 

NHF Region Nord inviterer alle aktuelle til kurs i Dommer 2.  
Krav til deltakelse: 
Deltaker må ha gjennomført Dommer 1 og god erfaring med dømming! 
Det anbefales her at man møter opp med sin faste makker da kurset i all hovedsak har fokus på 
utvikling og samarbeid mellom makkerne. 
 
Oppstart: 07.01.21 
Sted: Teams 
Instruktør: Trude Gerhardsen 
  
Kurset gjennomføres i en perioden som strekker seg over 12 uker: 

• Onsdag 07.01.2021 kl. 17:30 – 21:30 
Modul 1:  4 timer (Teams) 

• Onsdag, 28.01.2020 kl. 17:30-21:30 
Modul 2: 4 timer (Teams) 

• Onsdag 18.02.2021 kl. 17:30 – 21:30 
Modul 3: 4 timer (Teams) 

• Onsdag, 11.03.2021 kl. 17:30 - 21:30 
Modul 4: 4 timer teori   (Teams) 

  
Les mer om Dommertrinn 2 HER. Kurset har 16 plasser. 
Påmelding skjer via MinIdrett eller ved å gå inn på kurskatalogen vår. 
  
Link til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#4464053-010 

o  
o Dommer 3 – klubber sjekker hvilke ønsker som er i klubb, sende navneliste på 

interessenter for dommer 3 kursing.  
o Trener 2 – moduler er i gang, det kommer flere moduler etter hvert.  
o Oppdatert kursinfo og moduler: 

https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=70  
 

 Eventuelt 
∞ Omberamming av kamper som ikke er spilt. BHK innspill - Klubber som ikke har stilt 

til kamper som følge av korona; her må klubbene som har avlyst ta initiativ til 



 

 

omberamming og nye datoer for kampene som ikke er spilt. Om ikke klubber tar initiativ, 
så må klubbrådgiver sette opp kampene.  

∞ Spillerutvikling – det jobbes med evaluering og revidering av spillerutviklingsmodellen, 
kommer mer info på nyåret rundt dette. Tas opp i neste sonemøte 

o Info rundt kartlegging av 2005 spillere i «denne tiden» mtp koronabegrensninger, 
følgende info skal være sendt samtlige 2005 trenere, men dette er viktig for klubb 
å vite om også: 

o Regionen ønsker å kartlegge 2005-spillere ved enten: 
▪ -A-: Fysisk tilstede i hall (utfordrende i disse dager)  
▪ -B-: Motta link til opptak lastet opp i en skytjeneste (NB! Ikke Facebook 

grunnet GDPR/eierskap)  
• Husk å innhente samtykke fra motstandere, arrangør og 

dommere. Respekterer selvsagt om motstander ikke har innhentet 
samtykke til deling.  

▪ Link til opptak sendes: Geir.Nicolaysen@handball.no  
∞ Trener 1 kurs – tilbakemelding fra klubber er at dette oppleves som svært dårlig. 
∞ Streaming/filming kamper – NHF oppfordrer klubber og lag til å sette seg inn i 

gjeldende regelverk for filming og streaming av kampaktivitet. Film/stream oppleves som 
en svært positiv måte å få kampene ut til publikum, spillere, klubb og foresatt på.   

- Forslag til samtykke dokumenter – motstandere: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTWv9D2bd7hCId5hfzLU6GfFy2YAJ7U9yA84OJRJympDkxEA/viewform 

∞ Forslag til samtykke dokumenter – dommere: 
∞ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJsAauJoNJYors4A_mnjoeV4x-C31I66vKpim113JorgQww/viewform 
 

 
 
 

Valnesfjord, 2020-12-16 
Svein Idar, referent 


