
 

 

 
 

Sonemøte RN Fellesmøte 
 
Referat og info om sone finnes under følgende lenker:  

 https://www.handball.no/regioner/region-nord/om-oss/soneteam/soneteam/soneteam/salten/ 
 
Sonemøte – 2021.08.31 
Sted: Valnesfjord Skole og Flerbrukshall, samt Teams 
 
Til stede: 
BHK – Kjetil Vik (fysisk) / Rikard Olsson (teams) 
Junkeren – Tor Skaugerud (teams) 
Valnesfjord IL – Marita Olsen 
Finneid IL – Lena Wangen (teams) 
Rognan IL – Johanne Aardal (teams) 
Hunstad IL – Gudrun Hagen (teams) 
Tverlandet IL – Marie Olea Løvseth (teams) 
Grønnåsen IL – Linda Juhl Simensen 

 Fravær (klubb): 
Innstranda 
Ørnes 
Nordstranda 
Splint 
 

Protokoll føres av Svein Idar Hansen, Soneleder Salten    
Agenda:  
1. Velkommen  
2. Runde blant klubber  
3. Lokale saker  
4. Påmeldingsfrist 31/8  
5. Terminlisteønsker og behov 
6. Kurskatalog 
7. Eventuelt  
 

  

 

 Velkommen 
Ved soneleder og klubbrådgiver til dette hybridmøtet 

 
 Runde blandt klubber 

Junkeren: 
• I gang med treninger 
• Lerøy/bring kvalik på gang 
• Rekruttering rundt i skoler pågår 
• Seier for seniorjentene i serieåpningen 
• 33 lag  
• Nye dommere meldes opp 
• Ønsker dommerkurs 

  
Tverlandet (Marie O. Løvseth): 



 

 

• J09 (14-16 stk) 
• J12/13 mix lag (27 stk, vil dele opp) 
• Rekrutteringsjobbing ift kastballen og tilbaketilidretten 
• Ingen dommere, men det jobbes med 

  
Rognan (Johanne Aardal) 
• Sliter med trenersituasjonen og noen spillere på senior og J16 
• Mye frafall siste året på spiller-/trenersiden 
• Annonsere etter trenere? 
• Dommersituasjonen ansees ok, jobbes med rekruttering 
• Mye lag i lavere kull, god rekruttering 

  
Finneid (Lena Wangen) 
• Lag i klubb - J11/J12/J13/J14 
• 2 stk dommere, jobbes med rekruttering 
• Halltider er usikkerhet ved, hall benyttes fortsatt kun til vaksinering 

  
Hunstad (Gudrun Hagen) 
• Guttelag sliter med antall spillere, uvisst hvordan tilbudet blir 
• Potensielt samarbeid med BHK for gutter 
• Dommersituasjonen: ingen endring – ingen ut og ingen nye 

  
Valnesfjord (Marita Olsen) 
• Stor påmelding, men en del koronafrafall: eldste jentelag, samt G16 klarer ikke å stille 

lag, forsøkt på samarbeid for begge lag med Rognan 
• G2008-2007 har store kull, ca 25 stk.  
• Svakt på J14/15 også, må arbeides med, samarbeid J14 Finned utredes  
• Kast ballen utnyttes som rekruttering, foreldremøte uke 39 planlegges 
• Dommer - ca 50% frafall, mest erfarne dommere  
• Litt nedgang nå i klubben nå, jobbes med rekruttering 

  
BHK (Kjetil Vik) 
• Mener å klare å holde samtlige lag som er påmeldt 
• Samtlige lag i trening 
• Samarbeid i "velkommen til håndballen" med Junkeren.  
• Herrer i 2 div medio sept. 
• G18 og G16 lerøy og bring 
• G2008 - tar muligens inn junkeren spillerne i årgangen, dersom det ikke lar seg gjøre å 

stille lag i junkeren 
• Dommere jobbes med, dette er litt tynt for tiden 

  
Grønnåsen (Linda) 
• 2 lag: G16x2 (16 stk) og G12x2 (10 stk) 
• Dommerkursing jobbes med 
• Kast ballen, klubben deltar inn mot skolen og bruker momentet 

  
 Trenerskolen:  

https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/Spillerutvikling/trenerskolen/ 



 

 

I skrivende stund ikke mulig å melde seg på dette, frist for påmelding 12.sept 
Lite informasjon om dette på handball.no   
  
Facebook bør/må ikke brukes som offisiell kanal for info mellom klubber, fra forbund eller 
annet. Sosiale media må generelt være et tillegg til offisielle kanaler, det oppleves at man må 
ha facebook konto for å få med seg en del av den offisielle informasjonen som legges ut fra 
NHF.   
  

- Spillerutviklingsopplegg i NHF RN – sonens klubber er sterkt kritisk til 
spillerutviklingen i region nord og sonen: kommunikasjonsform, metoder og 
satsning/interesse for klubber i sonen vår er ikke akseptabel eller god. 
Spillerutviklingen fungerer ikke. Sonens klubber ber om at tilbud for spillerutvikling 
må gjennomarbeides og omorganiseres.  

  
 Temaserie J/G 11+12 

1 omgang utgruppert.  
BHK/VIL/Finneid uttrykker skepsis til ordningen med argumente om at man mister vesentlig 
trening på kasteteknikk, forståelse for angreps og trygghet i angrep og flatt forsvar. Man er 
skeptisk til både resultater i kamper, fall i spillerglede, samt at fair play vil utfordres med 
denne bestemmelsen. Dommere og trenere er heller ikke fortrolig med teamet. Hvordan har 
dette blitt mottatt og håndtert i andre soner som allerede har prøvd ut dette? 

  
 Dommerpåmelding 2021/2022: 

Nedgang på rundt 30% i dommerstanden i sonen 
  
Flere klubber begynte å miste sine dommere for 2 sesonger siden, dette sammenfaller med 
en betydelig innstramming av krav til sperrer og pålegg om deltakelse dersom man ikke 
hadde lagt inn sperrer i TA. Dommere sperret hele sesong og meldte seg ikke aktiv i 
påfølgende sesong. Geografisk er også dommersituasjonen en stor utfordring; en dommer 
kan f.eks. vanskelig dømme på Rognan og i Bodø samme dag. 
 
Sonen er bekymret for dommerutviklingen og ønsker bistand fra NHF ift tiltak og muligheter 

  
 Kortbane:  

Rognan har etablert kortbane i sonen, ingen øvrige klubber har dette oppmerket i sine 
anlegg.  
Der er ikke fasiliteter for å trene på kortbane i sonen.  
NHF RN sin anleggsansvarlige bes opprette kontakt med halleiere og følge opp saken for å få 
dette etablert i aktuelle haller.  

  
 Viktige datoer/frister: 

31.aug -  
• gebyrfri omberamming J/G15-->senior 
• Påmelding mini JG 9-10 
• Gebyrfri trekking 

 
6.sept -  

• Oppstart terminlistearbeider J/G 14 og yngre 



 

 

30.sept -  
• Publisering forslag terminlister J/G 14 og yngre 

 
17.okt - 

• Gebyrfri omberamming J/G 14 og yngre 
  

 Klubbesøk: 
Mellom 6-30 sept.  
Koordineres gjerne med styremøter, klubber oppfordres til å melde inn ønskede datoer til 
klubbrådgiver direkte 
Joakim sender ut aktuelle datoer/uker til alle, ønsker blir da etter "først til mølla" prinsippet. 

 
PDF fra sonemøtet distribueres fra klubbrådgiver pr epost.  
Referat legges også ut her:  
https://www.handball.no/regioner/region-nord/om-
oss/soneteam/soneteam/soneteam/salten/#Dokumenter_fra_sonem%C3%B8ter:  
 
Valnesfjord - 2021-09-01 
Svein Idar Hansen, referent 
Soneleder Salten 


