
 

 

 
 

Sonemøte Salten 
 
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/ 

 
Tidspunkt – 2022.02.22 – kl.18.00 à 20.00 
Sted: Finneid klubbhus 
 
Til stede: 
Til stede: 
BHK, Valnesfjord, Finneid, Rognan, Tverlandet, Grønnåsen, 
Dommeroppsettsmedarbeider Salten, Hunstad, 
Kristoffer Nicolaysen (teamleader dommere RN), soneleder 
Salten, klubbrådgiver Salten 
 

 Fravær (klubb): 
Junkeren 
Innstranda 
Ørnes 
Splint 
 

Protokoll føres av Svein Idar Hansen    
   

 
 Teamleder dommere for bl.a. sone Salten, Kristoffer Nicolaysen presenterer seg. Oppfordring 

til klubber ift at dommere også må involveres (tidlig, før det meldes omberamming til RN) i 
omberamminger. Varsling til dommere ønskes integrert i TA som egen funksjon.  

 
 Dommerkurs - flere klubber har aktuelle kandidater til Dommer-1 utdanningen, navn og 

kontaktinfo på aktuelle kandidater sendes Joakim.  
 
 Dommergrupper / dommerutvikling - Informasjon om Dommergruppe satsning, tilsvarende 

som spillerutvikling. Klubber oppfordres til å melde opp dommerpar til dommergrupper.  
 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/utdanning/dommerutvikler/  
 
 
 Presentasjon av nye medarbeidere i NHF RN.  
 Spillerutvikler Victoria Koen presentert - ønsker å se på behov lokalt for 

spillerutviklingsmodellen.  
 

 Omberamming/dommerberamming - sesongslutt 
 76 kamper gjenstår å spille mellom 12år og 3div i RN (32 kamper i sone Salten) 
 Seriekamper fra og med 14 år må spilles ferdig før påske 
 NNM etter påske 
 Klubber oppfordres til å gå gjennom sine resterende kamper for å se an hvilke 

dager/helger som kamper kan gjennomføres på. Kontakte motstandere og 
dommere/dommerkontakter for å se muligheter for resterende kamper.  

 Regler mtp covid19 og omberamming presentert i møte, se vedlagt powerpoint 
 



 

 

 Klubbsaker - Årsmøter - verv og ressurspersoner - ingen årsmøter avholdt i klubbene 
fortsatt. Tverlandet er under oppbygging mtp aktivitet/lag/spillere, Grønnåsen forventer 
en del utskifting i sin organisasjon. Hunstad er også under oppbygning til kommende 
sesong, Rognan forventer noe utskifting i styret.  

 
 Forbundsting - Torbjørn Trane Jensen velges som representant til forbundstinget fra 

Sone Salten.  
 
Tingbok gjøres tilgjengelit på handball.no i god tid før Forbundstinget, antatt klart på nett 
etter 1.april. Forbundstinget gjennomføres 5-8 mai 2022. Innspill til sakene tas direkte 
med Torbjørn T. Jensen (eller via soneleder) 

 
Mer info: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/handballting/  

 
 Håndballforum: 26-27.aug. Scandic Lerkendal 

Påmelding avklares, info kommer pr mail og sosiale media, samt i sonemøter.  
 

 Eventuelt:  
 Kast ballen - bra tiltak, gode tilbakemelding. Ny runde til høsten 
 1-3 klasse. Ferdig opplegg og utstyr til skolene, 3 ukers opplegg. Ingen kostnader for 

skoler eller klubber. Oppfordring til klubbene å få skoler til å melde seg på. Gode 
tilbakemeldinger fra Salten.   

 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/kast-ballen/  

 
 Dommere i klubber - spørsmål vedr kontigent/lisens: 

 Ulikt håndtert i klubbene. Det kan virke som de fleste klubber ikke tar medlemsavgift 
for egne dommere, samt dekker lisens for dommere (som ikke selv er spillere). Så har 
klubber ulike insentivordninger for at foresatte skal engasjere seg som trenere f.eks.  

 

Valnesfjord den, 

  
(en dato som er både et palindrom og et ambigram) 
Svein Idar Hansen, referent 
Soneleder Salten 


