
Referat 
Sonemøte Sunnmøre torsdag 13.februar kl. 1800-2100, Solevåghallen 
 
Klubber tilstede: Aksla, Bergsøy, Blindheim, Haram, Hareid, Mauseidvåg/Solevåg,  
Spkl. Rollon, Sif/Hessa, Skodje, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Sæbø, Volda.  
(23 personer/14 klubber) 
Klubber, meldt forfall; Ellingsøy, Fiskerstrand, Langevåg, Hødd, Valder 
Klubber ikke tilsted; Godøy, Vigra, Ørsta, Åmdal.  
 
Fra NHF Region Nord: 
Einar Nordhus, Soneleder 
Bent Andreassen, Dommerkoordinator 
Tore Hjelseth, Teamleder Spillerutvikling 
Frank Robert Vik, Klubbrådgiver MR 
Trine Witzøe, Dommeroppsettsmedarbeider, forfall 
 
Agenda;  

• Velkommen og pres. runde. 
• Lokale saker 
• Nytt fra konkurranseteam - seriespill 
• Info om EURO 2020 i desember 
• Håndballforum 
• Regionting 
• Runde blant klubber og eventuelt 

Lokale saker:  
Resultatregistrering på J/G 10 

• ingen tabell 
• ingen resultatregistrering 
• Kun bruk av LIVE til signering av dommere 

Barnehåndball 
Vi får stadig inn «stygge» resultat; 3-24,2-25, 19-1 osv. 
Det skal være morsomt å spille handball. Og vi har alle voksne, klubb, trener, lagleder et 
ansvar for at alle for en best mulig opplevelse ved å spille håndball. Ingen bør vinne med mer 
enn 10 mål.  
Se ellers bestemmelser knyttet til Barnehåndball.  

Sluttspill J/G 14 år.  

• Fredag 17. – søndag 19. april 
• Sluttspillet gjennomføres i Trondheim (og omegn) 
• Alle lag må påregne kamp så tidlig som kl. 13:00 fredag 17/4 
• Det vil bli besørget for deltakelse på OL-kvalifiseringen ettermiddag fredag-søndag. 

(fredag og lørdag – tilbud søndag) 
• Husk vegringsfristen, 10. mars 2020 



Siste runde 3.divisjon 

• Lørdag 28.mars 
• Trondheim Spektrum og Scandic Lerkendal 
• 26 klubber – 435 påmeldte til bankett 
• Kamper med følgende kamptidspunkter:  

kl. 10:00, kl. 11:45, kl. 13:30, kl. 15:15 og kl. 17:00 
 

Status dommer v/ Bent 
Status kamper med 1 eller ingen dommer pr. 9/2 2020 

• 10 kamper uten dommer 
• 75 kamper med 1 dommer 
• Totalt kamper spilt så lang pr. 9/2 2020 er 1520 kamper i Sone Sunnmøre 

Denne sesongen har vi hatt følgende deltagelse på dommerkurs;  
Dommer barnehåndball; 89 stk. 
Dommer trinn 1; 39 stk. 
Dommer trinn 2; 16 stk. 

Dommervert 
Det er viktig at dette er på plass i alle haller.  
Være arrangørens kontaktpunkt for dommerne, ivareta deres behov og ønsker og om 
nødvendig være deres støttespiller i alle sammenhenger. Bidra for øvrig til at atmosfæren i 
hallen blir så positiv som mulig for alle 

Dommerutvikler 
Er forsøkt å sette i gang kurs, men ble avlyst pga liten påmelding.  
Prøver igjen i fm sesongstart og tar sikte på å lage et opplegg i fm Tafjord Cup, i Ålesund. 
Teori i begge soner i forkant. Praksis i fm turneringen.  
Hvis klubben i forkant av sesongen skal spille treningskamper – ta inn klubbens dommere. Er 
det flere treningskamper samme kveld – ta kontakt, så ser vi på muligheter for kurs 
Dommerutvikler. 

Status Spill og Trening v/ Tore. 
Se egen pres. i vedlegg.  

Nytt fra konkurranseteam 
Endringer i Lerøy, Bring, Juniorserie, barnehåndball inkl. kortbane for J/G10 
Se egen pres. i vedlegg.  

Euro 2020 
Se egen pres. i vedlegg 

• Youth Camp 
• Marit Breivik-foredrag 
• Trenerseminar 



• Dommerarbeid i klubb v/Spkl. Rollon, Bjørn Marius 
• Soneledersamling v/Einar 

Håndballforum 2020 

• Fra 3 til 1! (Troms-Finnmark, Nordland-Trøndelag og Møre og Romsdal) 
• Gjennomføres helgen 4. – 6. desember 2020 
• Under EM for kvinner 

• NB: Kampoppsettet er ikke klart– vi vet at Norge spiller torsdag, lørdag, 
mandag 

• Scandic Lerkendal/Hell 
• Kampbilletter til mesterskapet er inkludert i deltakelsen 

Regionsting 2020 

• Lørdag 9. mai 
• Scandic Hell, Stjørdal 
• Forslagsfrist for saker 9.mars – sendes soneleder. 
• Totalt 62 delegater, basert på lisensierte spillere pr. 1.feb 
• Antall delegater inkl. Soneleder fra  

- Nordmøre og Romsdal 4 stk. 
- Sunnmøre 7 stk. 

Aktuelle delegater meldes inn til Soneleder eller Klubbrådgiver snarest. Valg blir foretatt 
på sonemøter i april.  

Møteaktivitet 2020 

• Sonemøte – 12.februar 2020 
• Sonemøte m/ tingsaker og valg av delegater – 21.april 2020  
• Avdelingsoppsettmøte - mai 2020 
• Sonemøte m/ terminlistemøte – august/september 2020 
• Håndballforum – 4.-6. desember 

Runde blant klubber og Eventuelt 

Lokale saker: 
- hva gjør vi med "stygge" resultat? Dette er et klubbansvar. Klubbene bør følge opp sine lag 
og påpeke ovenfor trenere/lagledere at de må prøve å få til mest mulig jevne kamper.  
-Eventuelle rapporter fra tapende lag i slike kamper må sendes videre til klubbledelse 
vinnende klubb. 
-Bør vi vurdere om det skal være tabell på J/G12? 
-Viktig at vi prøver å få til en bedre nivåinndeling i J/G 11, 12 og 13 på sonemøtet i mai, slik 
at vi unngår mest mulig disse stygge resultatene. 
 
Dommer med Bent Andreassen 
-Registrering av hvilket nivå de forskjellige dommerne kan dømme på må følges 
opp/oppdateres hyppigere. 



-Vi må få flere dommerpar opp i nivå, mangler 3. div dommere. Heldigvis en del par på vei 
opp. 
-Det har vært litt problemer med oppsettet i år. Bedrer seg når Trine blir bedre kjent med 
dommerne og geografien. 
-Bør satsene for dømming av kamper økes? 
-Forslag: Bør det innføres straffeordninger (bøter) mot lag/klubb ved gjentatte rapporter på 
dårlig oppførsel fra trenere/lagledere mot dommere? 
-Problem: de som har tatt kurs dommer i barnekamp får ikke nok praksis, mister interessen 
når de ikke får dømme.  
 
Dommerutvikler 
-Informasjon om når og hvor det arrangeres dommerkurs må bli bedre (Hareid). Mail om 
kurs må også sendes til direkte til dommerkontakter i klubbene. 
-Kurs dommerutvikler bør gå utenom sesong. 
 
Spillerutvikling 
-Hvordan er det mulig å ta ut "de riktige" spillerne til spillersamlingen i Orkanger med bare 3 
fylkessamlinger? 
Bør antall samlinger økes slik at flere kan være med å vise seg frem på samlingene. 
 
Nytt fra konkurranse team 
-Bør inn et ekstra punkt i reglement for Bring/Lerøy seriene og det er hvor lang tid det skal 
være mellom kamper. 
 
- Sunnmøre vil ha fylkesserie J18 og toppserie i juniorserien for både J og G. 
 
- Kortbane, veldig positivt. Det er ønskelig med 9-års serie.  
Mer info om kortbane;  
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/5er-handball-
pa-kortbane/ 
Det er viktig at man benytter en tape som ikke ødelegger gulv. Snakka med halleier hvilken 
tape som kan brukes, ut i fra type gulv i hallen.  
 
Diverse 
Husk å sende inn forslag på begeistringspriser til Handballforum og kandidater til 
Regionstyre. 
 


