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Referat fra sonemøte 10.02.2020 
 

Til stede: Kristian Valstad – Region Nord 

Kristin Garnvik – Soneleder Region Nord 

Ola Tømmerås – Klubbrådgiver Region Nord 

Thomas Storli – Dommeroppsett 

Monika Stolpnes – Dommer koordinator 

 

 

Klubber: 

Nidelv, Byåsen, Flatås, Ranheim, Byneset, Hommelvik, Utleira, Kolstad, 

Strindheim, Freidig, Selsbakk, National, Tiller, Klæbu, Kattem, NTNUI, 

CSK, Heimdal 

 

Dato: 10.02.2020 

Sted: Flatåshallen 

Referent: Kristin Garnvik 

  

  

  

Lokale saker 

 Sluttspill J/G14 

Datoen er 17-19 april – gjennomføres i Trondheim og omeng.  

Flere arrangører når det legges til Trondheims område 

Alle lag må regne med kamp fra kl 13 på fredag den 17.april.  

Vegringsfrist er 10.mars 

 

Barnehåndball 

Enkelt live på J/G10 år. Kun brukes til dommersignering. Skal IKKE legge 

inn resultat her. 

 

Skal være artig, ingen bør vinne mer mere enn 10 mål.  

Store målforskjeller i J/G 11 og 12 år. Skal ikke vinne 31-9 i en G/J 11 år.  

Blir ingen god opplevelse å spille håndball når resultatene blir slik som 

dette.  

Klubbene må gi tydelig beskjed om hva barnehåndball går ut på.  

Klare føringer/retningslinjer fra Regionen ut til klubbene hvordan dette 

skal gjøres.  

Dommervert i hallen på lokale arrangement kan være en løsning.  

 

Hva gjøres ut i klubbene før serien starter- er dette et tema på 

klubbmøter/trenermøter. Alle skal være med og alle skal spille likt. Alle 

skal oppmuntres til gå på mål uansett nivå.  

Gi spillerne utfordringer/oppgaver å spille fri andre.  

 

Dommersituasjon: 

Flere kamper uten dommer spesielt i 13/14 års kamper.  

Barnekampelederne sliter litt når de selv får kamphelgene sine utover 

sesongen.  

Vil ikke dømme mange kamper pga de ikke får diett. Følger statens satser 

når det gjelde diett. 

Dommer oppsettsmedarbeideren har ikke så mye kontakt med 

dommerkontaktene i klubbene.  

Dommere som ikke har betalt lisens, blir ikke satt opp på kamper 

Utfordringer med antilag. 

Enighet at man har et problem med dommere. Byåsen, CSK og 

Strindheim har bedt om et møte med Regionen. 

Markedsføre kursene bedre. 

Tilrop fra trenere og publikum – viktig at dommerne fyller ut i 

kamprapporten hvis de opplever ubehagelige situasjoner. 
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Hva tenker Regionen gjøre for å bedre dommersituasjon i Regionen. 

Holder på å se på en ny modell, flere dommer koordinatorer, involvere 

dommerkontakter i klubb.  

Savner tilbakemelding fra dommerkontakter 

Dommerne savner tilbakemelding/oppfølging. 

Må ha flere dommer koordinatorer i Regionen/observatører. 

 

Mange kamper på som går med en dommer på 14,15 og 16 år. Det er 

ikke holdbart.  

Flere barnekampledere som sitter hjemme og som ikke får kamper. Dette 

må følges opp bedre.  

Regionen må ta tak i denne situasjonen. Hvem sin oppgave er det? 

Dommer koordinator fra de er ferdige med barnekampelederkurs. 

Oppfølging på et tidligere tidspunkt. Råd og tips underveis i 

dommertrappen.  

Dommertrening i system – får litt trening før man går ut og dømmer 

kamper. Lik status på dommer og spiller. Felles aktivitet for dommerne 

også. 

 

Står flere dommere på liste om at de kan dømme – men de blir ikke 

kontaktet for dommeroppdrag.  

 

Sier man at det ikke kommer dommere og klubbene får beskjed om å 

ordne selv må klubbene får beskjed dersom Regionen likevel ordner 

dommer.  

 

VIKTIG MED OPPFØLGING OG KAMPER TIL NYE DOMMERE. 

 

NTNUI- der kan det finnes mange mulige dommere.  

 

  

Nytt fra konkurransetemaet – seriespill 

  

Forslag til endringer i nasjonalt og regionalt 

 

Lerøy serien jenter 20/21 

Flere avdelinger med færre lag, 9 i hver avdeling 

Kval 1:19-20 september  

Kval 2: 10-11/10 

4 puljer og de to beste går videre.  

 

Lerøy gutter 20/21 

27 lag og 9 lag hver avdeling 

Ikke kvalik samme helg samme som jentene pga dommersituasjon 

Kval1: 12-13/9 

Kval 2: 2-3/10 

 

Nr 1 og 2 i hver avdeling til sluttspill 

 

Bring jenter 20/21 

54 lag, 9 i hver pulje. 

Kval 1:19-20 september  

Kval 2: 10-11/10 

 

Bring gutter 20/21 

36 lag og 9 i hver pulje 

Kval1: 12-13/9 

Kval 2: 2-3/10 
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Juniorserien:  

J/G vil nå hete juniorserien 

Juniorserien tilhører 20 års serien.  

Fylkesserie og ikke toppserie. 

Spilletid er 2x25 min 

 

Obligatorisk å delta i juniorserie hvis deltakelse i Lerøy 

En runde før jul og deler inn i nye puljer etter jul. Jevner serie på 

bakgrunn av dette.  

Hvordan gjør en dommer det når en fullvokst 20-åring møter en liten 16 

åring? Er dette hensyntatt? 

 

NM junior J/G 20 år 

Cupspill etter utslagsmetoden fra første kamp 

Runde settes opp av NHF etter gitter kriterier. 

Påmeldingsfrist: 1.mai 

 

Barnehåndball: 

Miniserie 6-7-8 år 

Kortbane. 5-er håndball 

6 er håndball 

7 er håndball 

 

Kortbane  

Dette for en bedre overgang fra mini til stor bane.  

Innføres i Region Nord 20/21 – flere regioner kjører dette i dag 

I klassene J/G 9 og 10 år 

Regionen kommer til å sende ut informasjon om innkjøp av mål til alle 

haller. 

  

Info om EURO i desember 

  

Flere faglige seminarer under EURO. 

Har det blitt en bedre rekrutering etter mesterskapet – ser vi noen effekt 

på dette.  

 

Youth camp blir i desember å. Regionen dobler dette til desember. 

Dommerne fikk også tilbud om å delta. De var veldig fornøyde med å få 

delta.  

Artig for trøndere å spille fra lag man normalt ikke spiller mot i serien.  

 

OL kvalik vil det kommer tilbud om billetter i slutten av uke 7 

EURO billetter til desember ligger ute nå. Men det vil komme klubbilletter 

etter hvert.  

  

Håndballforum- Regionsting 

 Går bra 3 forum til 1 forum. Slår de sammen på Stjørdal 

Blir under EM for damer 4-6 desember 

Norge spiller torsdag, lørdag og Mandag 

Kampbilletter til mesterskapet er inkludert i deltakerpakken 

  

 Neste sonemøte blir i uke 17 og 18. 

Valg av ny soneleder og ting delegater på møtet i april. 

Avdelings oppsettes møte i mai 

Terminliste aug/sept 

 

Regionstinget 

Lørdag 9.mai 

Scandic Hell 

Trondheim skal velge 15 delegater 
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Eventuelt 

 Serieoppsett Ranheim- nivådeling på J/G 13 år 

 

 Ønsker føringer for hvordan man bruker spillere på de ulike nivåer.  

  

 Hallkapasitet/ tildeling: 

Mye styr rundt hallfordeling, flere fordelinger i denne sesongen pga av at 

haller ikke blir ferdig i tide.  

 

HANO- andre idretter som booker tid, men kommer ikke til oppsatt tid. Må 

da være mulig å ha sanksjoner mot tid man ikke bruker.    

  

 Halltid som ikke brukes. Klubbene må informere om de opplever at andre 

idretter ikke møter opp til oppsatt tid. Gi beskjed til Rune om de ikke 

møter opp. De andre idrettene må få beskjed om dette.  

 

Regionen må legge ut rettighet til filming og billedtaking på kamper. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-
idretten/artikler/publisering-av-bilder-og-video-av-barn/ 

  

 
Trondheim 10.feb 2020 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fom-nif%2Fpersonvern-i-idretten%2Fartikler%2Fpublisering-av-bilder-og-video-av-barn%2F&data=02%7C01%7C%7Ce4499167fc1247852e6b08d7aeeda427%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637170208012162719&sdata=TiDGPUzPLXVggIVcfxI6D1xGU2vVHPQe6N%2Bqs%2FrC7ZU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fom-nif%2Fpersonvern-i-idretten%2Fartikler%2Fpublisering-av-bilder-og-video-av-barn%2F&data=02%7C01%7C%7Ce4499167fc1247852e6b08d7aeeda427%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637170208012162719&sdata=TiDGPUzPLXVggIVcfxI6D1xGU2vVHPQe6N%2Bqs%2FrC7ZU%3D&reserved=0

