
DOMMERKVOTEN
For sesongen 2022-23

Informasjon om 

Bakgrunn 
Vi i Region Øst har nå gjennomgått og ettergått klubbenes dommerkvoter. 
Vi ser dessverre et økende problem med påmeldte kvotedommere som 
bytter bort alle kamper de får, eller sperrer seg på en slik måte som gjør at de 
ikke får tildelt kamper. Dette skaper stor ubalanse for de klubbene som gjør 
den jobben de skal og har fokus på å utvikle spillere, trenere OG dommere. 
Vi har mange klubber som jobber godt med dommerutvikling og bidrar til at 
vi sammen utvikler håndballen i Region Øst. For å få dette på riktig vei ser vi 
det nødvendig å stramme inn reglene for å få alle til å bidra i fellesskapet. 

Endringen
Fra sesongen 22-23 vil det gjøres vurderinger av alle påmeldte dommere/
utviklere. Påmeldte dommere/utviklere som blir vurdert ikke-aktive i foregå-
ende sesong (21-22), vil ikke bli godkjent til å telle på kvoten til klubben.

Vi håper denne innstrammingen vil være med på å løfte fokuset på dommer-
arbeid i klubb. Dommerne er en av tre aktører på kamp, og målsettingen er å 
få flere aktive og gode dommere i Region Øst. Vi går ut med denne informa-
sjonen nå over ett år før endringen vil tre i kraft. Dette for å gi alle klubber og 
dommere god tid til å systematisere og planlegge oppfølgning av dommer- 
arbeidet allerede kommende sesong.

Dommerpåmeldingen for sesongen 21/22 åpner 1. april og stenger 30. april 
2021.



DOMMERARBEID I KLUBB
Dommerarbeid i klubb er en 3-timers gratis modul som baserer seg på å til-
rettelegge for best mulige rammer rundt dommerne i klubben. Modulen inne-
holder følgende punkter:

    Fokus på å sette dommerarbeidet på agendaen, ha en velfungerende  
    dommerkontakt og et team rundt dommerne i klubben 

    Viktigheten av at dommerne får den støtten de trenger og følelsen av 
    tilhørighet  

    Fokus på å forankre dommerarbeidet i klubben  

    Viktigheten av at dommerarbeidet er en del av den sportslige planen  

    Fokus på å skape et godt fundament for rekruttering og et godt miljø 
    for dommerne 

Har du spørsmål om Dommerarbeid i klubb, ta kontakt med oss:  
Region Øst
Tlf.: 66 94 16 53 
E-post: nhf.ron@handball.no 

Torunn Thoresen (Klubbhusansvarlig)  
Tlf.: 90 83 75 20 
E-post: torunn.thoresen@handball.no 



FORSLAG PÅ TILTAK
 

Tiltak: Hva fører det til: Hvorfor gjøre det:

Aktiver dine dommere i 
sesongen 21-22.

Dommere som dømmer 
kamper og utvikler seg.

Så de kan bli mulige kvote- 
dommere for neste sesong.  

Kartlegg egne 
dommere. 

Hvilke dommere ønsker 
å fortsette? Hvilken 
aldersgruppe er de på? 
Hvilke behov har de for 
oppfølging? 

Kartlegge ressursene man har 
i klubben, finne mulige 
dommere, bruke foreldre, 
søsken og spillerne i klubben.

Potensielle avtaler:  
- Dommerbarnehåndball 
- Dommerutvikler 
- 12-års avtalen 

Lavere kvoteberegning. Flere kamper til egne domme-
re. Bedre oppfølging internt 
av dommerne. 

Kurs. Utdanne og videreut-
danne nye og nåværen-
de dommere.

Få mulige dommere på kurs 
og muligheten for utvikling av 
nåværende dommere.

Se ut mot lokalmiljøet. 
Vær synlig og aktiv i 
lokalmiljøet, benytt 
SoMe, lokalavis og 
medlemsregister.

Få oversikt over hvilke 
ubenyttede ressurser 
man har i nærmiljøet.

Finne mulige dommere i lags- 
og lokalmiljø.  

Ta kontakt med 
nærliggende klubber.

Samarbeid om dommer-
arbeidet.

Kan gi samarbeid på kursing, 
kvote, dommerutviklere, 
sosiale tiltak for dommerne, 
mm.  


