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MODUL DATO TID STED

ARENDAL

Oppstartsmøte 01.09.2021 1900–2000 Teams

Praksis 04.09.2021 Nidelv Cup 

Kurskveld 07.09.2021 1700–2000 Sør Amfi, møterom Bøtte

Kurskveld 09.09.2021 1700–2000 Sør Amfi, møterom Bøtte

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

KRISTIANSAND

Oppstartsmøte 18.08.2021 2000–2100 Teams

Praksis 21.08.2021 Dyreparken håndballfestival

Kurskveld 23.08.2021 1700–2000 Idda Arena

Kurskveld 26.08.2021 1700–2000 Idda Arena

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

AGDER

Oppstartsmøte 26.10.2021 1700–1800 Teams

Praksis 30.10.2021 Troll Cup

Kurskveld 02.11.2021 1700–2000 Teams

Kurskveld 04.11.2021 1700–2000 Alkoahallen

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

JÆREN

Oppstartsmøte 01.09.2021 1900–2000 Teams

Praksis 04.09.2021 Sandnes Sparebank Cup

Kurskveld 13.09.2021 1700–2000 Riskahallen/skolen

Kurskveld 16.09.2021 1700–2000 Riskahallen/skolen

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

STAVANGER

Oppstartsmøte 01.09.2021 1800–1900 Teams

Praksis 04.09.2021 Sandnes Sparebank Cup

Kurskveld 07.09.2021 1700–2000 Tastarustå idrettshall

Kurskveld 09.09.2021 1700–2000 Tastarustå idrettshall

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

STAVANGER - HØSTFERIEN

Kursdag 11.10.2021 0900–1130 Tastarustå Idrettshall

Praksis 11.10.2021 1130-1430 Tastarustå idrettshall

Kursdag 13.10.2021 0900–1500 Tastarustå Idrettshall  

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

HAUGESUND

Oppstartsmøte 01.09.2021 1800–1900 Teams

Praksis 04.09.2021 Harald Hårfagre Cup

Kurskveld 06.09.2021 1700–2000 Åkrahallen

Kurskveld 08.09.2021 1700–2000 Åkrahallen

E-læring Del 1 tas før praksis
Del 2 tas før siste kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779

 

Håndballen trenger flere og motiverte kampledere for å kunne gjøre 
håndballkamper til en positiv opplevelse for alle som deltar.

Å utdanne flere aktive dommere i egen klubb gir dessuten lavere 
gebyrer for klubben. 

Grunnutdanning for dommere
Barnekampleder  (1 modul a 4 timer + E-læring)

Dommer 1    (3 moduler a 3 timer + E-læring)

Dommer 2    (2 moduler a 4 timer + E-læring)

Dommer 3    (5 moduler a 4 timer)

Topputdanning for dommere
Dommer 4    (Weekendsamling over 1 sesong)

Dommer 5    (EHF/IHF utdanning)

Påmelding på kurs
Logg deg inn i minidrett.no og klikk deretter på by-/fylkesnavnet  
til det aktuelle kurset.

Dommer BARNEHÅNDBALL - KURS
Forkunnskaper 

- Ingen
- Alle som går på kurset må minimum fylle 15 år (f 2007) ila den sesongen  
  de tar kurset.

Kursinnhold  
Utdanningen har som mål å gi deltagerne innføring i ideen bak barnehåndballen 
og betydningen av en god kommunikasjon i dommerrollen. I tillegg til å skape 
en god og positiv forståelse for bruken av spillerreglene. I løpet av kurset skal 
deltagerne igjennom praktiske øvelser innen fløyte og tegnbruk, samt få litt 
trening på det å dømme barnehåndballkamper.

Omfang timer  
- 5 timer (e-læring og teori/praksis) 
- E-læring: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=730

Pris
GRATIS

Påmelding
Kurset arrangeres av Region Sør Vest og gjennomføres i egen klubb/hall.  
Settes opp ved forespørsel av klubb (minimum 6 deltakere/maximum 16 
deltakere).

Dommer 1 - Kurs
Forkunnskaper

- Dommer Barnehåndball
- Alle som går på kurset må minimum fylle 16 år (f 2006) ila den  
  sesongen de tar kurset.

Kursinnhold
Deltakerne skal utdannes til dommere i yngre serier gjennom tilførte kunnskaper 
i bruk av regler, samarbeid og kommunikasjon med spillets aktører. Kamptilbudet 
skal gi deg som dommer trygghet og rammer som inspirerer til videre utvikling 
gjennom økt kunnskap og forståelse for spillet. Kurset er verdibasert på NHFs 
verdiprogram og Fair Play.

Omfang timer
14 timer (5 timer e-læring og 9 timers teori/praktisk undervisning)

E-læring del 1 gjennomføres av kandidaten før praksis og E-læring del 2 
gjennomføres før siste kurskveld.

Autorisasjon
Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på 
funksjonsnivå) når en Dommer 1 har: bestått e-læringen og gjennomført 
undervisning med instruktør.

Pris
Kr. 1.500,-

Klubben betaler for max 5 deltakere (på samme kurs)

Påmelding
Påmelding via Minidrett.no

Dommertrinn 1

Det vil bli satt opp tilsvarende Dommer 1 kurs også våren 2022, ifm lokale 
turneringer. Datoer for dette blir publisert i god tid før kursstart.

Dommerutdanning

https://minidrett.nif.no/Event#5074644-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/Event#5074721-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/Event#5074744-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/Event#5074776-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/Event#5076660-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/Event#5076689-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/Event#5074999-010
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=779
https://minidrett.nif.no/
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Dommer 2 kurs
Forkunnskaper
Gjennomført Dommer 1 og fylt 17 år.

Kursinnhold
Deltakerne skal utvikle handlingskompetanse og rolleforståelse for å kunne 
håndtere kamper i aldersbestemte- og seniorklasser i regionale og nasjonale 
serier. Dette gjennom tilført kunnskap i lederrollen og personlig utvikling samt  
få økt kunnskap innen regelverket og regelanvendelse. Kurset inneholder også 
Ren Utøver. 

Kurset skal ivareta gode holdninger og er basert på NHFs verdiprogram  
og Fair Play.

Omfang
14 timer opplæring, fordelt mellom 6 timer teoretisk e-læring og 8 timer praktisk 
undervisning med instruktør. 

E-læring del 1 gjennomføres av kandidaten før første kurskveld og E-læring  
del 2 gjennomføres før siste kurskveld. 

Autorisasjon
Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på funksjonsnivå) 
når en kampleder har: Gjennomført kursets moduler på e-læring og undervisning 
med instruktør.

Pris
Kr. 1.500,-

Påmelding
Påmelding via Minidrett.no

Dommertrinn 2

Dommer 3 - kurs
 
Forkunnskaper
Gjennomført Dommer 2 og elektronisk regelkurs.

Kursinnhold
Videreføre kunnskap om den verdibaserte ideen håndballen bygger i rollen som 
kampleder for 2 og 3.divisjon, samt i NHFs yngre mesterskap/serier.

Deltakerne skal videreutdannes gjennom et kamptilbud som skal gi kampleder 
motivasjon for videre utvikling. Bevisstgjøring rundt kamplederfunksjonen 
og hva som kreves av forberedelser og etterarbeid. Det skal gis fordypning i 
eksisterende kunnskaper og fortolkning av regelverket. Det skal legges vekt på 
en videreutvikling av samarbeid og kommunikasjon med alle spillets aktører.

NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og det skal 
danne plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Omfang
20 timer teoretisk undervisning med instruktør.

Autorisasjon
Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på funksjonsnivå) 
når en dommer har: Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt og deltatt på 
minimum 80 % av undervisningen pr. modul.

Pris
Kr. 3.500,- (overnatting besørges av kursdeltaker).

Påmelding
Påmelding ved invitasjon.

Dommertrinn 3

MODUL DATO TID STED

STAVANGER

Oppstartsmøte 05.01.2022 1900–2000 Teams

Kurskveld 27.01.2022 1700–2100 Stavanger Idrettshall, møterom 2

Kurskveld 08.03.2022 1700–2100 Stavanger Idrettshall, møterom 2

E-læring Del 1 tas før første kurskveld
Del 2 tas før siste kurskveld

KRISTIANSAND

Oppstartsmøte 05.01.2022 1900–2000 Teams

Kurskveld 25.01.2022 1700–2100 Idda Arena

Kurskveld 10.03.2022 1700–2100 Idda Arena

E-læring Del 1 tas før første kurskveld
Del 2 tas før siste kurskveld

 

MODUL DATO TID STED

REGION SØRVEST

1 God kampledelse krever forberedelse 20.11.2021 1000–1400 Stavanger/Kr.sand

2 Kommunikasjon som verktøy 21.11.2021 0900–1300 Stavanger/Kr.sand

3 Den gode lederen 11.01.2022 1700–2100 Stavanger/Kr.sand

4 Ett dommerpar– to dommere 05.02.2022  1000–1400 Stavanger/Kr.sand

5 Mot nye mål 06.02.2022 0900–1300 Stavanger/Kr.sand

https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/Event#5077088-010
https://minidrett.nif.no/Event#5077182-010
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MODUL DATO TID STED

KRISTIANSAND

Teori innen spilleregler  
og bestemmelser 25.10.2021 1800– 2130 Idda Arena

Teori innen samtaleteknikker  
og skjemaer 27.10.2021 1800–2130 Idda Arena

Praksis 30.10.2021 Troll Cup  

E-læring Del 1 tas før første kurskveld
Del 2 tas før siste kurskveld

https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=905

STAVANGER

Teori innen spilleregler  
og bestemmelser 18.10.2021 1730–2100 Tastarustå Idrettshall

Teori innen samtaleteknikker  
og skjemaer 20.10.2021 1730–2100    Tastarustå Idrettshall

Praksis 23./24.10.2021 Seriekamper i J/G 12 og 13 år

E-læring Del 1 tas før første kurskveld
Del 2 tas før siste kurskveld

https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=905

HAUGESUND

Teori innen spilleregler  
og bestemmelser 19.10.2021 1800–2130 Åkrahallen

Teori innen samtaleteknikker  
og skjemaer 21.10.2021 1800–2130 Åkrahallen

Praksis 23./24.10.2021 Seriekamper i J/G 12 og 13 år

E-læring Del 1 tas før første kurskveld
Del 2 tas før siste kurskveld

https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=905

 

Utdanning for dommerkontakter/dommerutviklere og andre som skal 
observere/veilede dommere. Her tar vi for oss den faglige oppfølgingen 
av dommere, samtaleteknikk og bruk av observasjonsskjema/
veilederskjema.

Dommerutvikler barnehåndball
Forkunnskaper 
Ingen

Nåværende og tidligere aktive utøvere fra og med 16 års alderen, ungdom, 
voksne og foreldre med kjennskap til håndball som ønsker å bli dommerutvikler 
barnehåndball for å veilede dommere på nivå opp til G/J 11.

Hovedmål 
Utdanningen har som mål å gi deltagerne innføring i ideene og regelverket bak 
barnehåndballen. Kunnskap rundt dommerutviklerrollen og ferdighetsutvikling 
innenfor kommunikasjon, samtalestruktur og teknikker for å skape motivasjon 
hos dommer barnehåndball. I løpet av kurset skal deltagerne igjennom  
e-læring, teori, praktiske øvelser innen samtaleteknikker, refleksjonsoppgaver  
og praksiskamper.

Omfang 
5 timer (1 time e-læring og 4 timers teori/praktisk undervisning).

Autorisasjon 
Autorisasjon som klubbdommerutvikler kan gis når en person har fullført kurset 
med minimum 80% fremmøte pr. modul og at krav til praksis er oppfylt.

Pris 
Kr. 500,-

Påmelding 
Påmelding via Minidrett.no

MODUL DATO TID STED

AGDER

Teori samtalestruktur 26.10.2021 1800– 1930 Teams

Praksis 30.10.2021 Troll Cup

E-læring Tas før første kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=774

ROGALAND

Teori samtalestruktur 19.10.2021 1800– 1930 Teams

Praksis Uke 42/43 Seriekamper (aktivitetsserie)

E-læring Tas før første kurskveld https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=774

 

Dommerutvikler 1 kurs
Forkunnskaper 
Anbefaler dommerutvikler barnehåndball.

Hovedmål 
Deltakerne skal utdannes til dommerutvikler i yngre aldersbestemte klasser 
gjennom tilførte kunnskaper i bruk av regler,!samarbeid og kommunikasjon  
med dommere.

Omfang 
12 timer opplæring, fordelt mellom 5 timer e-læring og 7 timer teori/praktisk 
undervisning.

Autorisasjon 
Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på 
funksjonsnivå) når en har: bestått e-læringen og gjennomført undervisning  
med instruktør.

Pris 
Kr. 1000,-

Påmelding 
Påmelding via Minidrett.no

MODUL DATO TID STED

KRISTIANSAND

Oppstartsmøte 12.01.2022 1730-1830 Teams 

Teori 19.01.2022 1800–2100 Teams 

Teori 27.01.2022 1800–2100 Idda Arena 

Praksis 29-/30.01.2022 Seriekamper

E-læring Info om e-læring kommer

STAVANGER

Oppstartsmøte 12.01.2022 1730-1830 Teams 

Teori 19.01.2022 1800–2100 Teams 

Teori 26.01.2022 1730–2030     Stavanger Idrettshall, møterom 2 

Praksis 29-/30.01.2022  Seriekamper 

E-læring Info om e-læring kommer

HAUGESUND

Oppstartsmøte 12.01.2022 1730-1830 Teams 

Teori 19.01.2022 1800–2100 Teams 

Teori 27.01.2021 1800–2100     Åkrahallen 

Praksis 29-/30.01.2022  Seriekamper 

E-læring Info om e-læring kommer

 

Dommerutvikler 2 kurs
Forkunnskaper 
Autorisasjon som Dommerutvikler 1

Hovedmål 
Målet med kurset er å motivere og gjøre deltakerne i stand til å bidra  
til sonedommernes utvikling (ring 6 og 7).

Omfang 
16 timer teoretisk og praktisk undervisning, samt e-læring.

Autorisasjon 
Autorisasjon som Dommerutvikler 2 kan gis når en person har fullført kurset 
med minimum 80% fremmøte pr. modul og at krav til praksis er oppfylt. 
Ressurspersoner med særskilt lang erfaring kan autoriseres direkte gjennom  
en teoretisk og praktisk prøve.

Pris 
Kr. 1000,-

Påmelding 
Påmelding via Minidrett.no

https://minidrett.nif.no/Event#5077340-010
https://minidrett.nif.no/Event#5077383-010
https://minidrett.nif.no/Event#5082599-010
https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/Event#5077265-010
https://minidrett.nif.no/Event#5077282-010
https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/Event#5082646-010
https://minidrett.nif.no/Event#5082686-010
https://minidrett.nif.no/Event#5082704-010
https://minidrett.nif.no/


Arrangementskurs

Foto: Frode H
aaland

Tidtaker og sekretær kurs
Kurs beregnet på personer som skal ivareta tidtaker- og sekretariatsoppgaver 
på kamper i regionens serier (12 år og oppover).

Forkunnskaper 
Ingen

Hovedmål 
Innføring i rollen som tidtaker og Live fører.

Omfang 
1.5 timer 

Autorisasjon 
Autorisasjon som klubbdommerutvikler kan gis når en person har fullført kurset 
med minimum 80% fremmøte pr. modul og at krav til praksis er oppfylt.

Pris 
Kr. 500,- pr klubb

Påmelding 
Påmelding via Minidrett.no

MODUL DATO TID STED

TIDTAKER- OG SEKRETARIATSKURS 23.9.2021

Tidtaker/sekretariatskurs 23.09.2021 1700-1830 Teams

TIDTAKER- OG SEKRETARIATSKURS 28.9.2021

Tidtaker/sekretariatskurs 28.09.2021 1700-1830 Teams

https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/Event#5082543-010
https://minidrett.nif.no/Event#5082553-010
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