
Referat fra sonemøte 21/11-2019, på Sørøya Kvål 18.00 – 20.40. 

Tilstede: 

Trønder-Lyn: Vegard Keiserås-leder, Gunnar Rosanoff-dommerkontakt, Einar 
Klingenberg, Asbjørn Hokseggen, Stein Inge Rødsten 

  Oppdal:   Odd Einar Grønset 

Melhus:  Kristin Bye-dommerkontakt 

Lundamo/Flå: Steinar Holen-dommerkontakt, Lillian Heiås, Arild Samdahl 

  Støren:  Ingen møtt 

Hovin:  Jorun Fremo-leder, Mona Engan 

  Leik:  Marthe Eid-sportslig leder 

Rennebu: Ragnhild L. Øverland-leder, Ingrid S. Flå-nestleder  

  Sokna:  Ingen møtt   

  EURO 2020: Marianne Eidsmo – EURO ambassadør 

  NHF-Reg. nord: Tonje Tangvik-klubbrådgiver  

  Soneleder:         Magnar Klingenberg  

   

    

• Velkomst og presentasjon 
• Agenda: 

1. Rollen som soneleder 

Instruks som soneleder ble delt ut. Kommentar fra soneleder på at det er ønskelig med 
tilbakemelding fra klubbene om synspunkter på rollen som soneleder. En vanskelig 
funksjon der du bør være klubbnøytral med fortid som aktiv på flere områder i en 
moderklubb. Den jobben som dagens soneleder liker minst er innkalling til sonemøter, 
med påfølgende epost, SMS, oppringing på tlf. gjentatte ganger, uten å oppnå kontakt.  

2. Runde blant klubber 
• Respons på sak 1 
• Respons på artikkel i Adresseavisen fredag 15.11 s.44 av Bjørn Nervik og Arild 

Tørstad bekymring på at unger ned i 12 årsalder blir utsatt for idrettstilbud som 
helårsidrett og konsekvenser at de må trekke seg fra andre aktiviteter. 

o Er dette situasjonen i din klubb? 
o Hva kan årsaken til denne utvikling være? 
o Hva blir konsekvensene? 

Leik: Har faktisk hatt en økning i antall lag. Litt få unger fører til konkurranse om ungene, ikke 
så mye mot fotball, men mot ishokey.  



Lundamo/Flå: Har ikke trukket lag denne sesongen, faktisk en økning (G16). Her er det 
konkurranse mellom håndball og fotball om ungene helt ned mot 10 år.  

Oppdal: Har konkurranse mellom håndball, fotball og alpint om ungene helt ned i 9 og 10 
årsalder. Oppdal har måttet trekke et 12 årslag. Et tiltak kunne vært å få inn midtukekamper. 
(I følge Tonje er det ikke noe problem, men det må tas av egen treningstid). 

Rennebu: G14 måtte trekkes. Noe tynn stall i utgangspunktet og konkurranse om ungene 
mot fotball. Ønsker kamper på helg, gjerne flere kamper på samme dag, for å sette inn 
miljøtiltak.  

Hovin: Lite med guttespillere, men noe økning i år. Dette har sammenheng med at Støren har 
trukket lag.  

Melhus: Klubben har trukket et J18lag. Mye konkurranse med fotball som har blitt en 
helårsidrett. Guttelagene gjør det sportslig godt.  

Trønder-Lyn: Har trukket 2 lag, et J16 og J18. Årsaken er en kombinasjon av naturlig avgang 
og overgang til andre klubber. Økning på mini i samarbeid med Hovin. Noe konkurranse med 
fotball. 

3. Dommersituasjonen 

Tonje informerte litt om dagens situasjon og ønsket tilbakemelding fra klubbene. 

Trønder-Lyn: 2 aktive dommere i år mot 8 forrige sesong. Regner med økning i løpet av neste 
sesong.  

Melhus: 20 dommere, 15 dømmer mini. Et problem er at mange dommere i tillegg er aktive 
spillere. Særlig problem er de som spiller på J/G 15. Noe frafall i forhold til at de selv spiller 
og deltidsjobb.  

Rennebu: Ingen dommere. Har passive barnekampledere. Et problem for klubben er at det 
blir mye reising for å kunne dømme i andre haller. I tillegg opplever de mye fraflytting i 16 års 
alder på grunn av at de mangler vgs-tilbud. 

Oppdal: 3 vel voksne dommere. Dårlig med rekruttering. Damelaget har hatt dårlig 
dommererfaring på egne kamper.  

Lundamo: Har nå meget aktiv dommerkontakt. Klubbene har ett godt etablert dommerpar og 
8 som holder på med barnekamplederkurs. 

Leik: Har 2 godt voksne dommere som har dømt i flere 10år. 

Info fra Thuva Nerland Hildrum, ansvarlig for dommeroppsett. Vi har for tiden 15 aktive 
dommerpar og mange barnekampledere. Vi har for tiden store utfordringer, noe som har 
medført at kamper er gjennomført med 1 dommer og dommere som er blitt hentet fra 
tribunen. Neste helg er det store problemer, særlig på Støren og Oppdal. Ei oppfordring fra 
henne er at frister for å kunne dømme overholdes. Alle dommerkontakter har 
epostforbindelse med Thuva. 

Hva som kan gjøres for å bedre denne situasjonen, se vedlagt PP.   



4. Status fra Spill og Trening 
Tonje gikk gjennom denne saken. Se vedlagt PP. 

5. J/G 15. Islands modell for terminliste 
Tonje gikk gjennom denne saken. Se vedlagt PP. 

6. EURO 2020 
Tonje og Marianne gikk gjennom denne saken.  
Dersom noen ønsker å få kontakt med «Winni» (maskot for EURO 2020, så er følgende 
kontaktpersoner: 
 Kristin Garnvik: kristin garnvik@hotmail.com 

Marianne Eidsmo: me@melhusbanken.no 
 
7. Seriereglementet 2020/2021 

Tonje gikk gjennom denne saken. Se vedlagt PP. Dersom klubber har innspill til 
seriereglementet for neste sesong, så meld fra til Tonje. Husk fristen 1.februar 2020. 

 
8. Lokale saker 

Gjennomgang av datoer for sesongens minihåndballturneringer. 
9. Diverse 

• Startpakka – et elæringskurs 
• Spilletid for 11 år er: 2x20 minutter. 
• LIVE føring for 10årskamper er kun start, fullføre og avslutt kamp, kun for å få 

registrert dommere på kampen 
• LIVE føring for 11årskamper er i tillegg å få registrert målscorende lag, ikke 

hvem som scoret. 
10. Årets forbilde 

Avstemming i løpet av desember. Se vedlagt PP. 
 

11. Eventuelt 
Fra Lundamo: Avslutningsspill skjer oftest siste helg i april. Dette kolliderer ofte 
med cup/samling i fotball. Dette blir utfordrende for klubber med få spillere i 
utgangspunktet. Er det noe vi kan gjøre? Tonje tar utfordringen med til kontoret. 

 

      

Kl. 20.45, Vel hjem! 
2019-11-25 
Magnar 
Ref. 
  


