
Referat fra sonemøte 13/2-2020, på Berkåk kl. 18.00 – 21.00 
Oppmøte: 

Rennebu: Ragnhild Øverland, Evy Ann Ulfsnes 

Leik:  Hanne Eid 

Sokna:  Turid Buum, Hilde Roen 

Trønder-Lyn: Vegard Keiserås, Stein Inge Rødsten, Einar Klingenberg 

Hovin:  Jorun Fremo 

Støren:  Ingen møtt 

Oppdal: Ingen møtt 

Flå/Lundamo: Ingen møtt 

Melhus: Ingen møtt 

NHF-Reg. Nord:Tonje Tangvik 

Soneleder: Magnar Klingenberg 

Velkomst v/Ragnhild og oppmøteliste sendt rundt 

1. Runde på klubbene, herunder synspunkter på at flere klubber ikke møter 

Rennebu:  

• Her er det like før valg, og nye personer må inn. Sliter litt med å få skolert nye for at de skal 
ta utfordringen. 

• Ei utfordring er at vi har små kull. 
• Vi har stor oppslutning i forbindelse med Cuper. 

Leik: 

• Har vanskelig for å forstå at alle i håndballstyrer er for opptatt med å stille på sonemøter. 
Viktige møter der klubber kan møtes for å diskutere felles utfordringer. 

• Her er det mye gjenvalg i forbindelse med årsmøtet. 
• Vi sliter også med små årskull. 

Sokna: 

• Sokna har noen store årskull, dvs. god rekruttering. 
• Har samarbeidslag med Støren, men sliter litt med kommunikasjon. 
• Strever litt med å få engasjement i foreldregruppa. 
• Sonemøtene er viktige møter. 

Trønder-Lyn: 

• Ikke noe negativt unntatt de 2 trukne lag i seriestarten. 
• Har jobbet mye med dommerrekrutering. Et arbeid som er en direkte effekt av møte med 

Reg. Nord om samme tema. 
• Synd at så mange ikke prioriterer sonemøtene. 



• Kommunikasjon har gått bedre etter at den nå foregår på ei messinger gruppe. 
• Det arbeides for tiden med hallprosjekt i samarbeid med Øya vgs. De arbeider for tiden med 

å få utarbeidet en arealplan for skolen der det tas hensyn til plassering av ny E6. 
 

2. Lokale saker v/Tonje 
• Sluttspill for J/G 14 blir 17.-19. april 
• For J/G 10 skal det ikke være noen resultatregistrering.  Her er det erfaringer på at det 

syndes. Bruk av LIVE kun for signering av dommerne. 
• Barnehåndball: Her er lagleder medansvarlig for å få mest mulig jevne kamper og at alle 

skal få spille noenlunde like mye. 
• Stor målforskjell J/G 11+ 12: Her er det et lagsansvar å unngå for store tap. Til hjelp kan 

være å ta av spillere, rullere på plasser.  
• Dommer i barnehåndball: Gå inn på Min Idrett og ta kurset på nett. Kravet for å bli 

barnehåndballdommer er at du har tatt E-kurset det året du fyller 15 år. Klubbenes 
dommerkontakter vil her være en viktig ressurs. 16 år er kravet for å bli dommer 1.  

3. Nytt fra konkurransetemaet - seriespill v/Tonje (se vedlagt PP) 
• Dagens 18 års serie erstattes med en juniorserie 
• Barnehåndball 

o Miniserie 4-er håndball 
o Kortbaneserie 5-er med nedsenka mål for 9 og 10 å: Kortbanearrangement 

denne sesongen er: 15/3 i Rennebuhallen /Nord Østerdal G-10 dag og 28/3 i 
Horgallen – G-10 dag 

o 6 -er for J/G 12 med enkel liveføring 
o 7-er, vanlig for J/G 13. 

4. Info om EURO 2020 i desember v/Tonje 
• Bronse fra EURO 2020/jan gir rett til OL-kval. Billetter blir lagt ut. 
• EURO 2020-des, vil for Norge gå 4. – 6-desember med kamper tor-lør-man. 

5. Håndballforum 
Alle 3 forum arrangeres i tilknytning til EURO 2020 i des., med kampbilletter inkludert 
i deltagelsen. Sted for forumet er ikke avklart, men muligens på Scandic Lerkendal.  

6. Regionsting 
Tinget arrangeres 9.mai på Scandic Hell, Stjørdal. 2 delegater skal møte fra Gauldal. De må 
velges på neste sonemøte. 

7. Sonemøte i april:  

Dato for Gauldal er onsdag 29. april. Agenda for dette møtet blir blant annet: 

• Valg av soneleder. Her oppfordres alle klubber til å vurdere kandidater til ny 
soneleder. 

• Valg av delegater til Regionsting 
• Seriereglement for neste sesong 

8. Eventuelt 

Ingenting 

27.02.2020 
Magnar 


