
Referat fra sonemøte i Gauldal og Nord-Østerdal 
19.mai 2022, Kroa, Støren  
kl. 18.00-21.00 
 

TIL STEDE: 
Linda H. Trabandt-Groms (Melhus IL), Bjørnar Werkland, Lars Ole Busklein og 
Veronika Høyem-Holten (Flå/Lundamo), Ida Helene B. Fjeseth og Vegard 
Keiserås (TrønderLyn), Hanne Eid (Leik), Mona Engan (Hovin), Ola Rønningsgrind 
(Støren), Turis Buum (Sokna), May Jorid N. Vaagen og Janne Havdal Nordbø 
(Rennebu IL), Marte Støvne (Ålen), Ørjan Kvisten (Tynset), Jørgen Ryttervoll 
(Røros), Ann Helen Rustad og Linda Granrud (Alvdal), Marit Hegseth (soneleder), 
Hilde Martinsen (klubbrådgiver) 
 
1. Velkommen 

Velkommen og gjennomgang av agenda for møtet. 
 
 
2.  Håndballforum 

Kort informasjon og presentasjon av program for Håndballforum 2022, 
Scandic Lerkendal 27.august.  

• Svein Harald Røine #mr.Modig og Bjarte Myrhol kommer 
• Det blir 4 ulike workshop hvor hver enkelt kan få med seg to av 

disse,  
o 1. Dommerparets refleksjoner før, under og etter pandemi 
o 2. Den gode økta – inspirasjonsforedrag 
o 3. Rekruttere og engasjere frivillige 
o 4. Ungdomsråd – Hvordan opprette og jobbe med ungdomsråd 

i klubb 
• Informasjon om kostnader og praktisk gjennomføring 
• VIKTIG – nominer kandidater til begeistringspriser 
• Påmeldingsfrist 1.juli - https://www.handball.no/regioner/region-

nord/praktisk-info/handballforum/invitasjon-og-program/ 
 

 
3.  Forbundstinget 2022 

Kort presentasjon av tingsaker som ble behandlet og hva resultatet ble av 
innmeldte saker. 
Valgte representanter til Forbundsstyret kommende tingperiode ble 
presentert. 



4.  Miniturneringer sesongen 2022-2023 
Gauldal: 

• Melhus: Minicup og kortbane 11.og 12.mars 2023 
• Trønder-Lyn: 14. januar 2023 

 
Nord-Østerdal: 

• Ålen: 14.januar 2023 
• Alvdal: 11.februar 2023 

 
Resterende klubber melder inn dato til Hilde snarest. Datoer må settes 
før terminlistearbeidet begynner. 
 

 
5.  Omberammingsreglementet 

• Frist for gebyrfri omberamming er 31.august. 
• Fra 1. september gjelder pkt 7.1 i seriereglementet 
• Pkt. 7.2 Omberamminger som medfører gebyr – viktig at 

omberamminger i TA godkjennes av begge klubber før endelig 
godkjenning. Det må legges inn føringer i TA på lik linje med 
overganger. 
 

6.  Avdelingsoppsett 
Nedgang på 4,7% etter pandemiårene, men det var fryktet 6% nedgang. 
J11 

• Ønske om avdelinger blanda med Trondheimslag på J11 i stedet for 
trippel serie. 

• Tynset har muligens bare ett lag. 
• Røros usikker på J11 – mulig J10 i stedet. 

J12 

• Usikkert om to lag fra Tynset. 
• OK avdeling – ønsker ikke trippel serie 

J13 

• Røros har ikke J13-lag 

J14 

• Støren flyttes til avd. 5 
• Alvdal vurderer et lag til 



J15 

• Røros har ikke lag i J15 
• Hovin flyttes til avd. 7 

J16 

• Alvdal og Tynset 2 skal bort. Samarbeidslag Tynset/Alvdal, ett lag. 
• Rennebu har ikke J16 

Kvinner senior 

• Alvdal har ikke eget lag, samarbeid med Tynset 
• Rennebu og Røros er i startgropa – håper på lag 
• Fint med lokal serie i starten 

G11 

• Rennebu usikker 
• Røros har ikke 11-årslag 
• Tynset mulig bare ett lag 
• Trippel serie  

G12 

• Sokna skal bort 
• Tynset har to lag 
• Alvdal usikker på ett eller to lag 

G13 

• Røros har ikke G13 

G14 

• Rennebu flyttes til avd. 3. 
• Skaun flyttes til avd. 2 
• Tynset usikker på ett eller to lag, med ett i G13 

G15 

• Det ønskes flere lag i avd. 2 

G16 

• Ikke lag fra Røros i denne avd. 

 



Menn senior 

• Røros usikker – 4. div. avd. 2 

 

Informasjon om siste serierunde for 3. divisjon – 15.april med påfølgende 
bankett. 

 

VIKTIG: 

Endringer som ikke kom frem på møte sendes klubbrådgiver innen 22.mai. 
Siste sonemøte avholdes 23.mai for sone Trondheim – endelig 
avdelingsoppsett publiseres onsdag 25.mai. 

 

Ønsker for terminliste: 

Hilde sender klubbene link for innmelding av ønsker til terminlisten. Viktig 
å melde fra om hva din klubb ønsker fokus på. 

 

7.  Lokale saker 
• Ønsker om keeperskole 
• Fokus på lokale kamptilbud for mini – invitere andre klubber til 

spillekveld i treningstid uten fokus på stort arrangement 
• Hittil har 600-700 dommere godkjent dommerpåmeldingen sin. 

Frist for å godkjenne er 1.juni. 
 

8.  Eventuelt 
Ingen saker meldt inn. 
Innspill fra forrige sonemøte ønskes tilbakemelding på. 
 
Powerpoint brukt på møtet ligger vedlagt. Avdelingsoppsett finner dere på 
handball.no. 

 
 
Møtet hevet 21.00 
Referent: Marit Hegseth, soneleder Nord-Østerdal 
Takk for møtet! 


