
Referat sonemøte Gauldal, tirsdag 8.3.22 
Deltakere 

Melhus: Inge Hovd Gangas 

Leik: Marthe Eid,  

Trønder-Lyn: Vegard Keiserås,  

Flå/Lundamo: Lillian Høiås, Steinar Holten, Veronika Høyem Holten, Ingvild Hårvik, Emma Gråbak Langland, 
Lisa Nordhaug, Linn Helen Lyngen, Kristin Vindal, Lars Ole Busklein  

 Hovin: Jorunn Hovin, Hilde Nordtømme  

Støren: Ola Rønningsgrind, Eva Kathrine Bakkebø 

Sokna: Turid Buum, Anne Kjellstad Hage 

Ove Grubba - leder marked og arrangement Region Nord, Hilde Martinsen klubbrådgiver, og Erika Langland 
soneleder.  

Forfall: Oppdal, Rennebu  

• Velkommen og en kort presentasjonsrunde av hver enkelt deltaker  
• Presentasjon av nye ansatte i NHF region nord 

- Hilde presenterer nye ansatte i NHF. Hilde Martinsen er vår nye klubbrådgiver.  
- Oppfordrer til å ta kontakt med Stine Rognmo til å sende inn saker for publisering på NHF 

sine sosiale medier. Viktig å vise aktiviteten som foregår i klubbene.  

 

• Lokale saker 

- Hvordan beholde?  

Mini – kampdager 

- flere synes mini er glemt, og aldri har spilt kamper. Flere ønsker kamper. Kan opprette kampdager i 
sonen.  

9-10 årslag: 

1 kamp i Rindal blir langt for 15 minutter spilletid. Om det blir lengre enn 3-4 mil ønsker foreldre og 
lag kampdager.  

Viktig å ta vare på lagledere på yngre lag, da ikke alle besitter mye erfaring, gjøre seg kjent med 
virkning når ett lag trekker seg og hvordan det påvirker andre lag. 

Innspill fra Hovin; ønsker kampdager for sin egen klubb. 9-10 års lag kan se opp til sine egne lag. 
Ønsker klubbdager hvor egne lag spiller, hvor de kan heie på hverandre innad i klubben, da med forslag 
om kamper i ulike klasser.  

 



 

Aldersklasser – serie  

Fordel med mellomklasser er at det bygges mer lag med ett felleskap. Ønskelig med mellomklasser. 
Regelverket må tilpasses distriktslag. 

Lik spilletid for spillere på laget?  

- Sokna har 12 spillere, om de er for mange spillere til kamp rullerer de slik at hver enkelt spiller får 
nok spilletid. 

- ingen regelverk som sier noe om hvordan lag må forholde seg til spilletid til hver enkelt spiller. Laget 
må tilpasse slik at det står i tråd med våre verdier fairplay, respekt og innsatsvilje og begeistring - i 
tillegg til «bestemmelser for barneidrett» og «retningslinjer for ungdomsidrett» 

- God kommunikasjon mellom lagledere og trener.  Spillende lag sitt ansvar for å sørge for god kamp, 
og jevne kamper.  

Gladsak i klubb  

Inge Hovd Gangås forteller om re-organisering av Melhus håndball. For mange oppgaver fordelt på få 
personer. Flere av de som besitter klubboppgaver er allerede trenere og lagledere. Melhus arbeider 
målrettet med å få tak i frivillige, dette blir tatt tak i ved å blant annet å lage et målbilde hvor roller 
beskrives og konkretiseres. Alle lag må stille med 1 person til nominasjonsmøte. Etter valg av nytt styre 
gjenstår å implementere og videreutvikle rollebeskrivelsene, samt følge opp enkeltrollene.  

Dommere 

Steinar Holten, dommeroppsettsmedarbeider 

Store utfordringer rundt dommeroppsett, mange avlyste kamper grunnet Covid. Enkelte kamper uten 
dommere. Mistet noen dommere grunnet korona, mangler opp mot 40 dommere. Viktig at hele sonen 
jobber med rekruttering av dommere. 

Ønske om at sone Gauldal ordner ett miljø for dommere.  

Oppføling er viktig, i horghallen har tilhørende lag til hallen sørget for å være i hallen for oppfølging av 
dommere.  

Om flere ønsker dommerkurs, send inn til regionen. Snakk med naboklubber om flere har dommere 
som ønsker kurs – Eks bruk facebooksiden vår for å samordne seg om felles gjennomføring av kurs. 

Ønskelig fra sone Gauldal at de får flere møter og sosiale arrangement i regi av region.   

Sone Gauldal – kan ha dommerklubb.  

Dommervert: Sørg for en voksenperson er tilstede og at den evner å beskytte dommere. Særlig viktig 
hos yngre dommere med mindre erfaring. 

• Forbundstinget 2022 

- Arrangeres i Sandefjord første helga i mai 

- presentasjon av tingsaker 



- valg av tingdelegat, Erika Langland velges som tingdelegat fra Sone Gauldal. 

• Håndballforum 2022 
Nytt av året er at det vil bli arrangert et felles håndballforum for hele regionen. 

•  
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim 
Tid: Lørdag 27.august fra kl 09:30 
Program med foredragsholdere er under planlegging, ryktes at det blir helt fantastisk. 
Begeistringspriser- begynn allerede nå å tenk på aktuelle kandidater.  

 

• Eventuelt.  

Kast Ballen-prosjektet kjøres igjen fra høsten av. à det meldes om tilbakemeldinger om for mye kriterier.  
Invitasjoner til skoler kommer i april. 
Viktig at klubber er på skolene når invitasjonen sendes ut. 
Innspill fra deltakende klubber på sonemøte: ikke bare for 1.-3.klasse, ønsker også mulighet for at dette kan 
gjennomføres for 4.-6.klasse 
Veldig mange positive tilbakemeldinger på forrige runde. 

- Sonemøter: møtested? Forslag om fast plass for gjennomføring av sonemøte. Støren kan være et alternativ. 

-   Bruk facebookside.  

Møteslutt: 21:00 
Erika Langland, soneleder,  
 


