
Sonemøte 15.11.2022 Gauldal 

Støren: Erika Langland Trønder-lyn: Ida Helene Bjerken Fjeseth Sokna Eli Esphaug, Kristin 
Leinslie, Turid Buum, Rennebu: May Jorid Nyhus, Camilla Buskland Melhus: Inge Hovd 
Gangas Leik: Hanne Eid Flå/Lundamo: Lillian Høiås, Veronika Høyem Klubbrådgiver: Hilde 
Martinsen, Soneleder: Erika Gråbak Langland  
 
Ikke møtt: Hovin, Oppdal 
 
Legger ved PowerPoint-presentasjonen som ble brukt på sonemøte.  
 
Seriereglement 22/23 

• Gjennomgang om hvordan vi finner seriereglement. Oppfordrer til å ikke bruke 
søkefeltet på handball.no men gå inn på Region Nord à Seriereglement. Der finner 
man reglement oppdel i ulike kategorier.  

• Oppfordrer til å dele hvor man kan finne seriereglementet med trenere og 
lagledere. Da det kommer mange spørsmål rundt det, og når de bruker søkefelt får 
man ofte opp andre regioner sitt seriereglement som ikke trenger å vær gjeldene i 
region Nord.  
 

 
Klubbeøk/klubbutvikling 
• Klubber kan «bestille» mellom 5 moduler som klubbrådgiver skal ha fokus på når 

man besøker klubb.  
1. Klubbdrift 
2. Sportslig ledelse  
3. Rekruttering  
4. Frivillighet  
5. Dommerarbeid i klubb 

 
 
Samarbeidslag 

• Klubbrådgiver snakker om samarbeidslag og tematikk rundt dette. Hilde oppfordrer 
klubbene til å sammen i styret i klubb, å tenke på nye samarbeidsklubber for å se på 
flere muligheter for samarbeid innad i sonen – dette skal være medvirkende for å 
finne gode alternativer for å opprettholde aktivitet i sonen.  

• Om man er lite spillere på ett lag og har behov for å samarbeide med en annen klubb 
kan man ta kontakt med både soneleder og klubbrådgiver for å høre om noen andre 
lag er i samme situasjon både innad i sonen og andre soner. Samarbeid mellom lag 
skal være ryddig, og skal skje via «klubb til klubb» 

 
Gruppearbeid tilbakemeldinger  
Hvordan få med flere på sonemøter? 

• Ønske om at regionen utformer ett skjema med beskrivelse av fordeler ved å delta på 
sonemøte til klubbene. 

• Ledere i kubbene må invitere resten av styret og gjerne trenere, dommere og 
lagledere til å delta.  



Rekruttere flere barn og unge til håndball? 
• Oppfordre skoler til å bruke kast ballen 
• Åpen treninger og hall. 

 
Caseutfordring  

Kontakt med spillere 
Resultat i 11 og 12 årsklassen  

o 1 klubb opplever det uheldig med utgruppert forsvar, mens flere andre har 
gode erfaringer.  

• Spørsmål om hvordan skal man forholde seg når motstanderlag vinner stort.  
v Kommunikasjon og dialog med trener på motstanderlag for å skape gode 

opplevelser for begge lag. Dialog og tilpasninger er viktig. Meld inn til 
klubbrådgiver om opplevelser ute i hall. Viktig å registrere resultat selv om 
man vinner stort, dette for at regionen skal klare å fange opp dette.  

v  Forslag fra klubb: 3 dommere; en erfaren dommer/voksen med fløyte på 
sidelinjen, for å hjelpe nye unge dommere.  

 
 
 
Inkludering 

 
Tilrettelagt håndball à NHF har over 100 lag i ulike aldre. Skulle gjerne ha hatt flere i Region 
Nord. Sone Gauldal har i dag 1 tilrettelagt håndballag – Støren håndball. Klubber som starter 
opp nytt lag får oppstartstøtte fra NHF på 20.000 kr  
Parahåndball à foreløpig ingen lag i Region Nord men ett mål å starte ett lag i Trondheim 
løpet av Desember 2022.  
Fargerik håndballà ta kontakt med Eva Skei eller klubbrådgiver for oppstart eller 
inspirasjon. Her fins det muligheter for å søke om tilskudd om man har ett prosjekt rettet 
mot fargerik håndball.  
 
 
 
Mål og handlingsplan  

• Minimere tiltak, oppleves som litt mange tiltak.  
• Ønske fra klubb: Et enkelt barnehåndballkurs for trenere etter høstferien i hall for 

klubber i sonen, med varighet på ca. 4 timer med inspirasjon og tips til øvelser for lek 
og moro.  Dette for å gi nye trenere trenerkompetanse, spesielt i de yngre klassene. 

• Spørsmål om dommerkurs  
Klubbrådgiver informerer at klubber kan melde inn ønske om kurs.  

• Positive tilbakemeldinger om webinar. 
 
 
 
 


