
 
 
 
 
Referat fra sonemøte 19. november 2019 
 

1. Runde blant av klubben 
Nessegutten, Egge, Aasguten, Levanger, Inderøy, Sparbu, Frol, Verdal, Skogn og 
Steinkjer var representert. Tilbakemeldingen er at det stort sett går bra. Flere klubber 
samarbeider om lag. Klubbene på Levanger sliter med å beholde guttelagene. De ser 
på mulige årsaker til at det skjer og hva de kan gjøre for å beholde dem.  

 
2. Rollen som soneleder 

Astrid orienterte om rollen som soneleder.  
- Soneleder skal skape engasjement og entusiasme, som bidrar til at klubber 

utvikler seg positivt.  
- Soneleder er bindeleddet mellom klubb og regionen. Det skal være et tett 

samarbeid mellom soneleder og klubbrådgiver 
- Spre positivitet og begeistring ved besøk i klubber 
- Representere NHF Region Nord på Håndballtinget og sonen på Regionstinget  
- Mm 
Oppfordrer klubbene til å bruke sonelederen aktivt. 
 
Alle sonelederne er på valg våren 2020. Sonelederne skal velges for 3 år. Alle kan 
komme med forslag på kandidater.  

 
3. Lokale saker 

Miniturneringene 
Tilbakemeldingen er at det er for mange miniturneringer. Det er trolig årsaken til at 
det har vært mindre påmelding på turneringene denne høsten.  
Det praktiseres ulik pris for deltakelse pr. lag og noen klubber tar inngang. Det 
etterspørres lik behandling. Dette er ikke regulert i seriereglementet. Hvis RN står 
som arrangør må hvert deltakende lag betale kr. 400,-. Det skal dekke halleie og 
premiering.  
Det er ulik hall-leie i sone Innherred og i noen av hallene har hallen egen kiosk. Det 
ble ingen konklusjon rundt temaet, men temaet skal tas opp på vårmøte. 
 
Spilletid 
J/G 11 SKAL spille 2 x 20 min, jf. seriereglementet 19/20. 

 
4. Status fra spill og trening 

Ola gikk igjennom våre spillerutviklermiljø, trenerskole, fylkessamlinger og RLM i 
Trondheim. Viser til hjemmesiden vedrørende spillerutvikling 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/Spillerutvikling/ 

 



5. Dommersituasjonen 
Kristoffer orienterte om situasjonen i sone Innherred. I fra 19.10 tom 19.11.2019 ble 
20 kamper gjennomført uten dommer opp til J14 og 44 kamper med 1 dommer opp 
til 4. div. kvinner. 
 
Selv om det er dommerkrise gjør klubbene på Innherred en god jobb. Det har vært 
flere barnekamplederkurs. Dommertrinn 1 er i gang. Det har ikke kommet noen 
klager på oppførsel mot dommere denne sesongen J 
 
Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen? 
- Skape gode miljøer i hallene 
- Utdanne flere foreldre 
- Samarbeid på tvers av klubbene 
- Klubbene prøver å skape et dommermiljø på Levanger 
 
Dommerkontakten er klubbens bindeledd mellom dommer – klubb – region 
Dommerkontakten skal: 
- Dommerpåmelding før sesong 
- Rekruttering og oppfølging gjennom sesongen 
- Utstyr til klubbens dommere 
- Bistå egne dommere med oppsett, sperrer og TA 
- Følge opp i forbindelse med kurs 
- Dommerkvoter 
- Kontrakter for klubbens dommere? 
- Sende inn rapport om dommerarbeidet i klubb til administrasjonen i RN innen 

15.04.2020. Den sendes til Trude Gerhardsen, trude.gerhardsen@handball.no 
 
Det er ønskelig at det utarbeides et skjema som kan brukes. 
 
Alle SKAL ha en dommervert i hallen som er synlig med vest hvor det står 
dommervert. Dommerverten skal ta imot dommerne og ta vare på dem hele dagen. 
 
Under EURO 2020 vil det bli gjennomført fagseminar «Dommerarbeid i klubb». 
 
Hjemmesiden er oppdatert på «dommer i nord» 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/dommer/dommer-i-nord/ 

 
6. Hva er nytt i den digitale verden? 

Handball.no er oppdatert (Region nord). Det skal være lett å finne fram. 
- TurneringsAdmin: Brukes til søknader om klubbsamarbeid. Det oppfordres til å 

bruk klubbens LIVE-bruker. Ingen LIVE-registrering på JG10 år, kun signering. NB: 
Ingen resultatregistrering før J/G 11 år. 

- Min håndball: Diverse utbedringer av Bugs. Husk å alltid laste ned siste versjon. 
- Min Idrett: Ny layout på innlogging 

 
 
 



7.  Avslutning 3. divisjon 
Siste serierunde for3. divisjon gjennomføres i Trondheim Spektrum. Det avsluttes 
med bankett på Scandic Lerkendal 
 

8. Seriespill J/G 15 
Positivt: 
- Muligheten til å spille mot nye lag    
- Veldig bra med differensiering 
- Lettere å få gode opplevelser  
- Verdal er veldig fornøyd med sine hjemmearrangement 
 
Negativt: 
- Utfordring for lag med få spillere 
- For lite hjemmekamper 
- Vanskeligere å planlegge da de ikke vet hvor de skal spille. 

 
9. Orienteringssaker 

- Frist for tilbakemelding fra klubbene vedrørende innspill til seriereglementet 
2020/2021 er 01.02.2020. 

- Årets forbilde kåres av blant de 12 månedsvinnerne. Stem på den dere ønsker 
skal bli årets forbilde her 
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=827709X206843964X81850  

- Hvis dere ønsker å ta over Instagramkontoen vår, ta kontakt med Monica Ibsen, 
monica.ibsen@handball.no  

 
 
Referent 
Astrid 


