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REFERAT FRA SONEMØTE INNHERRED OMEGN – REGION NORD, 11. februar 2020 kl 18-21 Sted: 
Stiklestad 

 

1. Vi startet sonemøte med å presentere vår nye klubbrådgiver, Andreas Remøyholm som tar 
over etter Ola Tømmerås.  Andreas er 27 år og kommer fra Sunnmøre. Han har bachelor 
innen Sport Management ved høyskolen i Molde. Han har spilt håndball tidligere i barne- og 
ungdomsalder, også vært trener i 12 til 14 års alderen. 
 

2. Runde blant lagene: 
 
Steinkjer: De har hatt økning i antall påmeldte lag til Sparebank1 cup Steinkjer. De skal 
arrangere håndballskole og det er påmeldt 118 spillere mellom 6 – 12 år. 
 
Namdalseid: Arrangert miniturnering som de er meget godt fornøyd med. Håper at ny hall 
blir åpnet etter vinterferien. 
 
Følling: Ikke noe spesielt, føler det er ok. 
 
Frosta: Har arrangert miniturnering som de var meget godt fornøyd med. De har færre 
spillere denne sesongen. De har nå fokus på rekruttering og beholde. 
 
Sørlia: De hadde 9 trenere som deltok på trenerkurs. De mangler dommere. 
 
Egge: Arrangert egen EURO 2020 i januar hvor det var meget god stemning. 
 
Nessegutten: Arrangert miniturnering i Trønderhallen for første gang og er meget godt 
fornøyd. Har bra med dommere. 
 
Levanger håndballklubb: Har hatt en meget god sportslig utvikling denne sesongen. De har 
god økonomi, over målsetningen. De har også fått 4 nye dommere. 
 
Frol: Skal gjennomføre årsmøtet snart og det ser ut som de har nytt styre på plass. De har 
fokus på å beholde guttespillere da det har vært stor forfall de siste årene. 
 
Sparbu: Har arrangert miniturnering med ny deltakerrekord. De opplever at de har for 
mange ukekamper. 
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Aasguten: Opplever stor vekst, det er størst vekst på jentesiden. De har fått en dommer 
denne sesongen. Stabilt styre og de har god økonomi. Opplever høy dugnadsånd, mange som 
har lyst til å bidra. Det ble arrangert romjulscup for Aasguten som ble stor suksess. 
 
Inderøy: Det går bra. Mange jentelag, men de har kun G 10. De har god økonomi og nok 
dommere. 
 
Verdal: De har ca 50/50 med gutter og jenter. De har damelag. De ønsker å skolere 15 
åringene som nye trenere. De har fått nye dommere. 
 
 
Skogn og Ogndal hadde meldt forfall. 
 
 

3. Lokale saker 
 
• Hva gjør vi når en spiller tar kontakt med ny klubb for overgang i håndballsesongen?  

Det kan være mange årsaker til at spillere ønsker å melde overgang. Det er ønskelig at 
den nye og gamle klubben snakker sammen før overgangen underskrives. Ved at spillere 
bytter klubb midt i sesongen kan skape problemer for moderklubben. Til underretning 
sier klubbene i Trondheim nei til nye spillere etter sesongstart for aldersbestemte. 
Begrunnelsen for det er at de store klubbene ikke skal ødelegge for de små. 
For å unngå overganger med naboklubben prøv å legge treningstidene samtidig (de som 
trener i samme hall). 

• Dommersituasjonen:  
-      Færre kamper som går uten dommer 
- For mange barnekampledere 
- Barnekamplederkurs i august/september 
- Dommertrinn 2 i november  
- Dommertrinn 1 i desember/januar 
- Det vil bli arrangert dommerkontaktmøte sammen med leder eller sportslig leder i 

klubben. Dommerkoordinator og soneleder møter. 
• Husk å melde inn nytt styret til Andreas etter årsmøtet. Ny leder med e-post adresse 

sender soneleder.  Ny dommerkontakt sendes Kristoffer.  
 
 

4. Nytt fra konkurranseteam – seriespill 
• Sluttspill for J/G 14 år arrangeres 17. – 19 april i Trondheim og omegn. Kampene vil være 

ferdig senest kl. 1500 både lørdag og søndag. Det vil bli besørget for deltakelse på OL-
kvalifiseringen ettermiddag fredag – søndag. Husk vegringsfristen, 10. mars 2020. 

• Kortbane, 2/3 bane – 5 er håndball innføres i region Nord sesongen 20/21. Dette gjelder 
klassene J/G 9 og 10. Sone Innherred må ta stilling til om dere ønsker å spille serie eller 
fortsette med turnering/kampdager før sommeren. Ta kontakt med Andreas hvis noen 
ønsker å prøve det ut i vinter. 

• Ingen resultatregistrering for J/G 10 år. Resultatet skal være 0 – 0. 
• Barnehåndball – det skal være moro å spille håndball. Det er alt for stor mål forskjell på 

Innherred, f.eks. 20 – 0, 33 – 3 og 30 – 4. Det er kanskje ikke rart at mange slutter med 
håndball? Tiltak vi kan gjøre: Ta av en spiller. Være kreativ, f.eks. spill opp svakere 



3 
 

spillere. Klubbene bør ha fokus på dette på trener/lagerledermøter. Klubbene ønsker 
tilbakemelding hvis det gjelder deres klubb 
 

5. Info om EURO 2020 i desember 
Blir gjennomført på samme måte som herre EM. Norge spiller torsdag, lørdag og mandag. 
Billettene er lagt ut for salg. 
 

6. Håndballforum 
Håndballforum gjennomføres 5. og 6. desember under EURO 2020.  
Kampbilletter til mesterskapet er inkludert i deltakelsen. Sett av helgen, dette blir bra J 
 

7. Regionsting 
Regionstinget gjennomføres på Scandic Hell lørdag 9. mai med middag om kvelden. 
Innherred har 4 delegater. De skal velges på sonemøte 21. april og to vara. Ønsker 
tilbakemelding på aktuelle kandidater.  
 

8. Gruppearbeid 
• Hvordan er din klubb organisert? 

- Fleridrettslag 
- Egen håndballklubb  
Forskjell på liten og stor klubb, men flere har eget sportslig utvalg og arrangementutvalg. 
Noen klubber har kamper på ukedager, mens andre kun på helg. Noen klubber fordeler 
arrangementene på lagene, mens i andre klubber er det stort sett styret som arrangerer. 
I dag er det bare Steinkjer håndballklubb som har daglig leder. Levanger håndballklubb 
har i dag et arbeidende styret. Det blir mye arbeid på styret og de vurderer daglig leder 
igjen. 

 

• Hva gjør din klubb for å rekruttere/beholde spillere? 
- Små klubber må samarbeide med naboklubben 
- Skolere trenere for å beholde spillere 
- Sosiale tiltak, f.eks. kveldsmat for laget eller felles kveldsmat for klubben. 
- Arbeide med klubbtilhørighet 
- Samarbeid med andre idretter, f.eks. felles basistrening. 
 

• Hva gjør din klubb for rekruttere/beholde dommere? 
Forslag på tiltak: 
- Fora for erfaringsutveksling 
- Fokus på rekruttering og beholde 
- Fokus på dommerkontaktens rolle 
- Oppfølging 

 

 

Neste sonemøte er tirsdag 21. april på Stiklestad kl. 18.00 
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