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Referat fra sonemøte Innherred – Region Nord, 25. august 2020 på 
Scandic Stiklestad.  

 
•  Runde blant klubbene. 

 Frosta, Aasguten, Skogn, Nessgutten, Frol, Verdal, Sparbu, Inderøy, Sørlia, Egge, Steinkjer, 
Følling og Namdalseid deltok. I tillegg til oppmøte var det lagt til rette for å delta på Teams. 

 
•  Lokale saker (Terminliste, kursaktivitet, ny organisering av dommerutvikling)  

- Gjennomgang av terminlisten ved Andreas 
- Det har kommet sterke reaksjoner på at J/G 11 må reise langt for å spille håndball.  Flere 

lag må spille mot Namsos, Overhalla, Kolvereid og Rørvik. Det har kommet 
tilbakemelding på at det kan stride mot barnehåndballen og at det kan bli stort frafall. 
Konsekvensene kan være at klubbene må trekke lag.  
 
For noen år tilbake ble det bestemt av klubbene i regionen at klubbene ønsket rene 
årsklasser. Et argument var at 11 åringene og 13 åringene (først og fremst guttene) tapte 
alt for mye når de måtte spille mot 12 åringer og 14 åringer og at det var årsaken til 
frafall. Noen klubber møtte lag med spillere som hadde dispensasjonsspillere (13 åringer 
på 12 årslag og 15 åringer på 14 år lag).  Flere klubber i Sone Innherred ønsket at det var 
ønskelig å spille mot andre klubber utenfor sonen for å ha rene årsklasser. Noen klubber 
gav uttrykk for at de syntes det var spennende å møte andre lag enn naboklubben. 
 
Nå stilles det spørsmål om dette var en riktig avgjørelse. Hva er det beste for håndballen? 
Hva skal til for å rekruttere og beholde? 
 
Forslag som har kommet inn er: 

o Trenger 11 åringene å spille serie eller kan de ha kamphelger? 
o Kan trippelserie være bedre enn å spille mot lag i andre soner? 

 
- Fra 13 år og oppover, hvor langt må man forvente at et lag må reise for å spille 

breddehåndball? 
 
Vi ønsker en diskusjon om hva vi i Sone Innherred ønsker. 
 
J/G9 og 10.  
Klubbene ønsker at det skal være turneringsdager. Det blir satt av 6 datoer. Oppstart i 
november og avsluttes på Steinkjer i mars. Regionen bør legge til rette for at et lag får 
mer enn en kamp pr. dag og at kampene legges enten til formiddag eller ettermiddag. 
Pga Covid-19 bør det være en times pause midt på dagen. Det er ikke nødvendig at alle 
lagene spiller mot alle og at alle lag får like mange kamper i løpe av sesongen, men at 
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man får minimum 12 kamper og maks 16 kamper i løpe av sesongen. Unngå at klubbene i 
ytterkant trenger å kjøre gjennom hele sonen, f.eks. Frosta – Namdalseid.  
 
 
J/G11 og 12 år 
Viser til det som er skrevet i saklisten til sonemøte. Det ble på nytt vist til 
barneidrettsbestemmelsene hvor det står at kostnadene skal holdes nede og at det skal 
være en progresjon på reiser for barn under 12 år. Videre i retningslinjene til Region Nord 
hvor det står at hvis det ikke er mulig å ha rene årsklasser i sonen skal 11 og 12 åringen 
slås sammen. Dette er gjennomførbart i sone Innherred, men Region Nord må ivareta alle 
lagene/klubbene i regionen. Namdal hadde meldt på 4 lag (fra 4 klubber). Overhalla har 
trukket seg, så det er nå 3 lag igjen. 
 
Klubbene er enig om at Regionen må bestrebe seg på at J/G11 slipper å reise så langt. Det 
er ikke bare pga reiseavstand og kostnad, men det er viktig å tenke trafikksikkerhet. For å 
både ivareta sone Innherred og Namdal ønsket de fleste klubbene at Region Nord så på 
oppsettet på nytt. Lagene må slippe med en tur til Rørvik/Kolvereid. Når lag møtes kan de 
spille både hjemmekamp og bortekamp på samme dag. Klubber som har flere lag som 
skal spille mot lag i Namdalen ønsker at kampene blir satt opp på samme dag. Flere 
klubber organiserer buss slik at det blir en sosial happening for lagene/klubbene. 
 
G15 
Viser til det som er skrevet i saklisten til sonemøte. Retningslinjene må gjelde for hele 
Region nord. Sone Trondheim kan ikke selv få bestemme at de skal ha en «toppet serie» 
hvor ikke andre lag har hatt muligheten til å kvalifisere seg til.  
 
Sesongen 2021/2022 
Diskusjonen om barn under 12 år og barn fra 13 år tar vi opp igjen på sonemøte tirsdag 
12. januar 2021. 
 
• Organisering av 9 og 10 åringen. Hvilke erfaringer har vi gjort så langt i serien? 

Fungerer det eller bør det organiseres på en annen måte? 
• J/G 11. Hva ønsker sone Innherred, rene årsklasser eller 12, 14 og 16 år? Hva er 

fordelene med rene årsklasser og hva er utfordringene? Hvis vi ønsker 12, 14 og 16 år, 
kan vi da få andre utfordringer som vi ikke har i dag? 

• Sone Innherred er 1 av 17 soner som Region Nord skal drifte. Alle har rett på at det 
legges til rette for at vi får spille håndball. 

 
Utover mini og J/G 9 og 10 år kan ikke Sone Innherred bestemme retningslinjene alene. 
Men vi kan sende innspill til hvordan vi ønsker det skal organiseres. Jeg ber om at alle 
klubbene har en diskusjon internt om dette før sonemøte i januar 2021.  
 

 
•  Idrettsoppgjør  

• Dommer må først velge selv i TA hvilke kamper som skal være i samme regning, og fyller ut 
resten av regningen i IdrettsOppgjør (IO).  

• Klubb behandler innkomne dommerregninger kun i IdrettsOppgjør (IO). 
• I løpet av 2020 vil det også tilbys betalingsløsning via Buypass og integrasjon mot 

regnskapssystemer tilknyttet dommerregninger i IdrettsOppgjør (IO). 
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•  Hvordan bruke TurneringsAdmin i klubb + Hvordan bruke SportsAdmin i klubb  

• Klubbrådgiver viser hva som er synlig for klubb i TA. 
• Oversikt over dommere 
• Dommerregninger 
• LIVE-kamper 
• Terminliste 
• Mine lag -> oppdatere lagsfunksjoner 
• Omberammingssøknader 
• Banedagbok 
• Trekking av lag sendes pr. Mail til klubbrådgiver. 

 
 
•  Fargerik håndball 
 
•  Kortbane  
 
•  Miniturneringer 2020/2021 
 Viser til presentasjonen som ligger ved som vedlegg 
 
•  Covid-19-situasjonen  

- Treninger 
- Kamper 

• Oppdatert reglement under kamp –og konkurransereglementet 
• § 0 Covid-19 
(1) Alle klubber og spillende lag i Norges Håndballforbund plikter å etterkomme retningslinjer for 

trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og overordnede idrettsmyndigheter 
gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd på disse kan sanksjoneres i henhold til 
NHFs protest og disiplinærreglement. 
 
(2) Forbundsstyret kan fortløpende endre i spilltilbudet i den nasjonale kamp- og 
konkurranseaktiviteten basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen knyttet til Covid-19. 
På samme vis gis de respektive regionstyrene tilsvarende myndighet for den regionale kamp- 
og konkurranseaktiviteten. 
 
(3) Generalsekretæren gis myndighet til fortløpende endringer i bestemmelsene knyttet til 
den enkelte aktivitet basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen tilknyttet covid-19. 
Forbundsstyret skal orienteres om endringene før ikrafttreden. 

• Nytt punkt under §9 Rekkefølgeberegning (rangering) i serie –og puljespill 
• (7) Dersom ingen av de overstående rangeringsmetoder er dekkende for den aktuelle 

situasjon, vil Forbundsstyret fastsette rangeringsmetoden i den/de aktuelle 
konkurransen(e). 

•  
- Arrangement 
Veileder for gjennomføring av arrangement er under utarbeidelse og publiseres onsdag 26. 
august. 
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•  Håndballforum 2020 

Uavklart pr. dato. Det er tenkt gjennomført i forbindelse med EURO 2020 fra 4. – 6. desember 
2020. 
 

• Kursaktivitet 
• Klubbene ønsker at det sendes ut på nytt til alle. 
 
• Dommeropsettmedarbeider 

Marte Eek, Sparbu er ny dommeroppsettmedarbeider. Hun har ansvaret for å sette opp dommer 
på kamp fra 12 år. Klubbene må sette opp dommere selv tom 11 år. Arrangørklubb har ansvaret 
for dommere. 

• Det blir dommerkontaktsmøte med Kristoffer Nicolaysen 
 

• Barnekamplederkurs 
I vår ble det gjennomført barnekamplederkurs. Det haster med å få gjennomført praksis slik at de 
er klar til å dømme til sesongstart.  

  
• Spillerutvikling 

Stopp fram til 01.10.2020 pga Covid-19. Håper å starte opp trengerskole 
 

• Hall-situasjonen: 
Verdalhallen er stengt pr. dato 
Frosta foreløpig stengt 
Namdalseid foreløpig stengt 
Åsen hallen er åpen, men garderobene er stengt.  

 
 
 
Viser for øvrig til presentasjonen fra Andreas som ligger ved. 
 
 
Ref. 
 
Astrid Rotmo, 02.09.2020 
 

 
 
 
 
 


