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Referat fra sonemøte Innherred – Region Nord, 24. november 2020. 
Møtet ble gjennomført på teams  

 

• Runde blant klubbene. 
Namdalseid, Følling, Sørlia, Egge, Sparbu, Inderøy, Verdal Frol, Nessegutten, Skogn, 
Aasguten og Frosta deltok.  

 De fleste klubbene har stabilt med lag. Verdal har vekst, spesielt på guttesiden. 
Aasguten har vekst både på jente og guttesiden. Frosta opplever også vekst på flere 
årganger. Både Aasguten og Frosta er veldig fornøyd med samarbeidet mellom de to 
klubbene. 

 I starten av sesongen har det vært noe usikkerhet rundt åpne haller, men det har 
ordnet seg. 

 Alle klubbene sier dette har vært en utfordrede og spesiell sesong. Det er 
utfordrende å forholde seg til smittevernreglene både på trening, kamp og 
arrangement. Flere klubber sier at foreldrene er skeptisk til å reise på bortekamp.  

 4 klubber har en miniserie for J20. De er veldig fornøyd. Et lag til ønsker å delta. 

  

• Barnekampledere: Hvis det er klubber som har for mange barnekampleder kan de ta 
kontakt med Margrete Goma Hammer. 

 
• Idrettens rolle under pandemien 

Viser til «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-
forskriften). Kap. 5 §13  
Link til loven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
 
Husk at hvis det står skal i en lovtekst skal den tolkes strengt. Den enkelte kommune 
kan likevel innføre strengere tiltak enn hva loven sier. 
 
I tillegg har håndballforbundet utarbeidet en veileder for kamper og arrangement. 
Den bør dere sette dere godt inn i.  
https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-
arrangement/#_Toc49428923 
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• Dommeroppsett 
Marte påpeker at det er viktig at hvis det blir flere timer mellom kampene at vi 
prøver å samle kampene. 
Husk å varsledommerne ved utsettelse. 

 
• Utsatte kamper 

Når dere utsetter kamper ved f.eks. sykdom eller at spillere/foresatte ikke ønsker å 
spille kampen pga fare for koronasmitte må dere gi motstander beskjed i god tid. Det 
er den klubben som ikke stiller til kamp som må ta kontakt med motstander så raskt 
som mulig for å finne nytt tidspunkt. 
 

• Kamper før jul og miniturnering 
- Ønske om at kampene før jul legges ut så raskt som mulig 
- Ikke ønskelig å gjennomføre miniturneringer før jul. Hvis det etter jul blir 

vanskelig å gjennomføre miniturneringer oppfordres klubbene til å arrangere små 
private arrangement ved å f.eks. invitere naboklubben til noen kamper. 

 
 
Flere klubber gir stor applaus til Andreas. Når man tar kontakt blir man bestandig 
møtt på en hyggelig måte og han er alltid løsningsorientert. 

 
 
 

Neste sonemøte er tirsdag 12. januar 2021. Fortsatt usikkert om det blir oppmøte 
eller teamsmøte. Ved oppmøte vil det bli lagt til rette for å delta på Teams. 
 

 
 

Viser for øvrig til presentasjonen fra Andreas som ligger ved. 
 
 

Ref. 
 

Astrid Rotmo, 08.12.2020 
 

 
 
 
 
 


