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Referat fra sonemøte Innherred – Region Nord, 12. januar 2021. 
Møtet ble gjennomført på teams  

 

• Runde blant klubbene. 
Namdalseid, Sørlia, Egge, Steinkjer, Sparbu, Inderøy, Verdal, Levanger, Frol, 
Nessegutten, Skogn, Aasguten og Frosta deltok. Fra Region Nord deltok Andreas, 
Kristian, Kristoffer og Astrid. 
 
Klubbene opplyser de har stabilt med spillere, lite forfall. Noen klubber opplever 
økning i enkelte årsklasser. De største utfordringene er å få gjennomført kampene på 
en god måte. De yngste har fortsatt ikke fått spille miniturnering. Flere av klubbene 
opplever en del skeptiske foreldre pga Covid – 19. Steinkjer er spent på om de får til å 
arrangere cup i april. 
 
Alle klubber som har tap av inntekter oppfordres til å sende inn krav/søknad om 
kompensasjon for inntektsbortfall som følge av covid – 19 utbruddet. 
 
Frol opplevde smitte blant egne spillere noe som opplevdes utfordrende å håndtere. 
 
I forbindelse med vaksineringen vil bl.a. ene hallen på Verdal bli brukt og 
Trønderhallen. 
 

• Lokale saker 
Gladsaker fra klubb J 
Aasguten: Alle trenere i Aasguten håndball fortjener å bli omtalt som gladsak – godt 
samarbeid. Da alt ble nedstengt igjen, og Åsenhallen ikke kunne brukes, tok de tak på 
eget initiativ for å gi et best mulig tilbud for spillerne. Egentrening måtte til. De har 
sammen utvekslet ideer og aktivitet som både er artig og selvsagt gir treningseffekt. 
(Styrke, utholdenhet, ballbehandling m.m.) Bruk av digitale plattformer, felles 
plattform. You-tube, NHF sine forslag til trening. Opptak der øvelser er vist med 
spiller (avtalt at det er lov), BINGO, men ulike øvelser – det kan tilpasses etter alder. 
Frosta: Veldig glad for at de har klart å få til et damelag i år når det er så mange 
utfordringer. 
Namdalseid og Sørlia er veldig fornøyd med at det er en økning av spillere i flere 
årsklasser. Sørlia måtte etteranmelde et J14 lag. 
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Levanger håndballklubb hevder seg veldig godt i 1. divisjon. Kjempebra! De har 
heller ikke frafall av spillere. De har stabil og god økonomi og har fått flere sponsorer 
med på laget 
 

• Informasjon fra Region Nord.  
Legger ved powerpointfremvisningen fra Andreas som vedlegg. 
 

• Informasjon fra Kristoffer 
Han er bindeleddet mellom klubbene og regionen. Han har fokus på dommere. 
Kristoffer nås på kristoffer.nicolaysen@handball.no  
Powerpointfremvisningen legges ved som vedlegg 
 
Flere klubber ønsker barnekamplederkurs, Verdal, Inderøy og Aaguten. 
Dommer 1 kurs på Innherred med oppstart i februar 
Dommer 2 Levanger. Det pågår nå  
 

• Seriereglement 21/22 
o Forslag fra Frol IL 

«Ved omberamming av kamper, mindre enn 5 virkedager før kamp. 
Hvor årsak er klubbens ønske grunnet Covid, der det ikke er noen i 
karantene, sykdom eller anbefaling fra myndigheter. Skal dommerne få 
betalt kamphonorar» 
 
Enighet blant klubbene at dette forslaget bør tre i kraft denne 
sesongen. Frol IL sender forslaget til Regionen Nord som sender det 
videre til regionstyret 
 

o Reiseavstand «barne håndball» 12 år og yngre. 
Dennes saken var oppe til behandling i august pga J/G 11 hadde flere kamper 
hvor det var lang reisevei. I retningslinjene til serietilbudet 2020/21 står det 
følgende for J/G 11år. «Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill, 
dersom det er tilstrekkelig antall påmeldte i klassen. Hvis ikke, flyttes lagene 
opp til lokal/sonevis 12-årsserie.»  Hva som ligger i lokal/sonevis 
aktivitetsserie er rom for tolkning. Region Nord må i sine retningslinjer hensyn 
ta alle i Region Nord. Forslag fra sone Innherred at setningen endret til f.eks. 
«Det tas mest mulig geografiske hensyn ut fra påmeldte lag når avdelingene 
settes opp». Hvis det blir få påmeldte lag og man må påregne noe reise kan 
det avtales på sonemøte i mai at serien legges opp slik at alle lag vil få en 
hjemmerunde hvor flere lag møtes for å spille minst to kamper hver. 
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• Endringer i klubbservice 

Dette er siste sonemøte som Andreas deltar på for Sone Innherred. Fra 1. februar blir 
han klubbrådgiver for Sunnmøre. Det syntes klubbene og soneleder er veldig synd da 
vi har vært godt fornøyd med den jobben du har fått.  
 
Fra 1. februar er Stian Oldervik vår nye klubbrådgiver. Vi ønsker han velkommen og 
håper han blir klubbrådgiver for Sone Innherred i mange, mange år. 
 

• Eventuelt 
Spørsmål fra Marthe Eek 
 
Hva skjer med de kampene som utgår ifht dommere. Blir de kampene tellet med på kvoten 
eller ikke? 
Regionen opplyser at det blir justert ut fra spilte kamper. 

Forslag til minhåndballappen. 
Fra 12 og ned, så står det ikke hvilke lag som er med i hver avdeling. Det hadde vært fint, selv 
om det ikke er tabell. 
Det vil gjøre det enklere å få varslet dommerne ved endringer. 

Seriereglement: 

Påmeldingsfrister 9 og 10 år til 31.aug (som i trondheim) 
Regionen ønsker å opprettholde 1. mai, men at lagene uten kostnader kan melde på lag til 
31. august 
 
Dommerkvote. 
Man må dømme 15 kamper for å få 1 kvote, og 50 kamper for 2 kvoter. 
Kan man gå ned til 30 for å telle 2. 45 for 3 osv? 
Dette er en sak så må sendes inn til  regionen som sender saken videre til regionstyret. 
 
Utgiftsdekning dommere. 
6-9 år bestemmes av klubben selv. 
10-12 bestemmes av region. 
Kan 9 år også bestemmes av region ettersom de også spiller serie? 

 
Ref. 

 
Astrid Rotmo, 21.01.2021 
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