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Referat fra sonemøte Innherred – Region Nord, 18. mai 2021. Møtet 
ble gjennomført både med fysisk oppmøte på Stiklestad og på teams  

 

• Runde blant klubbene. 
Frosta, Asguten, Skogn, Nessegutten, Frol, Levanger, Verdal, Sparbu, Inderøy, Sørlia, 
Steinkjer, Ogndal, Følling og Namdalseid. Fra Region Nord deltok Kristian Valstad og 
Astrid Rotmo. 
 
Det har vært en krevende og annerledes sesong. Alle klubbene har vært kreativt og 
klart å opprettholde aktivitet. Statistikken viser at det er like mange lag påmeldt til 
kommende sesong som i fjor. De største utfordringene denne sesongen har vært for 
senior som ikke har fått spilt kamper denne sesongen. Klubbene i Levanger, Steinkjer 
og Namdalseid har spilt lokale kamper på slutten av sesongen. Frosta, Verdal og 
Inderøy har ikke hatt andre klubber å spille mot pga restriksjonene. 
 
Klubbene skryter av «kast ballen» prosjektet som er et tilbud til skolene for barn i 1. – 
3. trinn. De tror prosjektet kan bidra til økt rekruttering 
 
Noen gladsaker: 
Aasguten vant kr. 50 000 gjennom Norsk Tippings idrettspris. For å opprettholde 
aktivitet har de hatt treningsbingo. Faste økter, film av økter som viser hvordan 
trening skal gjennomføres, adventskalender m.m. Asguten har økning av antall spiller 
 
Verdal har 10 prosent økning og har 10 prosent økning av påmelding av lag til neste 
sesong. De har et godt samarbeid med fotball. 
 
Sørlia startet sesongen med en dommer og avsluttet sesongen med 5. 
 
Steinkjer har hatt et ungdomsprosjekt med Steinkjer v.g. skole. Det har resultert i nye 
unge trenere. Steinkjer har arrangert popup cup for klubber og lag i nærmiljøet. Det 
var et lavterskel kamptilbud for å få i gang igjen håndballaktiviteten igjen 
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• Gjennomgang av forslag til avdelingsoppsett av Kristian   
-     Påmeldingsfrist for 9 og 10 åringene er 31. august 
- J14 

Sørlia ønsker å spille mot Trondheimslag, subsidiært melde opp i J15 avd. 7. 
Aasguten ønsker at begge lagene skal spille i avd. 9. Lagene må spille i samme 
avdelingen pga antall spillere. 

- Senior 
Steinkjer vurderer å flytte laget fra 4. divisjon til 5. divisjon. Det må avklarer før 
30. juni. Etter 1. juli kan ikke laget rykke opp til 4. divisjon neste sesong. 

- G11 
Nessegutten ønsker ikke å spille i Namdalpuljen pga reiseavstand 

- G12 
Aasguten ønsker å flytte fra avdeling 9 til avdeling 8 

- G13  
Frol/Nessgutten ønsker å spille i hver sin avdeling 
Det er få lag i avdeling 7. Det er viktig at avdelingene blir spennende/interessant 
nok for 13-åringene.  Det er en alder hvor mange slutter. Klubbene oppfordrer 
regionen til at lag fra sone Stjørdal og Trondheim flyttes til avdeling 7 

- G14 
Samme tilbakemeldingen som for G13 

- G15 
Steinkjer 2 i avd. 3 og Steinkjer i avd. 4 
 

Tilbakemelding som ikke er nevnt ovenfor må sedes Kristian innen 27. mai. Endelig 
avdelingsoppsett publiseres 28. Mai 

Når terminlisten er klar vil alle klubbene motta en link for å melde inn ønsker til 
terminlisten. 
 

• Seriereglement med endringer 
Kristian gjennomgikk endringene 
Viser til powerpointfremvisning som er sendt på e-post. 
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• Lokale saker 
Miniturneringer 2021/2022 
 

• Dato • Klubb • Hall 

• 6/11 • Namdalseid • Namdalseid 

• ? • Egge? • Steinkjerhallen 

• 27/11 • Steinkjer • Steinkjerhallen 

• 5/3 • Inderøy • Inderøyhallen 

• 15/1 • Sparbu • Mærehallen 

• 11 
eller 
12/12 

• Verdal • Verdalhallen 

• ? • Frol • Trønderhallen 

• 13/2 • Nessegutten • Trønderhallen 

• 20/11 • Skogn • Skognhallen 

• Etter 
jul 

• Aasguten? • Åsenhallen 

• 29/1 • Frosta • Frostahallen 

• 18/3 • Steinkjer • Steinkjerhallen 

 
Egge, Frol og Aasguten må gi tilbakemelding innen 21. mai om ønske om 
miniturnering. 

 

• Håndballforum – «tidenes comebacksesong 
Håndballforum gjennomføres på Scandic Hell 28. august. Sett av datoen. Oppfordrer 
alle klubbene til å sende inn forslag på hvem som fortjener en begeistringspris.  
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• Kurskatalog 2021/2022 

Sone Kurs Modul Sted Uke Start 

Innherred T2 Alle (praktisk) Innherred Ukedager September 

Innherred DT1  Steinkjer/Inderøy   

Innherred T1 
Mangler 
praktisk 

Levanger/Steinkjer   

Innherred 
Dommer 
BHB  Steinkjer  27/11 (praksis) 

 

• Eventuelt 
- Behandling av disp.søknader. Det er viktig at vi får aktiviteten i gang igjen og at vi 
beholder spillerne. Vi vil være litt «rauser» når vi behandler søknadene kommende 
sesong. Søknaden må sendes senest 14 dager før første kamp. Soneleder sammen 
med klubbrådgiver kan behandle søknadene hvis de andre lagene i avdelingen er fra 
sone Innherred. Er det lag fra andre soner i avdelingen må soneleder i den sonen 
også samtykke til dispensasjonssøknaden.  
- Ønske om kurs for dommerkontaktene før sesongstart 
- Ønske om kurs for styret mm. Viser til NIF sine kurs 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kompetanse/kurs/  
- Muligheten for tilbakebetaling av lisens. Muligheter til å søke på krisepakke 4 
- Filming av spillere for uttak til samling. Tilbakemeldingen er at det fungerer dårlig. 
Oppfordrer regionens spillerutviklere til å ta kontakt med trener/klubb. 
- Kan 9 åringene inviteres til miniturneringene? Ja, 9 åringene kan også være med på 
miniturneringene. 
 

 
Astrid Rotmo, 19.05.2021 

 
 

 
 
 
 


