
 

 

 

Referat fra sonemøte 22. november 2021 – Sone Innherred 

 

Runde fra lagene 

Steinkjer, Steinkjer, Ogndal, Egge, Inderøy, Sparbu, Sørlia, Frol, Nessegutten, 
Frosta og Aasguten var representert. 

Tilbakemeldingene fra lagene er at det stor pågang av de yngste. De fleste 
klubbene har stort sett like mange spillere som før pandemien, noen har hatt 
en økning. 

Minicupene har kommet godt i gang. Steinkjer har dessverre trukket sitt 2. 
divisjon herre lag. Sparebank cupen til våren er allerede fullbooket. Frosta har 
for første gang meldt på et herrelag. Det er mange klubber som har dame og 
herrelag i 4. og 5. divisjon. Det er bra, men vi trenger spesielt herrelag som 
hevder seg på et høyere nivå. 

Kast ballen har blitt positivt mottatt Det må det arbeides videre med. Viktig at 
klubbene har et godt kontakt med sin lokale skole. 

Få utdannede dommere i sonen, men det er mange som ønsker 
barnekamplederkurs. Viktig at de blir fulgt opp slik at vi får utdannet dem til 
dommere. En sterk oppfordring til at vi alle tar godt imot de nye unge 
dommerne våre. 

Mange lag i vår sone er samarbeidslag. Viktig at det arbeides med gode 
samarbeidsavtaler med naboklubbene. 

 

Lokale saker 

Ønsker at «hull» tettes på arrangement. Ønsker heller tette kamper enn å 
bruke hele dagen. Viktig at det brukes kortbane på 9 og 10 – SKAL være med 
nedsenket tverrligger. Regionen har 3 oppblåsbare mål som klubbene kan låne.  



 

Det må IKKE settes opp observatør FØR det er satt opp dommere på kampen. 
Det har vært kamper hvor det det ikke er satt opp dommer, men det er oppsatt 
observatør.  

 

Klubbstyrt klubb - gruppearbeid 

- Flere klubber opplever at de er tja på om de er klubbstyrt 
- For å bli klubbstyrt må klubben ha klare retningslinjer, sportslig plan til 

trenere/spillere/dommere. 
- Instruks for de som sitter i styret. 
- Alle i klubben skal bli behandlet likt 
- For å bli og være klubbstyrt må man arbeide med det kontinuerlig 
- Ønsker en «ressursbank/erfaringsbank» på tvers av klubbene – Vi kan 

lære mye av en annen klubb 
- Noen setter for høye krav til spillere fra 15 år som gjør at de mister 

spillere. Det er viktig at de som ønsker å spille bare fordi det er gøy får et 
breddetilbud. 

- Samlende hvis man har egen hall. Man opplever lettere klubbtilhørighet. 

Klubbrådgiver og soneleder deltar gjerne på styremøte eller sammen med 
styret, trenere og lagledere for en klubbanalyse. Vi ønsker å bidra og kommer 
gjerne på klubbesøk. Det er bare å ta kontakt. 

 

Håndballforum 

3 håndballforum blir til 1 i 2022. Aase (Aasguten) og Siri (Frol) delte sine 
erfaringer av å delta på håndballforum. En utmerket arene for å bli inspirert, 
lære noe nytt, bygge nettverk og la seg begeistre. Både Aase og Siri oppfordrer 
klubbene til å dra flere fra klubben.  Håndballforum arrangeres i månedsskifte 
august/september 

 

Seriereglement 2022/2023 

Frist for å melde inn ønsker/endringer 15. januar 2022. Sendes på e-post til 
Kristian Valstad med kopi til soneleder. Soneleder skal delta på et 
soneledermøte i slutten av januar hvor dette blir tema. 



 

Forbundsting  5. – 8. mai 2022 
Soneleder har ikke anledning til å delta og sone Innherred må på neste 
sonemøte velge en tingdelegat + en vara. Ønsker forslag i god tid før neste 
sonemøte som er i begynnelsen av februar 2022. Det er lov å foreslå både seg 
selv og andre. 

 

Eventuelt 

Før årets sesong når klubbene skulle melde på lag, fikk de et valg om å legge 
inn uøvd eller øvd. Flere har opplevd at andre klubber har meldt på feil. 
Regionen sier de har bommet på dette i år. Det er ønskelig at det blir endret før 
neste sesong. Send inn ønske om endring til neste års seriereglement. 

Oppfordring til regionen om å ta opp med Trondheimslagene om at de ikke må 
misbruke spillere som er ed på både første og andre lag.  

 

Referent  

Astrid Rotmo 

 

 

 
 

 


