
1 
 

 

 

Referat fra sonemøte 21. november 2022. 

 

Runde blant klubben. 

Fra Frol IL møtte 2 personer – De har bestilt ca. 300 billetter til alle spillerne, trenere, lagledere, 
dommere og styret til Gjensidige cup i Trondheim januar 2023. Det er innført at alle foreldrene skal 
ha en liten rolle i laget for å skape engasjement, lagfølelse og klubbfølelse.  

Nessegutten, 2 – Godt samarbeid med Frol. De har kjøpt inn mål og annet håndballutstyr av en 
minnegave de har fått tidligere i år. 

Sparbu, 1 – De skal også på Gjensidigecup med ca. 200.  De arrangerte EM finale i Sparbuhallen hvor 
det møtte ca. 130. Det ble serverte pizza og det var stor stemning 

Inderøy, 1 møt – Før sesongstart arrangerte de Kickoff for hele klubben 

Frosta, 2 -  Ny leder. Mange nye spillere, de har ca. 50 på mini, 13 aldersbestemte lag, dame og 
herrelag. Godt samarbeid med Aasguten. 

Skogn, 1 -  Mange nye i styret. Økende medlemsmasse. Mange spillere på 3. divisjon herre. 
Samarbeid med Aasguten på J15. 

Aasguten, 2 - 13 lag + minihåndball (idrettsskole) Samarbeid med Skogn på J15. Samarbeid med 
Frosta J16. Samarbeid med LHK på G16.  God utvikling av dommerne 

Steinkjer, 1, Arrangerte Kickoff  i samarbeid med Byggmakker hvor det deltok ca 600. 
Førstkommende helg skal de gjennomføre minicup. Det er rekordpåmelding. Sparebank cup 2023 er 
helt fullt booket. Damelaget gjør det bra –  har god utvikling. Steinkjer har økt medlemsmasse med 
nesten 20 prosent. 

Verdal, 2, Har arrangert Kickoff. Det er mange nye spillere. På damelaget er det 25 spillere. De har 
fått til et godt samarbeid med fotball. 

Sørlia, 2 – helt nytt styre. Antar de vil ha en bratt læringskurve denne sesongen 

 

Oppsummert drives klubbene i sonen veldig godt. En av suksessfaktorene er at i tillegg til å ha fokus 
på det sportslige legges det også stor vekst på det sosiale. Etter to utfordrende år er det 
imponerende hvor stor aktivitet det er i klubbene. 
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Lokale saker: 

Hvem sendes e-posten til når det mangler dommere.  

• Ønskelig at e-posten sendes til leder og dommerkontakt i tillegg til laglederne. Arrangørklubb 
må få beskjed. 

• Dommerkurs på nyåret? Flere klubber ønsker dommer 1. Link til å melde seg på dommkurs 
finner dere på side 26 i PowerPointen. 

• BDO-samlinger i håndballsesong. Det etterspørres om Regionen Nord har hatt 
dialogsmøte/samarbeidsmøte med fotballkretsen. Sone Innherred oppfordrer regionen til å 
løfte saken til idrettskretsen. 
 

Seriereglement 

Dispensasjonsspillere må markeres tydelig. Det vises ikke om noen har dispensasjon for 12 år og 
yngre. 

• Frist for å melde inn endringer til seriereglementet 2023/2023 skal sendes inn innen 20. 
januar 2023. Ønskelig at dere sender ønsker om endring til alle i sonen på e-post slik at vi kan 
sende felles forslag på endringer. Innspill sendes til kristian.valstad@handball.no  

 

Mål og handlingsplan: 
Sone Innherred ønsker at vi skal ha mer fokus på: 

- Rekruttering 
- Muligheter for å søke midler for rekruttering 
- Tilrettelegging slik at klubbene får en enklest mulig hverdag. 
- Arbeide målrettet for gratis hall-leie.  
- Avholde inspirasjonssamlinger for trenere, spillere og dommere.  

Spesielt dommerne må det satses på.  
Forslag på hva en slik samling kan inneholde.: 
-Samling for dommerne.  
-Bli kjent med dommere på tvers av klubbene.  
-Ta med dommerne til Trondheim å se kamp og analyser kampen etterpå. 
-Dommermøter – tema – ble kjent på tvers av klubbene – regionen arrangert for sonen 

Andre innspill kan sendes på mail til Inger Bakke: ingerjohanne.bakke@handball.no  

 

Gruppearbeid 

• Hvordan få medlemmer i sonen? 
- Samarbeid mellom klubbene 
- Bevaring – samle alle i klubben til felles samling 
- Hvordan bevare – Smoothie på trening. Alt klubben handler fra Bama får man tilbakebetal 
60% prosent.  
-Alle foreldrene har en rolle i laget. Foreldrene kommer på kveldsmat. Det vises til foredraget 
Rekruttering og frivillighet som Hilde Daae Johannesen holdt på håndballforumet i 2022. 
Målet er å få engasjerte foreldre. 
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• Hvordan rekruttere flere dommere i alle nivåer?/Hvordan videreutvikle dommere? 
- Skape et miljø rundt dommerne både i klubb og sonen. 
- Samarbeid mellom klubben 
- Inspirasjonssamlinger 
- Steinkjer reiser med alle dommerne til Sandnessjøen hvor de skal dømme håndballcup. 
Dommerne reiser sammen med dommerutviklere som skal veilede dem.  
- Engasjere voksne dommere. Viktig for miljøet at klubben har dommere i ulike alder. 
- Utvikle dommerutviklingsrollen. Sonen har i dag 8 dommerutviklingere og 46 dommere.  
 

• Seriespillet for senior 
- Kamper på ukedager 
- 3. divisjon – tilnærma lokalt. Lagene kan møtes på midten for å spille kampen. Det kan 
byttes på hvem som er arrangør.  
 

• Nye spillemodeller 
- G14 – vellykket modell 
- Mindre lag i avdelingene 
- Det spilles mer turneringsspill. Det er ønskelig med flere frihelger 
- Ukekamper 
 

Caseutfordringer 

- Det har blitt lagts ut på sosiale medier i fritiden som har konsekvenser i idrettssammenheng. 
Har blitt løst med å kontakte skole/foresatte. 

- Ønskelig med rutiner på hvordan man håndterer utfordringer når noen blir hengt ut i sosiale 
medier. 

 

Resultat i 11 og 12 årsklassen 

- Kommunisere bedre mellom trenerne og dommerne.  
- Øve mer på spill enn å skyte mål 
- Sette på en ekstra spiller 
- Forhindra at det blir for mange kontringer 
- Det er negativt at det er temaserie når et dårlig lag møter et ukryptert forsvarer. 
- Vi må også ta vare på de som er god. Det kan øves på at å sende den siste pasningen.  

 

Eventuelt 
- Trenere og lagleder bør lese seg opp på reglene på 4’er og 5’er håndball 
- Etterlyser at dommerne blir satt opp på kamper når de står ledig. 
 

 

 


