
 

 

Referat fra sonemøte onsdag 11. mai 2022 

 

• Velkommen  

Frosta, Aasguten, Frol, Nessegutten, Levanger håndballklubb, Sparbu, Inderøy, Steinkjer, Ogndal og 
Namdalseid var representert på sonemøte. 

 

• Håndballtinget  

Aase Vedul-Moen var sone Innherred sin tingdelegat på håndballtinget i mai. I presentasjonen er 
saken gjengitt. Saken som ble sendt inn fra sone Innherred vedrørende diett for dommerne ble 
fremmet. Det ble ikke fattet et vedtak. Det undersøkes nå om regelverket gir mulighet for å 
gjennomføre det fra neste sesong eller om regionene er myndighet til å bestemme det selv. Hvis 
regionene kan bestemme det måt det vedtas på regionting neste år. 

 

• Håndballforum 2022  

Gjennomføres på Scandic Lerkendal 27. – 28. august 2022. Påmeldingsfrist 1. juli. Bjarte Myrhol 
kommer på håndballforum J  
Begeistringspriser – Ber alle sende inn forslag på f.eks. årets trener, lagleder, leder, årets begeistrer, 
årets klubb, årets dommerpar, beste arrangør mm. 

 

• Miniturneringer  
Datoene dere ønsket er satt inn i presentasjonen som er sendt ut tidligere. Dere som ikke deltok på 
sonemøte og som ønsker miniturnering må sende inn ønske om dato snarlig. Ber om at dere tar en 
helg som ikke allerede er ønsket. 

 
• Avdelingsoppsett  

- Aasguten – ingen kommentarer på avdelingsoppsettet 
 

- Inderøy 
Ønsker ukekamper – melde inn tidspunkt 
 

J11 – Ingen kommentar 

J12 – Hvis flere lag blir trukket ønsker sonen at Aasguten flyttes til avd. 13   
Sonen er fornøyd med det som regionen har foreslått 



Namdalseid er usikker på om det blir to J12 eller om de ønsker et J11 og et J12. 
Sparbu er usikker på om det blir to J12 eller om de ønsker et J11 og et J12. 

Lagene fra Frol skal være antilag. 
Nessegutten har kun meldt på 1 lag. 
 

J13 -  Har forståelse for at andre 13 års lag ønsker seg til sone Innherred 

J14 avd. 9, Inderøy og Sparbu vil bli samarbeidslag. 

Namdalseid samarbeider med Følling/Beistad og ønsker ikke å spille nordover. Spillerne fra 
Følling/Beistad vil da trekke til klubbene i Steinkjer for samarbeid og da har de ikke et tilbud på 
Namdalseid.. 

Frol ønsker seg til nivå A (er påmeldt på nivå B) 
 

J15 – Det er tatt hensyn til nivå derfor geografisk spredning. 

Alle klubbene er fornøyd. Levanger melder på antilag 
 

Regionserien 

Kun LHK. Frist 12. juni for å søke om arrangement. 
LHK - Steinkjer skal bli partnerklubb til LHK. 

 
J16 

Avd. 7 – Namsos ønsker seg til avd. 08. Lag som ikke kvalifiserer seg til regionserien vil bli fordelt i de 
ulike avdelingen. 

 
J20 – OK 
 

Senior 

4. div 03.  

Overhalla trekker seg fra 4. div og flyttes til 5. div. 
Tilbakemeldingen er at de ønsker å spille mot lokale lag. Mange spillere har barn de skal følge opp. 
Med mye reisning er det flere som ikke har anledning til å være med på bortekamper. 

 
5. div. 
Sone Innherred ønsker at Tydal flyttes til en annen avdeling. 

 

G11 

Frol ønsker antilag 

Nessegutten ønsker antilag 



 

G12 

Frol og Skogn skal ha samarbeidslag. De ønsker seg i samme avdeling. 

 

G13 

Nessguttener usikker, tror laget blir trukket. 

Rørvik G13 ønsker seg sørover. 

 

G14 

Kan bli et mindre lag. Frol og Nessegutten må kanskje slå seg sammen. 
 

G15 

Det kan bli påmeldt et LHK lag til 

 

Regionserien G16 

Når det er flere lag i regionserien blir det da flere kamper pr. helg eller en helg til? 

 

G16 

LHK ønsker seg i avd. 3 

 

G20 

 

Menn senior 

4. div – Steinkjer – mere reising, færre spillere. Ønsker lokal oppgjør - breddetilbud 

Steinkjer, Verdal, Følling og Sparbu ønsker seg til avd. 02 

 

De lagene som ønsker kamper på uke dager, meld inn dager og tidspunkt dere ønsker kamper. 

 

• Omberammingsreglementet 2022/2023-sesongen  

 

• Lokale saker  



Sak fra Inderøy - Under kamphelgene vi har hatt denne sesongen har flere og flere klubber ytrer 
ønske om ordinært seriespill for 9 og 10 åringer. Kan Regionen få til dette neste sesongen? Altså 
vanlige enkeltkamper fremfor kamphelger.  
Inderøy ønsker kampene på ukedager. 

Verdal, Steinkjer, Frol og Nessegutten ønsker kamphelger 

Sparbu, Frosta og Namdalseid har ikke mottatt noen tilbakemelding 

 

• Gladsaker 
Guro Vedul Tromstad fra Aasguten ble kåret til årets barnehåndballtrener for Region nord. 
Klubben får kr. 10.000,-. Guru får reise til Sandefjord på trenersamling i juni. Det vil de kåret 
årets barnehåndballtrener. Vi ønsker Guro lykke til J 
 
Steinkjer håndballklubb har arrangert Sparebank1 cup Steinkjer. Det ble en vellykket helg 
hvor Steinkjer har fått meget god tilbakemelding på godt arrangert cup. Neste år har cupen 
40 års jubileum. Steinkjer håper å se mange lokale lag fra sone Innherred på Sparebank1 cup 
Steinkjer 2023.  
 
Steinkjer skal arrangere oppstartscup, et lavterskeltilbud for 10 – 16 år 10. – 11. september. 

 

• Kurs neste sesong: 

Beachhåndballkurs – Steinkjer ønsker før sommeren 

Ønsker om kurs sendes Tuva på mail 

 


