
 

 

Referat fra sonemøte sone Innherred 15.02.2022.  
Pga. at flere var smittet med Covid-19 ble det gitt mulighet til å delta på Teams. 

 

Aasguten, Frosta, Frol, Egge, Verdal, Sørlia, Sparbu, Levanger håndballklubb, Nessegutten og 
Namdalseid deltok. I tillegg deltok klubbrådgiver Tuva, Kristoffer - Teamleder dommer – 
Område Helgeland og soneleder Astrid 

 

• Runde fra lagene 

De fleste klubbene skal ha årsmøte i nær framtid.  Flere klubber opplever det som 
utfordrende å få folk til å si ja. 
Forslag på at folk sier ja: 

- Instruks til valgkomiteen og oversikt over hva den enkelte skal gjøre i styret. 
- Gjør vervene spennende. 
- Informere på trener/lagledermøte 
- Vurdere å ha flere utvalg, f.eks. sportslig utvalg, arrangement. Dommerkontakt 

trenger ikke å sitte i styret, men kun gir tilbakemelding og deltar på enkelte møter. 
 
Aasguten og Levanger håndballklubb har styret på plass 
 
P.g.a. Covid-19 blir mange kamper omberammet. Det har gitt utfordringer på å tette 
hull i arrangement. Det er viktig at dommerne får beskjed av klubben hvis det er nært 
oppunder helg. Dommere har opplevd å reise ned fra hytta for å oppdage at kampen 
er omberammet. 
 
Tilbakemeldingen fra klubbene at de er veldig glad for at de nå kan spille kamper 
med publikum J 
 
Gladsaker: 
- Aasguten – 12 har gått barnekamplederkurs. Flere er ivrig til å dømme 
- Endelig kan klubbene dra på felles cup igjen 
- Levanger håndballklubb arrangerer håndballskole i høstferien. På 48 timer var 300 
plasser fylt opp. De gjør det bra i 1. divisjon. Viktig at sonen har en toppklubb som de 
andre klubbene kan se opp til. 
- Namdalseid – Endelig at de fått kjøkken i hallen. De har gratis hall-leie. 

 



• Sak fra Steinkjer håndballklubb: 
Ønsker å legge inn en sak ift påmeldingsavgift minicuper.  

- ting koster litt mer for alle. Prisstigningen under koronapandemien har vært jevn og 
utgiftene øker for klubbene både ift innkjøp men også leie. Hva er smertegrensen for 
klubbene? Steinkjer HK skal arrangere cup den 19.mars og i den anledningen så 
ønsker vi høre med klubben slik at vi setter rett og rettferdig påmeldingsavgift både 
nå og kommende sesong. Vi har ingen fasit men har operert med 500,- pr lag de siste 
tre sesonger.  

 
Klubbene har de siste årene krevd kr. 400,- pr. lag. Det er enighet om at det har vært 
en prisstigning de siste årene og at prisen kan stige til kr. 500,- pr. lag. Det ble gitt 
tilbakemelding på at flere har liten påmelding til minicupene og ønsker ikke å øke 
prisen så mye at klubbene ikke tar seg råd til å sende lagene. 

 
• Håndballting 5. – 8. mai i Sandefjord 

Det ble meldt inn to kandidater fra klubbene før sonemøte, det var Knut Robert 
Rønning  fra Sparbu og Åse Vedul-Moen fra Aasguten. Begge kandidatene har sagt ja. 
Sonemøte bestemte at det skulle foretas loddtrekning av hvem som skal være Sone 
Innherred sin tingdelegat og hvem som skal velges som 2. vara for Region nord. 
Åse ble valgt/trukket ut til å være sone Innherred sin tingdelegat 
Knut Robert ble valgt/trukket ut til å være som vara.2 

 
• Spillerutvikling 

Ønske om en oversikt over spillerutvikling. Forslag om at dette tas opp på sonemøte 
august/september 2022. Viktig at trener er registrert i TA, hvis ikke vil de ikke få e-
post om det. 

 
• Kast ballen 

Klubbene ble ikke involvert av skolene. Vanskelig å si om det har noen virkning når 
ikke klubbene blir involvert.  Forslag om at klubbene tar informasjonen med skolene 
og tar med bagen.  

 
• Dommerutvikling 
- Tørr ikke å dømmer fra 13 år. 
- Vanskelig å få nok kamper 
- Vanskelig å veilede 9 og 10 åringene 
- For mye administrativ til de yngste.  

 
 

• Innkalling til BDO-samling fotball midt i håndballsesongen. 
Saken er løftet til Region Nord. Region nord skal ha et møte med fotballkretsen i god 
tid før neste sesongen. 

 



• Håndballforum 2022 
Scandic Lerkendal lørdag 27. august. Sett av dagen/helgen.  

 
Viser for øvrig til presentasjonen fra Tuva og Kristoffer 

 
 
Referent  
Astrid Rotmo 

 


