
 

 

Sonemøte 11.11.2019 

Sted: Næringshagen, Namsos kl 18.00 

Tilstede: Ola Tømmerås (klubbrådgiver), Beate Bårdvik (Soneleder), Marit Aasbø 
(Dommeroppsetter/Euroambassadør), Line Pettersen (Kolvereid), Sissel Sørhøy (Terråk), Lise 
Lindsethmo(Terråk), Mette Wester (Overhalla), Anette Haugerøy (Overhalla), Hege 
Skillingstad (Namsos), Jarl Espen Sjursen (Namsos) 

Ø Sonelederrollen 

Beate og Ola presenterer sonelederrollen. Hva ønsker klubbene? 

Klubbene opplever at mye informasjon ikke kommer lenger enn til 

klubbledelse. 

Ø Runde blant klubbene 

Terråk: Har fått ny hall og tatt i bruk. Er i læringsfase for å få arrangement gode. 

Kommer «på plass» etter hvert. Luksusproblem med mange barn. Gir utfordringer, 

men det er bare positivt. Hallen har hatt god innvirkning på rekrutteringen. J14 får en 

del tøff motstand, men er også noenlunde jevn med noen lag. Har hatt trenerskole 

med Kjell Einar Westrum. 28stk møtte. Kurs fra barnehåndball er gjennomført med 

15 deltakere. 

Namsos: Har jobbet strukturert og bevisst i styret for å rekruttere barn. Mål; øke 30% 

i løpet av 2 år. Er på god vei. Har vært synlig i media. Har økning av spillere på alle lag. 

Trenere har samarbeidet, hadde trenere på plass tidlig, har arrangert kick-off, 

annonser i avisen, aktiv på facebook, arrangert håndballskole, sendt nesten alle 

trenere på Trener 1, Har hatt inspirasjonssamling med Valery Putans. Mål to er å 

bedre utøverne. 



 

Overhalla: 3 J10lag, men meldt opp 2. Gutter – mister flere til fotball dessverre. 

Foreldreorganisert fotballtreninger. Ønsker å rekruttere flere gutter, men det stopper 

hos foreldrene. Har arrangert kick-off. Har litt utfordringer i styret. Leder har 

signalisert at han ønsker å trekke seg, samt mulig et styremedlem til.  

Kolvereid: Planlegger ny hall. I oppstart. Har vært i møte med arkitekt. Planlagt ferdig 

påska 2021. Har hatt besøk av Byåsen-akademiet. Veldig positiv opplevelse! 

Anbefales! Utfordring med at de minste spillerne ikke vil på kamp. Jobber med å 

finne årsaken. Det er nok sannsynligvis foreldrerelatert. Måtte trekke 15-lag fordi 

spillerne ga tilbakemelding på at de ville prioritere skole.  

Utfordringer hos klubbene: Foreldrestyrt fotball. Klubbene enig om bredde, men 

foreldre organiserer helårlig fotballtrening. Klubben mister en del potensielle spillere 

med bakgrunn i dette. Håndballsesongen starter tidligere og fotball har lang sesong. 

Fotball har sonesamlinger i løpet av vinteren. 10 før og 10 etter jul.  Stor nivåforskjell 

mellom andre klubber, hvor lagene trener hele året, flere ganger i uka. I denne sonen 

trenes kun vintersesong og maksimalt to ganger/uke. 

Forslag til løsning: Samarbeid fotball-håndball. Ikke ha treningstid samme dag. 

Klubbsamarbeid. 

Ø G/J10 

Ønske om at alle spillere står på kamprapport grunnet innmarsj. Ikke krav om dette 

fra regionens side.  

Ulike oppfatninger om regler.  Reglene er klar, men er alle informert. Viktig at trenere 

får info og følger reglementet 

https://www.handball.no/globalassets/region-nord/nyheter/nyheter-201819/illustrasjoner-

plakater/2018_minihandball-plakat.pdf 



 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/barnehandball-6-12-ar/6er-

handball-10-11-ar/ 

10-årsdager. Praktisk for oppsetter, men blir lange dager. Hva mener klubbene? Ønsker 

puljevis løsning – dagen delt i to, for å unngå lange dager. Ønsker ikke serie, fordi det da blir 

flere helger. Det er ikke foreldrene motivert for og da er det en risiko for frafall. 

Forslag om å sette inn et par spillere ekstra ved ujevne lag, slik at det blir moro for begge lag. 

Alle klubbene er enige i dette. Kamp skal være morsom og inspirerende. I praksis kan da et 

førsteårs J/G 10 ha 8 spillere ut på banen, mens et andre års J/G 10 har 6. Det gjøres 

oppmerksom på at dette ikke er tillat. Dersom det er stor nivåforskjell bør spillere tas av 

banen for å jevne ut. Ekstra spillere på banen er ikke tillatt i følge reglement. Dommere er 

også oppmerksom på dette og vil ikke tillate ekstra spillere på banen. 

Ø Spillerutvikling. Fylkessamling. 

Ola informerte. For 2003 og 2004-modeller. Det er mulig å etterpåmelde spillere. 

Ø Lokale saker – minitureringer 

Terråk har gjennomført minicup for første gang i historien. Veldig godt gjennomført 
arrangement med god stemning. Kun to eksterne klubber stiller med lag og arrangør 
opplever å få mange spørsmål fra ulike trenere om tidspunkt og annen info. Hva er 
årsaken til det? 
Tips: Gi trenere lenke til minicuper. Da kan de tidlig sette av datoene og formidle 
videre til foreldrene. Lettere å planlegge hvem som kan være med når. 
 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/barnehandball-6-12-
ar/minihandball/miniturneringer/soneteam-minihandball/sone-namdal/ 
 
Cuper innad i sonen skal prioriteres før lagene deltar i andre soner. Det er viktig å støtte opp 
hverandre for å holde aktiviteten oppe i sonen. 
 

Ø Dommersituasjonen 



Ny fagansvarlig; Trude Gerhardsen. 

 

Dårlig dommersituasjon i Nord. Store utfordringer fra 14 år til senior. Namdalen er 

imidlertid godt rustet og har tilstrekkelig med dommere. 

Vanskelig å få dommere til å gå gjennom Dommertrinn 2 og 3.  

Dommere er ikke nøytrale og habile. 

NHF kamp og konkurransereglement; kamp skal spilles uansett om det er dommer til 

stede eller ikke. 

Fra 28.09 – 03.11 har det gått 100 kamper fra J/G10 – 4 div. uten dommer til stede. 

Vanskelig å få dommere fra Trondheim til Namdalen. 

Dommer kan ikke melde sperring på helg for å dømme i annen sone. Dommere SKAL 

prioritere egen sone. Utfordrende for Namdalen. To dommere må da dømme alle 

dame/herrekamper i sonen. Det er lite motiverende å dømme samme lag hver gang. 

Motiverende for dommere å dømme i andre haller, men ingen tar kontakt fra 

Trondheim for å låne dommere fra Namdalen. Namdalen har godt med dommere og 

har ikke kamper til alle, men får ingen forespørsler fra andre soner som mangler. 

Nabosoner angir kostnad som en faktor, men dersom det er dommermangel bør det 

være underordnet. 

Hva kan gjøres for å bedre situasjonen; 

Dommer og dommerutviklingskurs. Viktig at dommere blir fulgt opp. Har klubbene 

«beholde-plan»? 

Samarbeide mellom klubbene. 



Skape dommermiljø i klubb og sone 

 

Det vil arrangeres fagseminar under Euro 2020 

Hvorfor slutter dommerne? 

Manglende dommermiljø, manglende oppføging fra klubb, manglende oppfølging fra 

regionen, lei av å bli kjeftet på, kamptilbud – for få kamper/for høyt/lavt nivå, flytter 

grunnet studier/jobb, ønsker å satse som spiller, for lite interesse. 

Dommerstøtte – dommerkontakt i klubb 

Klubbens bindeledd mellom dommer-klubb-region 

Administrative oppgaver og faglig oppfølging. 

• Dommerpåmelding før sesong 

• Rekruttering og oppfølging gjennom sesongen 

• Utstyr til klubbens dommere 

• Bistå egne dommere med oppsett, sperrer og TA 

• Følge opp i forbindelse med kurs 

• Dommerkvoter 

• Kontrakter for klubbens dommere 

• Sende inn rapport om dommerarbeid i klubb til administrasjon i RN innen 

15.04.20 

 

Dommervert 

Være synlig ved å bære gul vest. 

Møte dommere når de kommer til hallen 

Sørge for eget dommerrom 

 



 

 
Dommerkurs. 

God påmelding i ytre del av Namdal. Ikke like godt i indre del. 

Viktig at klubbene sender noen på dommerutviklingskurs 23.11 

 

Dommeroppsetter 

Ansvar for å sette opp dommere på kamper. En krevende og utfordrende 

oppgave ved mange omberamminger. Avhengig av sperrelister og at klubbene 

melder fra om aktive dommere. Avhengig av at dommere har gode sperrelister og 

følger med på MinHåndball-appen. 

 

Fagseminar Euro 2020 

11 januar 2020 kl 10:00 – 14:00 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/praktisk-info/regional-info/euro-

seminar/dommerabreid-i-klubb/ 

 

Dommer i Nord. 

Oppdatert hjemmeside. 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/dommer/dommer-i-nord/ 

 

Ø Hva er nytt i den digitale verden 

• Handball.no 

• Turneringsadmin 

Søknader om klubbsamarbeid 

Oppfordre til å bruke klubbens LIVE-bruker 

• LIVE 



Ingen LIVE-registrering på J/G10 Ikke resultatmelding før J/G11 

 

• Min Håndball 

 Div utbedringer. Husk å laste ned ny verson 

• Min Idrett 

Ny layout på innlogging 

 

Ø Siste runde 3.div 

NN-serien. 

Kamper for siste 4. 

TE-serien 

Siste serierunde 3.div spilles i Trondheim spektrum 

Bankett på Scandic Lerkendal 

Ø Islandsk modell 

Kun Namsos aktuell. 

Gode opplevelser. Utfordring i starten før de fant sitt nivå. Økt fra 8 spillere til 15 

spillere.  

Utfordring for regionen å finne halltid. 

Ø Seriereglement 20/21 



Noe som mangler, må presiseres, fjernes? 

 

Frist til 01. februar 2020. Meld fra til kristian.valstad@handball.no 

Ø Klubbsamarbeid 

Namsos ønsker samarbeid med Overhalla for å berge aktiviteten i sonen. Spesielt på 
guttesiden. Namsos har tatt kontakt tidligere, uten at det ble fulgt opp. Viktig at 
klubbene følger opp når det sendes forespørsel. 

 

Ø Info fra regionskontoret 

Årets forbilde 

11 av 12 er kåret. 1 - 31.12 kan dere stemme på «årets forbilde» 

Ta over instagram-kontoen 1 uke 

Meld til monica.ibsen@handball.no 

Facebook 

Snart 10 000 følgere. Da blir det trekning av flere flotte premier. 

Ø Euro 2020 

Namsos kommer med 105 medlemmer 

Følg med på hjemmesiden! 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/ 

          Hva gjør vi i sonen? 
 



• Arrangement innad i sonen 
• Kamper på storskjerm 
• Treningskamper 

 
 

• Gå sammen med naboklubber og lage arrangement 
• Arrangere håndballskole 
• Felles kveldsmat under kampene 
• Konkurranser og aktiviteter 

 
Hva kan sonen bidra med? 
 

• Maskott. Winni kan sendes rundt 
• Plakater 

 


