
                       SONEMØTE SONE NAMDAL 

        06.02.20 kl 18.00 Scandic Rock City Namsos 

Tilstede: Kristian Valstad (Seksjonsleder klubbservice), Andreas Remøyholm (Klubbrådgiver), 
Beate Bårdvik (Soneleder), Kristoffer Nikolaysen (Dommerkoordinator), Marit Aasbø 
(Dommeroppsetter Namsos/Overhalla og Dommerkontakt Namsos), Sissel Sørhøy (Terråk), 
Sindre Sørhaug (Kolvereid), Lene Nygård (Rørvik), Anette Haugerøy (Overhalla), Mette 
Wester (Overhalla), Hege Skillingstad (Namsos), Camilla Bugge (Bangsund). 

 

Sakliste: 

 Velkommen 
Soneleder ønsket velkommen og lot ny klubbrådgiver og ny seksjonsleder 
presentere seg.  
 
Andreas er 27år, ekte sunnmøring og har bachelor innen Sports Management. 
Han har spilt håndball i barne- og ungdomsalder, samt vært trener i 12 til 14 
års klassen. Han gleder seg til å bli kjent med både klubber og område og 
siden han er fra Sunnmøre er han ikke ukjent for litt avstander og kupert 
terreng. Han har som mål å få til et godt samarbeid med klubber og håndball-
ildsjeler fra denne delen av landet. 
 
Kristian Valstad har tidligere vært klubbrådgiver for Trondheim, før han nå har 
tatt over «sjefsstolen» etter Arild Stav. I tillegg sitter i nasjonalt klubbhusteam 
og i konkurranseteamet. Han begynte sin karriere i håndball da han var 12år. 
Han begynte da som målvakt og fant raskt plassen sin. Han har spilt for CSK, 
Heimdal, Elverum, Kolstad Vikhammer og Strindheim. I tillegg har han vært 
både gutte- og jentetrener opp til 18år. Han er utdannet førskolelærer, så han 
har god trening i tålmodighet og konfliktløsning. Han er også på tilbudssiden 
for klubbene, selv om den daglige kontakten vil foregå gjennom soneleder og 
Andreas. 
 
Vi ønsker begge velkommen og gleder oss til videre samarbeid 😊"#$% Andreas 
Remøyholm kan kontaktes på andreas.remoyholm@handball.no og tlf: 484 
28 170. Soneleder og klubbrådgiver vil komme på klubbesøk utover 
våren/høsten. 
 

 Runde blant klubber 
Namsos: 13 lag i år. Stor oppgang i år. Målsetting om økning 30% på to år. 
Når nok det målet allerede i år. Bra med spillere under 13år, men over det er 
det ikke så mange som ønsket. G18-lag. Tøff serie. Hadde samarbeid med 
Steinkjer i starten av sesongen, men da en spiller ble skadet, falt også den 
andre bort fra laget.. Bra med publikum på kampene. Det er kjøpt inn bjeller. 
Kunne likevel tenkt seg mer publikum. Årsmøte 24.03. Ingen går ut av styret i 
år, slik at kontinuiteten beholdes. 
 
 



 
 
 
 

Overhalla: Stabil. Utfordring å beholde guttene. I år er G10 eldste lag. Ønsker 
seg ny hall… Utfordring med styret. Leder trakk seg tidlig i sesongen grunnet 
jobbsituasjon. Nå skal halve styret ut og det er vanskelig å rekruttere. 27.02 
årsmøte.  
 
Terråk: Har fått egen hall og spiller nå kamper i egen hall. Hektisk og mange 
arrangement. Positivt og har hatt økning av spillere. Mange nye spillere som 
nå er ferske, så J14 bruker litt tid på å lære seg spill. J11 stabil. G10 er økt fra 
1 til 2 lag. 8 åringer er med fordi de er mye sterkere enn mini. Serien 
utfordrende for J14, men ok for de andre lagene. Positiv interesse blant 
spillere, foreldre og frivillige. Sissel ønsket å gå ut av styret, men blir med i 2 
år til. Skal ha med en til i styret. 
 
Kolvereid: Nedgang i lag i år. Trukket både J14 og G14. Ingen 16-lag. Mange 
i de yngre klassene. Årsmøte 25.02. 3 som går ut av styret – blant annet leder 
og nestleder. Venter på ny hall med 2 flater. Skal være ferdigstilt april 2021. 
Gammel hall rives. 
 
Rørvik: Stor aktivitet med mange lag. Alle årsklasser. G11 slått sammen med 
G12 av mangel på -07-spillere. Mye gutter på 14, 15 og 16, men marginalt hos 
yngre. God rekruttering til herrelag neste 3-4 år. Ønsker å avansere til 2. div. 
Kvalifisering blir spennende. Har arrangement hver helg. Skal få ny hall i 
Rørvik. Blir da 3 flater på Rørvik. Beholder gammel hall, slik at det blir 4 flater 
til sammen. Blir da halltid til andre aktører enn håndball. Lene fortsetter som 
leder neste år også.  
 
Bangsund: Har mini 2012 og 2013. 2010 og 2011. Ett J10 og G10. Holder til i 
gymsalen. Lederskifte nå i år. 
 

 Lokale saker 
Minicup: Klubbene opplever lite påmelding fra andre klubber. Det var tidligere 
enighet om at det er viktig å støtte hverandre. Hvordan gjøres dette praktisk? 
Forslag 1. Alle klubber informerer foreldre og trenere ved sesongstart at det 
er påmeldt lag på alle minicuper i sonen. Minihåndball er gratis, så det bør 
være legitimt å kreve at alle klubber må delta med minst ett lag på hver cup. I 
snitt er det en cup per måned og det bestrebes ca 4 uker mellom hver cup.  
Forslag 2. Legg ut som «terminliste». Ønsker klubbene at mini skal legges 
opp som 10-års-serie? Klubbene anser dette som vanskelig fordi antall 
påmeldte barn varierer fra gang til gang. Det kan også legges ut som 
«terminliste», men uten å bestemme antall lag på forhånd. Kristian undersøker 
om det er praktisk mulig. 
 
Dommere: Det ble avholdt dommeransvarligmøte med dommerkoordinator i 
sonen 28.01.20. Alle klubber var representert og mye ble avklart underveis, 
samt at soneteamet fikk noen saker til behandling i etterkant av møtet. 
 



 
 
Det som kanskje ikke ble presisert nok på møtet er at 
Kristoffer Nikolaysen som er dommerkoordinator i sonen 

skal kontaktes ved spørsmål. Det er lite telefoner å få fra sone Namdal. Dette 
bunner kanskje i at andre løser saker som er dommerkoordinators oppgave. Vi 
vet at alle slike henvendelser tar tid og vi ønsker ikke å «bruke opp» de 
frivillige. Kontakt derfor dommerkoordinator som har betalt for å gjøre jobben. 
Marit Aasbø og Asle Andersen er dommeroppsettere og skal ivareta det 
praktiske med denne jobben. Dommerkontakter i klubbene må ta kontakt med 
Kristoffer ved spørsmål eller i etterkant av utfordrende kampsituasjoner. 
Ønske om lik bekledning av dommere. Svart er primærfargen! Regionen 
anbefaler orange som farge nr 2, da dette ikke kommer i konflikt med noen 
klubbfarger. 
Kurs: Tilbud om DT 1 i august. Risiko at det ikke er nok deltakere til januar. 2 
kurs blir berammet. Dersom det ikke er nok deltakere blir det avlyst. Ytre 
Namdal ønsker DT 1 i august. Namsos/Overhalla ser det som vanskelig å 
bringe ungdommer til ytre Namdal på ukedag. 
 
10-års-dager. 
Ikke alle klubber har fått like mange kampdager. Ønske om at dette fordeles 
likt neste år, slik at de som ikke fikk like mange dager i år – blir prioritert neste 
sesong. 
 

 Nytt fra konkurranseteam – seriespill 
 

Ø Sluttspill 17-19.04. samme helg som OL-kvalifisering. 
 

Ø Resultatregistrering i J/G10. Skal ikke registrere resultat. LIVE brukes kun for 
å slå på og registrere dommere og la dem signere. Dette for at dommerne skal 
få honorar. 

o Dersom regionskontoret finner kamper som er registrert i Live vil 
klubbene ha tilbakemelding. Regionen skal gi tilbakemelding. 

 
Ø Barnehåndball. Skal være moro. Lag skal ikke vinne kamp med mer enn 10 

mål. Lagleder har ansvaret for at det blir sånn. Mange stygge siffer til nå i 
årets sesong….. Klubbens trenere må informeres! Dommer kan si fra, men det 
er treners ansvar! 
- La alle score mål, sett de beste på nye plasser, alle skal være med i spillet. 
 
Innspill fra klubbene: Regionen plukker ut de beste. Ungdommene ønsker å bli 
plukket ut til fylkessamlinger.. Vanskelig å overbevise trener om at alle spillere 
skal spille minst 50% av kampen. Uansett vanskelig for spillere i Namdalen å 
spille «elite» grunnet avstand til større lag. Den islandske modellen som kjøres 
på G15 er en god modell. Kunne gjerne brukt på J/G16 også. 
Ønske om tydeligere retningslinjer for ungdomshåndballen.  
 

Ø Spillmodeller neste sesong. 
Ø Klubbene vil ikke ha noen i Lerøy neste år, men mulig Bring. 
Ø Bring G16. 36 lag. 9 lag hver avd. Kval 1 12-13/9 kval 2 3-4/ 



 
 
 
 

Ø Ikke J/G18 – junior Tilhører 20-års klassen 
Ø Ikke toppserie – Fylkesserie 
Ø Spilletid 2x25. 14 spillere og 2 timeout. 
Ø Obligatorisk å delta i juniorserie om deltakelse i Lerøy 

 
Ø Barnehåndball 
Ø mini 4-er 
Ø Kortbane, 5-er. Flytter frem målet. Bane 26m. Oppblåsbare mål. Bredden på 

mål er som vanlige mål. Mini-mål blir for små. Kortere avstand, flere 
ballaksjoner mot mål. Målvakten blir med i angrep – som i minihåndball. 
Vedtatt i klassene 9 og 10 år fra og med sesongen 20/21. Regionen sender ut 
informasjon om innkjøp av mål til alle haller. Kan fortsatt ha egne 9-års og 10-
årsdager, eller 9-års og 10-års kamper samme dag. 

Ø 6-er. Forslag for 11 og 12-år 
Ø 7-er fra 13år dersom forslag om 6-er håndball 11 og 12 år. 
Ø 10-årsdager som før? 
Ø 9-års dager som ekstra tilbud? 
Ø Miniturnering 7-8år? 

 
 Info om EURO 2020 i desember 

Ø Euro 2020 menn. Mange arrangement  
Ø Marit Breivik – foredrag. Suksess 
Ø Youthcamp. 750 spillere. kampaktivitet i egen årsklasse på formiddagen. 12-

16år. Mulig 18 år i desember. Venteliste. Videreføres til EURO 2020 damer i 
desember. 

Ø Trenerseminar. Målgruppe ungdomstrenere. Suksess. 
Ø Dommerarbeid i klubb. 44 pers fra 19 klubber deltok. 
Ø Soneledersamling. Jobbet med dommersituasjon og sonelederolle. Påvirkning 

på mål- og handlingsplan neste år. 
 
 

 Håndballforum 
I år legges håndballforum til Trondheim første helga i desember (04 – 06.12) 
istedenfor i september som er tradisjonen. Håndballforum i Molde, Tromsø og 
Trøndelag blir i år felles. Sikret overnatting og kamper ved deltakelse. Forum 
med kamper lørdag og søndag.  Alt er i planleggingsfasen. Agenda ikke klart 
ennå. Mye reiser. Får økonomiske konsekvenser for noen. Mulig det blir snakk 
om fordeling av kostnader. 
 
Neste sonemøte april. 
Avdelingsoppsettsmøte mai. 
Sonemøte med terminlistemøte august/september 2020 
Håndballforum 4-6 des. 
 
 
 



 
 
 
 

 Regionsting 
Årets Regionsting;  
Lørdag 9 mai Scandic Hell. 2 delegater. Soneleder og ?. Velges på sonemøte 
i april, hvor det er valg av soneleder. 

 
 

 Eventuelt 
Ø Send gjerne med sportslig leder på møte for dommeransvarlige. 
Ø Neste sonemøte legges til Høylandet i uke 18. Mandag 27.04 kl 18.00, 

Børstad Gård 
 

 


