
 
 
Sonemøtet for sone Namdal via «Teams» 22.04.20 
 

 
Tilstede: Andreas Remøyholm (Klubbrådgiver), Beate Bårdvik (Soneleder), Kristoffer 
Nikolaysen (Dommerkoordinator), Thomas Fallmyr (Kolvereid), Sindre Sørhaug (Kolvereid), 
Terese Lien (Namsos), Jarl Espen Sjursen (Namsos), Sissel Sørhøy (Terråk), Lise 
Lindsethmo (Terråk), Veronika Otervik (Terråk), Lailia Hellesø (Rørvik), Lene Nygård 
(Rørvik). 
 
Agenda: 
 

• Velkommen 
Det var noen startvansker, hvor noen slet med å komme inn i møtet. Etter hvert kom 
alle inn og vi ønsket velkommen. Vi er inne i en stille og uforutsigbar tid, men Region 
Nord tar sikte på oppstart i september/oktober (vanlig tid). 
 

• Runde blant klubbene 
 
Namsos: Melder på 15 lag. 4 flere enn i fjor. Få J16-spillere. Stor utfordring å få tak i trenere. 
Spesielt senior, men også de yngre. Jobbet med å få tak i ny samarbeidspartner. 
 
Terråk: Stille nå, men håper å ha med spillere neste sesong. Mini neste år, J/G 10 og 11, J12 
og J15. Taper inntekt. 
 
Rørvik: Brå avslutning på sesong, men ser nå fremover mot neste sesong. Spent på 
fremtiden. Bekymret for frafall. Får ikke trene – en utfordring. Håper på sesongoppstart i 
september. Fornøyd med forrige sesong. Noenlunde samme antall lag i år som i fjor. 
Nedgang på guttesiden. 
 
Kolvereid: Stille for tiden. Ingen aktivitet. Har påmeldt lag til neste sesong. Gått opp noen 
lag. Noen spillere på utlån forrige sesong. 
 

• Lokale saker 
Ingen lokale saker. 
 

• Status Regionsting 
Utsatt på ubestemt tid. Mulig digital plattform i juni. 
 

• Soneleder 
Beate fortsetter, men det er lov å komme med motforslag 😊"#$% Velges for 3-årig tingperiode. 
 

• Seriereglement 20/21 
Nytt seriereglement vedtatt. 
Max 45 kamper på en spiller per sesong. 
Nytt av året; Kortbane 
Islandsk modell fortsetter 
Juniorserie – erstatter 18-års serien 
Kan fortsatt søke om å arrangere sluttspill. 
 



 
 
 
 

• Påmeldingsfrist 
30 april er fristen. Kommet inn mange påmeldinger allerede. 
 

• Dommerkontakten sine oppgaver sesongen 20/21 
Dommerkontakter har fått noen nye oppgaver. Dommerkvote som før. Dommerutvikler på 
nivå 1-4 telles på kvoten om de bistår dommerne. 
Klubbene skal selv utnevne dommer opp tom 11år. Dvs at arrangørklubb får tak i dommere. 
 

• Viktige datoer 
Neste sonemøte om en måned – Avdelingsoppsett er mest i fokus, valg av ting delegater, 
soneleder osv. 
Terminliste klar 11.09 
Oppstart oktober. 
 

• Eventuelt 
Namsos melder på J9. Et ønske om at flere klubber gjør det samme – dersom mulig. 
 
Neste møte mandag 18.05.20. Via «Teams» 

 


