
Sonemøte, sone NamdalScandic 
Rock City, Namsos 27.08.20 
Tilstede: Andreas Remøyholm (Klubbrådgiver), 

Beate Bårdvik (soneleder), Sissel Sørhøy (Terråk), Lise Lindsethmo (Terråk), 
Camilla Bugge (Bangsund), Hege Skillingstad (Namsos), Jarl Espen Sjursen 
(Namsos), Lasse Tetlie (Overhalla), Line Fallmyr (Kolvereid), Lena Nordahl 
(Kolvereid), Lene Nygård og Laila Hellesø (Rørvik) deltok via Teams 

❖ Velkommen 
❖ Runde blant klubber 

Rørvik: Ikke kommet i gang. 3 lag trener med bakgrunn i at fotball holder på og 
avventet til skolestart. Det tar tid i hall grunnet desinfisering og overholdelse av 
smittevernregler. Mye ansvar på trenere. Planlegger håndballskole. Kommunen 
krever egen smittevernsplan. Det krever litt ekstra, men satser på å få 
gjennomført likevel. Har trukket ett lag - G20. Henger litt bak det som er vanlig på 
denne tiden. 

Namsos: Coronna har satt klubben endel tilbake. Meldte på 17 lag. Nå frafall. 
Trukket 6 lag. Sannsynligvis Coronna som stor årsak til frafall. Fortsatt utfordring 
med J16. Har ikke J14 eller J15, så dersom J16 må trekkes må de få tilbud om 
spill i annen klubb (Overhalla). Vanskelig å få med seg foresatte. Det er nok også 
en medvirkende årsak til frafall. Hallen er åpent. Det vaskes mellom hver 
idrettsgren og ikke mellom hvert lag. Likevel krevende. Kommunen ønsker ikke å 
åpne tribunen. 

Terråk: Stengt hall ennå. Sannsynlig åpnet for trening opp til 10 klasse 07.09. 
14-års laget trener ute. Trenere på plass. Marginale lag. G11 meldes over til 
G10. Søkt mange dispanser for å gi alle interesserte tilbud.  

Kolvereid: Samme retningslinjer som Rørvik. Krevende å overholde alle krav. 
Senior starter trening neste uke. Barn etter høstferien. Ett lag er trekt. Mulig ett 
til. Spent på gjennomføring av sesong. 

Bangsund: Spiller fotball ennå. Oppstart trening etter høstferien. Håper 
gymsalen er åpen til da. 

 



 

 

 

Overhalla: Planlegging ok. Har oppstartsuker. Har trenere til alle lag, men 
mangler spillere. Mye frafall av spillere siden i vår. Stengt hall. Politikere sender 
ut signal om at hall muligens ikke åpner. Foreldre blir usikre og melder ikke barna 
opp i håndball. Må sannsynligvis trekke flere lag. Har trukket 4 lag til nå. Har 
mange mini. 

❖ Lokale saker 

- Reiseavstand  

Flere klubber har gitt tilbakemelding på lange reiseavstander for barn. Dette 
gjelder flere soner. Innherred veldig misfornøyd med avdelingsoppsett til J11. 
Viktig med allsidighet. For å få til det må Namdalske lag og lag fra Innherred 
spille i samme avdeling. Innherred foreslår turneringsdager opp til 12 år. 
Namdalen tenker at det kan gå an, men da må det være mer komprimert enn det 
har vært på J/G10. Turneringsdager er foreldrevennlig. Hjemmekamper gir 
anledning til å vise frem idretten og skape engasjement. Ved en kampdag blir det 
få anledninger til å vise frem barna og idretten til spillernes familie.  

- Mediehåndtering 

Ofte blir trenere kontaktet. Ledelsen ønsker at trenerne tar kontakt med styret, 
men noen ganger glipper det. Klubbene flink til å bruke gruppesider på 
Facebook. Mediahåndtering kan være utfordrende. Ønske om hjelp fra regionen 
når det gjelder stengt hall. Regionen forholder seg heller til idrettsrådet, da 
håndballforbundet bare er leietaker for kamp. 

❖ Terminliste 

Spørsmål om å unngå stor geografisk spredning av kamper med tanke på 
smittespredning i Covid-19 tid. Mange haller, mange lag øker smitterisikoen. Det 
kommer en arrangementveileder. Regionen forsøker å få dette opp på politisk 
plan, slik at smittevernstiltak ikke varierer fra kommune til kommune. 

Ønske om å ha med Sømna og Brønnøysund i avdelingsoppsett 



 

 

 

❖ Covid-19 
- Oppdaterte retningslinjer 
- Oppdatert reglement under kamp- og konkurransereglement. Viktig at 

klubbene holder seg oppdatert på retningslinjene/reglement. Tips å unngå 
innbytterbenk, men bruke stoler for å overholder 1m-regel. Egen side på 
handball.no. Send mail til kommunikasjon@handball.no for spørsmål 
angående Covid-19. evt sende mail til Andreas. 

- Økonomi 
- Utfordringer 
- Mye frafall grunnet usikkerhet 
- Hallsituasjon 

Kommunene praktiserer forskjellig. Det gjør gjennomføring av trening og 
serie utfordringer. 

- Arrangement  
- Rema 1000 og 1 divisjon starter opp som planlagt, med spesielle krav til 

avvikling. 
- Treninger og kamper opp til 19 år, oppstart fra 01.08 
- Trening og kampavvikling fra 2 divisjon utsettes. 
- 3 divisjon utsatt til 01.10 
- Håp om oppstart i uke 42 for 4 og 5 divisjon. 
- Kamper i hall gjennomføres med 30 min pause - for å ha tid til 

rengjøring/desinfisering. 
- Sykdom (hvor det er forbud mot fysisk aktivitet) gir grunnlag for 

omberamming.  
❖ Kursaktivitet 

Trener 1. Invitasjon har gått ut. Teori gjennomføres via Teams. Praksis 
gjennomføres når smittesituasjonen er bedret. 

Trener 2. Teori via Teams. Praksis gjennomføres når smittesituasjonen er 
bedret. 

 



 

 

 

Mange e-læringskurs. Barnekampleder, Dommerutvikler, Dommer 1 (delvis e-
læring). Praksis gjennomføres i hall når det er mulig mtp  

Spillerutvikling: Trenerskole til trenere for spillere født 2006-2007 

❖ Ny organisering av dommerutvikling 

Dommerkpprdinatorer kuttet ned til 4 teamledere. Kristoffer Nicolaysen i denne 
sonen. Klubbene skal selv utnevne dommere opp til og med J/G 11år. 

Dommeroppsettsarbeider for Namsos/Overhalla: Jan Ove Lysberg. 

❖ Idrettsoppgjør 

Utvidelse som gjør det enklere og tryggere for dommere og klubb. 

❖ Hvordan bruke Turneringsadmin i klubb 

Klubbene føler seg trygg på bruken av TA. 

❖ Hvordan bruke SportsAdmin i klubb 

Ledere, verv og andre funksjoner legges inn her. 

Klubbene føler seg trygg på bruken av TA. 

❖ Fargerik håndball 

Regionene har fått tilgang til flere midler satt av spillere med minoritetsbakgrunn i 
håndballen. Viktig å invitere foreldrene inn.  

Kan få råd, veiledning og støtte. Kontakt Eva schei ved regionskontoret. 

❖ Kortbane 

For 9 og 10-åringer. (Årskull 2010 og 2011) 

Ikke alle klubber har fått merket opp banen og har mål på plass. 



 

 

 

❖ Miniturneringer 

Terråk 14.11.20 

Overhalla 12.12.20 

Rørvik 23.01.21 

Kolvereid 

Namsos 14.03.21 

Overhalla 

❖ Eventuelt 

Samarbeidsavtale med Scandic 

Klubber kan bruke koden; D000037517 

Rabatert pris for de som bestiller 

Hvis gruppen er større enn 9 personer må Scandic kontaktes per telefon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


