
 
 
Sonemøtet for sone Namdal via «Teams» 26.11.20 
 

 
Tilstede: Andreas Remøyholm (Klubbrådgiver), Beate Bårdvik (Soneleder), Kristoffer 
Nikolaysen (Teamleder dommere), Hege Skillingstad (Namsos), Jarl Espen Sjursen 
(Namsos), Sissel Sørhøy (Terråk), Laila Hellesø (Rørvik), Lene Nygård (Rørvik), Line Fallmyr 
(Kolvereid). 
 
 
Agenda: 
 

• Velkommen 
Ekstraordinært sonemøte grunnet avlyst håndballforum. Vi har en spesiell situasjon 
for tiden og det er tøft å være leder. 
Grunnen til at vi driver med idrett er at det er positivt for barn og unges fysiske og 
psykiske helse. Det er viktig å huske dette i denne utfordrende tiden 😊"#$% 
 
 

• Runde blant klubbene 
 
Namsos: Har hele høsten slitt med motivasjonen til J20. Måtte trekke laget. Nå er J14 eldste 
ungdomslaget. Kamper går stort sett normalt. Vanskelig med restriksjoner som spillere får fra 
arbeidsgivere. Spesielt innenfor helsesektor. Det gir noen ekstra utfordringer. Namsos hadde 
et smitteutbrudd på videregående. Det utgjorde karantene for en del spillere. Hall og tribune 
er åpen. Det er veldig positivt for spillerne. 
 
Terråk: Trener som normalt. Har ikke mistet spillere på tross av at kamper har falt ut. 
Opplever at de yngste er fornøyd uten kamptilbud. Kommunelegen anbefaler at barn og 
unge ikke reiser ut av kommunen nå. Klubben velger å forholde seg til anbefalinger og har 
utsatt kamper til helga. Har gjennomført internkamper med sekretariat og litt publikum, slik 
at spillerne skal få følelse av noe annet enn bare trening. 
 
Rørvik: Det går bra. En kommune uten smitte. Ulik anbefaling fra ulike kommuneleger. 
Foreldre ønsket ikke at laget skulle reise til Steinkjer. Kommunelegen frarådet ikke spill i hall, 
men frarådet shopping. Styret kunne likevel ikke overprøve foreldrene. De andre lagene 
reiser. Har justert på enkelte treninger grunnet store kull. Minihåndball blant annet er delt 
opp.  Vanskelig og dumt med hjemmearrangement med kun 50 pers. Blir utfordrende med 
flere kamper. Herrelaget har tjent penger for håndballgruppa og de har søkt og fått innvilget 
kulturmidler. 
Skryt til regionen som har gitt ekstra dispanser i år. Det gjør det enklere å beholde spillere. 
 
Kolvereid: Trener alle lag, bortsett fra senior herrer. De er ikke motivert grunnet 
restriksjonene. Trenere og foreldre er redd for smitte ved kampavvikling og reiser.  
 
Overhalla: Alle lag trener. Restriksjoner i hall – 15 min mellom treninger for rengjøring. 
Kamper kjøres uten publikum. Kun sjåfører får komme inn. Kommunen har tett dialog med 
håndballgruppa for å ha oversikt. Kortbane er oppmerket. Kommunen stiller med rengjøring 
etter kampdag. 
Alltid 3 lag i hallen – på hver sin tribune. Klubbhuset brukes til ventende lag. 



 
 

 
 
 

 
 
 

• Presentasjon av teamleder for dommere 
Kristoffer Nicolaysen har vært dommerkoordinator for Namdalen. Rollen er nå borte og 
erstattet med teamleder – for Namdalen, Innherred, Helgeland, Salten og Hålogaland. 
Teamleder er bindeledd mellom dommere og regionen. Teamleder skal følge opp 
dommerutviklerne. Dommerkontakter må melde inn når det er behov for dommerutviklere. 
Per nå er det kun 2 i Namsos og 1 i Rørvik. Det er behov for flere. Ønsker innspill fra 
klubbene. Teamleder er også dommeroppsetter behjelpelig.  
Klubbene legger til rette for spillere og trenere. Husk dommere og dommerutviklere, slik at 
de får tilbud og aktivitet. Eksempelvis treningskamper. Det er dommerkurs på gang, men ikke 
før etter jul. 
Ønske om at klubbene sender inn gladsaker rundt dommere. 
 
 

• Info 
Protokoll endel endret. Full nedstigning i november. Nå max 50 i hall, i tillegg til viktige 
funksjoner som dommere, sekretariat, smittevernvakt, kampvert. Kan være strengere lokale 
tiltak. Klubbene må forholde seg til det. Det må være fastmonterte seter dersom man skal 
benytte seg av 200 pers i kamp. 
 
Fra 11år- Max 12 spillere på kort, men anbefales 10 for å fordele bedre. Fra 16år lov med 14 
på kort. Regionen anbefaler max 25 personer per kamp – inklusive spillere. 
 
Ved max 12 spillere per lag av lag A og B, så kan lag C og D komme inn i hallen. Lag A 
og B går ut av hallen når lag C og D begynner å spille.  
Alternativt kan man få ut begge lag med publikum og rengjøre før neste lag kommer 
inn. Dette for å sikre at foreldre som kjører får komme inn. Dette blir opp til 
arrangørklubb. Det viktigste er at antallet i hall ikke overstiger 50. 
 
Rundt 1200 kamper i barne-/ungdomslag som mangler ny dato. Alle skal flyttes til vår 
(januar, februar, mars) 2021. De eldste klassene prioriteres og de yngre lagene må 
vurderes. Neppe mulig å få gjennomført alle kamper. 
 
Obs omberammingsrutiner ved vanskeligheter med å stille til kamp. Viktig at alt er 
gjort riktig slik at man unngår misforståelser. Avtal med motstander ny dato. Dersom 
lagene ikke blir enig, legger regionskontoret kampen i forhold til terminliste. 
Omberamming grunnet covid-19 = Ingen gebyr. 
 
Vanskelig å få gjennomført full sesong i seniorspill. I beste fall halv sesong, avhengig 
av restriksjoner. Gjøres en status i desember. 
Sluttspill for 14-åringer kan bli avlyst dersom det blir flere nedstenginger. Det er en 
mulighet for at det ikke kan kåres avdelingsvinnere i år. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alle klubber må sende inn link til haller, hvor hallens restriksjoner er beskrevet. Ved 
dokument må dette følges opp til enhver tid, slik at det hele tiden er oppdatert. 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/10/oversikt-over-hallenes-retningslinjer/ 
 
 
 
 
Neste møte torsdag 14.01 kl 19.00 via Teams. Klubbrådgiver kaller inn og sender 
link. 
 
 

 


