
                 Sonemøte sone Namdal 14.01.21 

           via Teams. 

 

Deltakere: Andreas Remøyholm (Avtroppende klubbrådgiver), Stian Oldervik (påtroppende 
klubbrådgiver), Beate Bårdvik (soneleder), Kristoffer Nicolaysen (Teamleder dommer), Lene 
Nygård (Rørvik), Laila Hellesø (Rørvik), Anita Arnøy (Rørvik), Sissel Sørhøy (Terråk), Lisa 
Lindsethmo (Terråk), Hege Skillingstad (Namsos), Jarl Espen Sjursen (Namsos), Line Fallmyr 
(Kolvereid), Lena Kristoffersen Nordahl (Kolvereid), Lasse G. Tetlie (Overhalla). 

 

• Velkommen 
Klubbene ble ønsket velkommen til nok et møte i digital form. Vi ser frem til å møtes 
fysisk, men så lenge smittesituasjonen er som den er, må vi møtes i det digitale rom. 
Vi møtes fysisk så snart det er mulig. 
  

• Runde blant klubber 
Rørvik: Ingen aktivitet siden 4 januar. Oppfordrer spillere til å trene selv, drive med 
alternativ aktivitet. Skal ha styremøte til uken og planlegge veien videre. Håper på 
lemping av restriksjoner. Alt er per d.d på vent. Bekymret for aldersgruppen 19 år og 
eldre. Barna aktiviserer seg selv, men junior/senior har ikke hatt tilbud siden mars. 
Kolvereid: Litt samme som Rørvik. Trente frem til hallen ble stengt 04.01. Håper på 
åpning for trening. Kan bli utfordring å overholde kohorter. Trenere skeptisk til å 
reise på kamp. Det er meldt ønske om lokale kamper – med Rørvik. Har jobbet litt 
med administrasjon av klubben, men restriksjoner har gjort det vanskelig. 
Namsos: Likt som Rørvik og Kolvereid. Trente frem mot jul. Måtte avlyse noen 
kamper grunnet smitteøkning. Flere trenere er flinke og finner på alternativ trening. 
Venter på hvilke restriksjoner som kommer. Planlegger å ta grep for å opprettholde 
aktiviteten hos barna dersom nedstenging varer lenger.  
Terråk: Samme situasjon som andre klubber. Hadde planlagt en liten, lokal 
turnering i jula, men da var hallen stengt. Fikk gjennomført 10-års arrangement før 
jul. Det viktigste er at hallen blir åpnet for trening, slik at lagene kan spille kamp mot 
hverandre. Har liten tro på kampaktivitet med eksterne lag. 
Overhalla: Hver enkelt trener forsøker å holde i gang egentrening. Det eldste laget 
forsøker å møtes til fellestrening ute. Ingen spesifikk oppfølging av dommere. 
Trenere er bekymret for kampavvikling.  
 
 

• Lokale saker 
o Gladsak fra klubb 

Overhalla har kommet lenger mht ny hall. Idrettslaget har fått tegnet forslag 
til hall. Tegningene er oversendt kommunen, som har nedfelt egen gruppe for 
å se på dette. Håpet er å sette spaden i jorda ila 2021.  
 



 
 

o Status Covid-19 
Det vil komme nye retningslinjer mandag 18.01. Det ser dessverre ut til at det 
kan bli forlengelse av de strenge retningslinjene vi har per d.d. Man kan håpe 
på at lokale tilpasninger gjør det mulig for kommuner med lite smittetrykk å 
åpne hallen. 

o Beramming av kamper som er utsatt 
Ser ut til å bli mange kamper på kort tid. Sesongen kan strekkes ut til 18.04 
dersom det er behov. Helga etter påske kan brukes til kamper, så fremt hallen 
er ledig. 
 
 
Ungdomshåndballen (13 år og eldre) blir prioritert fordi det er størst fare for 
at de faller ut/slutter. 
Sluttspill anbefales avlyst og at seriekamper prioriteres. Det er ikke behandlet 
av Regionstyret ennå. 
Hva med kampene som ikke spilles i januar? Dersom det er praktisk mulig, vil 
klubbene gjerne spille kamp. Det er imidlertid viktig å se på andre idretter, slik 
at det ikke kolliderer – fotball, svømming.. 
Det er ikke gått i dialog med fotballforbundet ennå. Viktig at sesongene 
avklares sentralt, for å unngå konflikter mellom idrettene lokalt. 

o Kursaktivitet 
Dommer 1. Namsos kan prioriteres til våren. Februar/mars dersom mulig.  
Terråk ønsker Barnekamplederkurs. 
Det er sendt ut invitasjon til trenerkurs. Trenerkurs 2 står på pause fordi det 
nå er praktisk del igjen. 
 

• Seriereglement 21/22 
o Ingen endringsforslag fra sone Namdal. Frist til 08.02. Obs at seriereglementet 

gjelder for hele region Nord. J/G 15 år er oppe til diskusjon. Per d.d 
gjennomføres dette etter islandsk modell. Mulig overgang til vanlig seriespill. 
Svakheten ved modellen er at lagene må forflytte seg over store avstander. 
Namsos og Rørvik har gode erfaringer med islandsk modell. Eneste utfordring 
var at noen toppet laget. Terråk opplevde det som lite motiverende med så 
lange avstander når man må planlegge reise på kort varsel.  
Åpning for påmelding til seriespill 2021/2022 1. april 2021. 
 

• Dommere:  
Kristoffer Nicolaysen presenterte kort teamlederrollen. Se vedlagte powerpoint. 
Ønske om flere dommerutviklere. Digitalt møte 27 og 28 januar med tips og triks.  
 

• Status senior.  
Det inviteres til informasjonsmøte i uke 4 (2 divisjon) og uke 5 (3 divisjon og lavere). 
Ingenting er bestemt ennå. NHF skal bestemme og de har ikke kommet med  
 



 
retningslinjer ennå.  Alle klubber med seniorlag har fått en link med 
spørreundersøkelse. Obligatorisk besvarelse.  
 

• Streaming av kamper 
Obs samtykke av de som filmes. Også dommere. Barn under 15 år skal ha 
godkjenning av foreldre. Tenk over hvilken plattform som brukes. Facebook er ikke 
anbefalt 
Klubbene må informere, da det er foreldre som streamer. Tips fra Kolvereid. Lag en 
film som kan vises i hallene, evt opplysning som kan spilles av. 
 

 
• Endringer i klubbservice 

Klubbleder i Møre og Romsdal har sagt opp. Møre og Romsdal har ikke hatt 
klubbrådgiver. Andreas tar over fra 1.februar, mens Stian Oldervik tar over som 
klubbrådgiver for sone Namdal, Innherred og Helgeland. Stian presenterte seg og 
gleder seg til å samarbeide med sonene 😊"#$% Vi ønsker han velkommen og ønsker 
Andreas lykke til videre 😊"#$%. 
Stian og Andras vil samarbeide den første tiden. 
 
Stian Oldervik; stian.oldervik@handball.no 
                           Tlf; 90729116 
 

• Eventuelt 
Det ble diskutert litt risiko for stort frafall denne sesongen og hvordan disse spillerne 
(og nye) skal rekrutteres neste sesong. Namsos kom med et forslag om samarbeid 
klubbene mellom. Kanskje en felles kick-off, hvor man eventuelt kan få oppover en 
landslagsspiller som trekkplaster. Positivitet er viktig og det bør legges en plan tidlig. 
NHF er også opptatt av dette, da frafallet grunnet coronna-situasjonen er aktuell på 
landsbasis. Det vil derfor også komme tiltak fra sentralt hold. 

 


