
 

 

Sonemøte sone Namdal 25.05.21. Sted: Scandic Rock City, Namsos 

Tilstede: Kristian Valstad (seksjonsleder NHF, Region Nord), Svein Olav Øie (Daglig 
leder NHF, Region Nord), Øyvind Togstad (Styreleder NHF, Region Nord) Beate K. 
Bårdvik (soneleder Namdal NHF, Region Nord), Jarl Espen Sjursen (Namsos), Sissel 
Sørhøy (Terråk), Lasse Tetlie (Overhalla), Gro Lysberg (Overhalla), Lisbeth Risvik 
(Overhalla). Digitalt; Lena Nordal (Kolvereid), Linda Henriksen (Rørvik) Maria 
Haldorsen (Hållingen), Lene Nygård (Rørvik), Laila Hellesø (Rørvik), Nina Moe (Rørvik).  

 

Sakliste: 

v Velkommen 

v Runde blant klubber 

- Overhalla 
Godt i gang med planlegging av neste sesong. Jobber med avklaring av spilleflate. 
Jobber med rekruttering. Har vært på skolen i forbindelse med prosjektet «Kast 
ballen». Har meldt på dommere 
 

- Namsos 
Mangler en del kull. Lite lag blant de eldre. Har senior dame og J20. Mangler J16. 
Ingen senior herre. Godt med spillere blant de yngste. Dommere er påmeldt. Har 
mistet mange spillere ifbm Covid – 20-30%. Namsos har ordnet beachhåndballbane. 
 

- Terråk 
Lite kampaktivitet, men har trent for fullt hele vinteren. Godt oppmøte på 
treningene. Har ikke meldt på J15, men skal ha treninger. Har meldt på dommere, 
men de bor ikke i kommunen i ukedagene. Har mange minispillere. 
 

- Kolvereid 
Har minilag. Usikker om de får til rent J10. mangler gutter over 13år. Håper å få til 
herre senior. Mangler lag over J12. Samarbeidslag med Rørvik for å få til damelag. 
Meldt opp dommere. Hadde mangel på trenere i fjor. Spillere falt av underveis i 
sesongen. Herrelaget er ikke interessert i trening før de kan trene som normalt. 
 

- Rørvik 
Nedgang i antall spillere i vinter – 22%. Lite yngre guttespillere. Må sette sammen 
årsklasser. Det er uvant. Det samme gjelder på jentesiden. Har senior dame og herre. 
I dialog med Kolvereid for å fylle damelaget. Har meldt på dommere. 
Dommerkontakten gir seg. Mangler noen til å fylle stillingen. Håper på rekruttering  



når ny hall er ferdig. Kast ballen-prosjektet er presentert på skolene. Austafjord, 
Nærøysundskole og muligens SFO på Rørvik skole. 
 
Hållingen: Har hatt fokus på å få til treninger – opp til 4 klasse. Har hatt 10-12 gutter 
på mellomtrinnet, samt en gjeng gutter i 8-10 klasse. Jobber med å bygge opp lag. 
Skolen skal være med på «kast ballen»-prosjektet. Mål om å bli med på minicuper til 
høsten. 
 
 

v Avdelingsoppsett 

Seksjonsleder informerer om at klubbrådgiver Stian Oldervik er sykmeldt. Det er dessverre 
utfordrende å gjennomføre proaktivt arbeid opp mot klubbene uten klubbrådgiver. Mål om 
å jobbe mer proaktivt fremover. Det er veldig beklagelig at vi ikke har fått fulgt opp klubbene 
mer. 

Sone Namdal har nedgang i antall påmeldte lag. Få lag per klasse, noe som gir utfordringer 
med avdelingsoppsettet. 

J/G 11år. Dersom det ikke er nok påmeldte lag flyttes lagene opp til J/G 12år.  

 

Overhalla J11 – har siste års J10. J12 er for tøft. Da må laget trekkes ned til J10. Overhalla vil 
heller være med i avd 12. Utfordrende avdeling. 

Overhalla ønsker opp i 4.div damer. 

Namsos og Rørvik ønsker at G13 og G14 slås sammen. Helst ikke supplering av 
Trondheimslag. 

 

• TE-Serien: Felles siste serierunde med påfølgende bankett 

• NN-Serien:  

• 30 min oppvarmingstid blir forsøkt ivaretatt, men er IKKE et krav på lik linje som det 
er for nasjonal seniorspill. 

• Kvalifisering til 2. divisjon mellom alle vinnere i 3.divisjon (3 eller 4 lag) 24-25/4. 

• Arrangør blir en av avdelingsvinnerne 

• Hvis tilbakemeldinger kommer opp etter sonemøte, må disse sendes klubbrådgiver 
innen 27. mai 

• Endelig avdelingsoppsett publiseres 28. Mai 

 

 



 

Ønsker terminliste;  

• Husk å melde inn hva din klubb ønsker fokus på. 

• Alle klubber vil motta link for å melde inn ønsker til terminliste. 

• Eget skjema for 3.divisjon sendes aktuelle klubber. 

• Frist 6 juni 

 

v Seriereglement med endringer 

Spillesystem; 

• J/G 11 - 12 år 

• Spilles om temaserie med fokus på utgruppert forsvar. 1.omgang SKAL spilles 
med utgruppert forsvar 

• Informasjonsmøte vil bli gjennomført september 2021 

Ønske fra klubbene om å ha fokus på dommere også, slik at utgruppert 
forsvar håndheves. 

Trenere må ha fokus på det samme. Det kan by på noen utfordringer. Viktig å 
delta på informasjonsmøtet. 

  

• Regionserie J/G 16+20 år 

• Regionserie for hele regionen 

• Inntil 12 lag i alle klasser 

• Kvalifisering 20-22 august 

• Reisefordeling både kval. og seriespill 

• Spillform lik Bring/Lerøy 

• Alle lag får 1 arr. Hver 

• Totalt 5 runder, hvor siste runde gjennomføres som fellesrunde for alle 

• Påmeldingsavgiften for Regionserien endres. 

• Trekkingsgebyr for Regionserien endres. 

• Ingen toppserie, men lokale serier for øvrige. 

 



 

• Senior 

• Siste serierunde TE-Serien i Trondheim 

• «Siste 4» i NN-serien for de beste lagene i forkant av kvalifisering til 2.divisjon 

 

Premiering: 

• Diplomer fjernes fra barneklassene. 

• Administrasjonen jobber videre med mulighet for premiering fra sponsorer 
(InterSport) 

 

Klubbsamarbeid: 

• Ett av lagene som søknaden inngår om, må ha 9 eller færre spillere. Antall spillere på 
de lag som søker om «sammensatt lag» må derfor angis tydelig. 

Dommere: 

• Aldersgrense 

• Alle kan delta på dommerkurs fra det året de fyller 15 år i hele NHF 
Region Nord (i 2020 gjelder dette 2005-kullet). Dette gjelder kun 
Dommer barnehåndball og Dommertrinn 1. 

• Deltakere i oppgitte soner kan delta på dommerkurs året de fyller 14 
år. 

• Dette vil være en prøveordning som gjelder for sesongen 2020/21 og 
vil bli evaluert etter sesongen. 

• NHF RN har forlenget denne prøveordningene til etter 21/22-sesongen 
pga. Covid-19. 

v Lokale saker 

Ø Miniturneringer 

Namsos 5 mars 

Overhalla 11 desember 2021 

Rørvik 15 januar 

Kolvereid 12 februar 

Terråk 20 november 

Overhalla 02 april 



 

Ø Håndballforum 

3 forum i Region Nord 

28.08.21 på Scandic Hell. 

Alle klubber belasytes med 2000kr uavhengig om ingen eller en fra klubben deltar. 

Faglige og motiverende foredragsholdere 

Nominering til begeistringspriser 

Sosial møteplass 

Ø Kurskatalog 

Meld inn ønsker om kurs 15.08 – 01.10 innen 01.06 

DBH alle moduler, sist i september (Terråk) 

 T2 modul 1-4 (Namsos/Kolvereid) 

T1 modul 1-6 (Namsos, 3M/Rørvik, 3M) 

 

Gjennomgang av Region Nord – av Daglig leder Svein Olav Øie  

soneteam 

Sone Namdal | handball.no 

17 soner 

Hovedoppgaven til soneteam er å gjøre hverdagen enklere for klubbene. 

Idrettsregistrering 2020; 36126 klubbmedlemmer i 17 soner. Stor nedgang i sone 
Namdal 

Påmeldte lag; Nedgang i antall lag i sone Namdal 

Regionstyret. Politisk. Ansvar for hele regionen. Styret har representanter fra hele 
regionen. Styret skal peke ut kurs, men det er administrasjonen som skal 
gjennomføre tiltak. 

Fokus frem til ting 2023; ut i klubb, anlegg, nasjonal elitehåndball 

Prosjekt «Kast ballen». 209 skoler, 54 klubber. Møter over 1300 barn. Budsjettert 
med 50 pakker, men alle påmeldte får. Namdalen; 11 skoler. Gjennomføres uke 37, 
38, 39. 

Euro 2020 Menn – en suksess. Svært gode tilbakemeldinger i etterkant. Overskudd på 
3 mill etter mesterskapet. Disse brukes ute i regionen, blant annet til «kast ballen». 



 

2023. VM kvinner sammen med Sverige og Danmark 

2025. VM Herrer sammen med Kroatia og Danmark  

2026 EM kvinner og Menn – søknadsprosess 

2028 EM kvinner og Menn – søknadsprosess 

 

Etter mesterskap større pågang fra barn og unge som vil spille håndball. Noen 
klubber må dessverre si nei grunnet hallkapasitet. Derav anlegg som fokus – nok 
anlegg og gratis leie. 

Mål i tingperioden (frem til 2023); minst 30 nye spilleflater og minst 67% av alle 
kommuner i regionen skal ha gratis halleie. 

 

Viktige frister: 

Ø Akseptfrist for dommere 01.06 
Ø Søknadsfrist arrangør kvalifiseringen regionserien J16 13.06 
Ø Frist for gebyrfri omberamming J/G 15 år – senior 31.08 
Ø Påmeldingsfrist mini J/G 9 og 10 år 31.08 
Ø Frist for gebyrfri omberamming opp tom J/G 14 år 17.10 
Ø Frist for etterpåmelding av lag 15.11 

 

Viktige datoer: 

2021: 
Ø Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda 11. – 26. mai 
Ø Endelig avdelingsoppsett 28. mai 
Ø Terminlisteforslag J/G 15-senior 2. juli 
Ø Ferie regionskontoret 3. juli – 1. august 
Ø Sonemøter m/terminliste som agenda 23. aug – 3. sept  
Ø Ev. Kvalifisering til Toppserie J/G 16+20 år 20. – 22. aug 
Ø Påmeldingsfrist mini – og 10-årsserie 31. aug 
Ø Publisering J/G 14 år og yngre 30. september 
Ø Vegringsfrist for opprykk senior 15. februar 
Ø Vegringsfrist for sluttspill 15. februar 
Ø TrønderEnergi-Serien sluttspill 1. – 3. april 
Ø Kvalifisering til 2.div 30 april – 1. mai* 

*Med forbehold om at opprykk/nedrykk i høyere divisjoner er avklart 
 

 

 



 

v Eventuelt 

Spillerutvikling 

Utfordring å gjennomføre den nye modellen med filming av øvelser. Trenere føler de har 
mangel på kompetanse, det tar mye tid og det blir ikke prioritert. Bedre å gjennomføre 
et par samlinger ekstra. Administrasjonen tar med seg tilbakemeldinger. Bakgrunnen for 
prosjektet er mangel på kartlegging i sesongen grunnet Covid. 

 

 

 


