
 

 

Sonemøte sone Namdal 23.11.21. Sted: Namsos 

Tilstede: Kristian Valstad (seksjonsleder NHF, Region Nord), Tuva W. Johannessen 
(Klubbrådgiver NHF, Region Nord), Beate K. Rosøy (soneleder Namdal NHF, Region 
Nord), Lisbeth Risvik (Overhalla), Petter Lysfjord (Kolvereid), Jarl Espen Sjursen 
(Namsos), Kenneth Dahle (Namsos), Lene Nygård (Rørvik), Laila Hellesø (Rørvik). 

 

Sakliste: 

• Velkommen  

Ny klubbrådgiver Tuva Witzø Johannessen presenterte seg. 

Master fra Norges idrettshøgskole. Erfaring fra turn. Veldig interessert i håndball og gleder 
seg til å samarbeide med klubbene. 

 

• Runde blant klubber  

Terråk 

Nylig gjennomført miniturnering. Noen av de nye dommerne har begynt å dømme. Det har 
gått fint med tett oppfølging. 

Serien går sin gang uten problemer. 

Har vært med på «kast ballen»-prosjektet og opplevde det som vellykket. Hadde godt 
samarbeid med skolen og skolen opplevde dette som positivt.  

Namsos 

God oppgang før Covid. Etter Covid mye frafall. Spesielt gutter 11-14år. Ikke kommet tilbake. 
Manger jenter mellom 14-20 år. Mange spillere blant de yngste. Ca 30 i hvert årskull på mini. 

Ikke hatt så mange kamper ennå, men de som har vært har gått greit. 

Overhalla 

Tøff start med ødelagt hallgulv 4 dager før sesong. Nå nytt dekke. Ingen lag mellom 13år og 
damelag. Mange minispillere. Ellers lite spillere. 

Rørvik 

Sprengt kapasitet på tross av ny hall. 5 flater i en kommune med 10 000 innbyggere, men 
likevel utfordring – fordi ny hall er flerbrukshall. Det gikk ut over minihåndballen, som ikke 
fikk gjennomslag om ønsket om treningstid. Lagt kunstgress i gammel hall… Fotball er nå 
helårsidrett. Det kan bli en utfordring. 

 



 

 

Mangler fire årskull på guttesiden. Damelag samarbeid med Kolvereid. Fungerer godt. 
Mosjonslag med over 40 stk. De ønsker ikke spille kamp. Damelag/J16 er vel 20 spillere. Har 
G20 og Herrelag i 2.div. 

J12 vinner kampene med store siffer. De gjør det de kan for å gi motstanderlag mulighet, 
men likevel blir det stygge siffer. 

Ikke fornøyd med arrangement. Bruker mye tid på finne dommere. Stiller spørsmål om 
hvorfor  divisjonsdommere ikke kan dømme yngre årsklasser. 

 

Hållingen 

Jobber med å få opp interessen for håndball. Har lagt inn balleik og begynneropplæring i 
håndball i allidretten. Ikke fått noen til å delta på minicup, da det er utfordrende å finne 
foreldre som vil ta ansvar. Ønsker tips fra andre klubber i forhold til hvordan øke interessen i 
foreldregruppa. 

Tips fra klubbene i sonen: 

Ta med barn i hallen i SFO-tiden.  

Aktiviteter hvor foreldrene må delta. 

Arrangere minicup. 

Kolvereid 

I gang med ny hall. Det hjelper med gode fasiliteter. Hjemmearangement har gått bra. 
Trenere på plass på alle lag. J12 eldste jentelag. G14 eldste guttelag. Gutter fra 13-16 år ca 30 
stk. Håper å få til flere lag etterhvert. Stappfull hall. Ikke mulig å endre treningstid. Alle lag 
har fått den treningstiden de ønsker og trener i hel hall. Konkurrerer med andre idretter. 
Svømming største utfordring fordi svømmetid er kommunestyrt. Kommer i situasjon der 
ungene må velge mellom idretter. 

• Lokale saker  

• Kortbane 

o Minst 2 kamper hver 
o Avstand mellom kamper 

Innspill fra sonen: Lite lag i sonen. Det er en utfordring. Kun 3 klubber. Det er et 
ønske om at administrasjonen ser på tettere samarbeid med andre soner for å få 
flere lag og nye impulser. 

• Dispensasjoner 

o Digital dispensasjonssøknad 
o Klubber må søke 
o Klubber blir kontaktet om søknaden er utenfor reglementet 



 
 

Søknader avslått av administrasjon/utenfor reglement oversendes 
soneteamet. Soneteamet behandler søknaden. Strekker oss langt, men 
klubbene oppfordres til å undersøke mulighet for samarbeid med naboklubb 
før søknad leveres. I år er takhøyden større pga. utfordringer/frafall 
tilknyttet covid. 

• Dommere ikke berammet på kamp 

o Kampen må gjennomføres uansett 
o Hvis det ikke er satt opp dommere innen torsdag før kamphelg vil det 

sannsynligvis ikke settes opp dommere til kampen 
o Dette gjelder alle nivå 

Bruk gjerne trenere. Stor frustrasjon blant klubbene. Føler de betaler for en 
tjeneste de ikke får. Dette formidles til administrasjon. Det er ansatt en 
dommeroppsettsmedarbeider på regionskontoret. Målet er at det skal bli 
bedre for klubbene og at det blir satt opp dommere på alle kamper. 

• Kursaktivitet 

Ingen kurs planlagt i Namdalen per nå grunnet utfordring med godkjent instruktør.  

              Kursønsker for periode 3 

o 1. februar -> sesongslutt 

o Ønsker må meldes innen 15/1 

 

• Covid-19 

Overhalla avlyste et 10-års arrangement grunnet frykt fra foreldregruppa. Ellers 
avlyst et par kamper grunnet sykdom og frafall av spillere. 

• Gruppearbeid 

• Klubbstyrt klubb 

«Å være en klubbstyrt klubb betyr at alle lag og underavdelinger følger årsmøtet og styrets 
retningslinjer og føringer. Ingen enkeltpersoner, trenere eller lag kan «gjøre sine egne ting» 
på tvers av det som er vedtatt.»  

Hva slags klubb ønsker dere å være? 

o Å være en klubbstyrt klubb er en kontinuerlig prosess fordi styret og 
tillitsvalgte skiftes ut over tid. 

o Gjør klubben mye lettere å drive når man har felles levesett og regler. 
o Å gjøre klubben klubbstyrt er en krevende prosess. 
o Å velge å være en klubbstyrt klubb er et verdivalg med klare definisjoner på 

klubbens Visjon, Misjon og Verdier. 
o Hvilke utfordringer er det med klubbstyrt kontra trenerstyrt og motsatt? 

 
 



 
 

 
Gode diskusjoner og refleksjoner innad i gruppene. Klubbene høster erfaring av hverandre. 
Eksempel: en klubb praktiserer at ingen lag skal tjene egne penger ved arrangement. Det er 
klubben som skal ha inntekten, slik at alle får nytte av dem. Dette for å unngå at enkelte lag 
får god inntjening fordi de har ressurssterk foreldregruppe. Andre klubber praktiserer 
motsatt. 

• Temaserie - status så langt i sesong  

Utfordring hvor enkelte lag har knekt koden, mens andre lag ikke har gjort det. Det gir stor 
målforskjell. Ikke heldig for noen av lagene. Lite motiverende for alle spillere. På J12 møtes 
delvis rent J12 og J11. Da blir nivåforskjell ofte veldig tydelig. 

 

• LIVE   

Lagledere signerer for troppen, dommere skal signere for kampen! Viktig at dommere 
signerer. Dommer må også signere på egen bruker på TA for å få betaling. 

• Enkel 

o Kortbane 

§ Ingen kamptropp 

o Temaserie 

§ Kamptropp 

§ Resultatregistrering 

o Avslutt kampen 

o Signering fra dommere 

 

• Håndballforum 2022 

Jarl Espen ga tilbakemelding på sin opplevelse. 

Godt faglig program, men det å knytte bånd, snakke med andre klubber er minst like viktig. 
Det anbefales på det varmeste å delta på forum "#$% 

Tips til egen og andre klubber om å involvere andre enn kun styret. Forum er like aktuelt for 
trenere som styret. 

• Seriereglement 2022/23  

• Frist for klubbene å komme med innspill; 15 januar! Sendes til Kristian Valstad. 

o Regionserie J/G 16 år 

• Administrasjonen og RS vil evaluere kamptilbudet etter sesongen 2021/22. 



• Alle klubber vil bli bedt om å gi en tilbakemelding på egne 
opplevelser av kamptilbudet. 

• Tilbakemelding fra klubber i februar. 

o Regionserie J/G 20 år 

 

• Forslag fra klubb: Endring av seriereglementet om regional serie for alle 
klubber i hele regionen i klassene J/G 16-20 år. 

o Ny 3.divisjon? 

• (2023/24-sesongen) 
• Overgangsfase 22/23 
• Antall lag 3.divisjon 
• Antall lag 4.divisjon 
• Direkte opprykk 
• Heving av sportslig nivå 

 

 

o Seriereglementet er vedtatt av RS.   Endring på 16-årstilbudet, bygger på: 

• Forslag fra klubb: Endring av seriereglementet om regional serie for alle klubber i 
hele regionen i klassene J/G 16-20 år. 

o Ingen endring på nasjonal Bringserie. 

o Nasjonal utvidelse i LERØY-serien og 
NM Junior medfører ingen endring av 
J/G 20 år i regional serie sesongen 2021/2022. 

 

• Forbundstinget mai 2022 

o Håndballtinget holdes på Scandic Park Sandefjord og åpnes fredag 6. mai kl. 16:00 med 
fortsettelse lørdag 7. og avsluttes med lunsj søndag 8. mai kl. 13:00.  

o Forslagsfrister  

o ▪   Klubber (sendes gjennom respektive regioner)   01. februar 2022  

o ▪   Tingvalgte organer       10. februar 2022 
▪   Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt     10. februar 2022 
▪   Generalsekretæren       10. februar 2022 

o Regionene        10. februar 2022 

o Forbundsstyret 

• Eventuelt  

• Neste sonemøte 



 

 


