
 

 

Sonemøte sone Namdal 14.11.22. Sted: Overhalla 

Tilstede: Tuva W. Johannessen (Klubbrådgiver NHF, Region Nord), Beate K. Rosøy (soneleder 
Namdal NHF, Region Nord), Sissel Sørhøy (Terråk), Kathrine Nesvold (Terråk) Sindre Sørhaug 
(Kolvereid), Kenneth Dahle (Namsos), Jarl Espen Sjursen (Namsos), Gunn Tove Myren 
(Bangsund) Lasse Tetlie (Overhalla), Lisbeth Risvik (Overhalla), Dan Kåre Finvold (Daglig leder 
Overhalla IL), Gro Lysberg (Overhalla), Bård Nordfjærn (Overhalla) 

v Velkommen 
Beate ønsket velkommen til sonemøte. Runde rundt bordet med presentasjon. 
Terrråk: 15-20 mini. Har startet trening. Stort sprik. G10 – 16 stk. Påmeldt et G10 til – 
mixlag. J12. Utfordring. Få spillere. Dispans for å få det til å gå rundt. J14. 9 stk. Noen 
på disp. Passer på så de ikke vinner stort. Lede med max 12 mål, før tiltak iverksettes 
Overhalla: Stor aktivitet på mini. Delt op i aldersklasser. Har J10 og G10. Har ett J12 
og 1 G12, samt et damelag. Stort hopp opp til damer. Utfordring. Ingen å strekke seg 
til for guttene. Vanskelig med dommerrekruttering. Gymsal på Skage. Trening for 
mini 
Kolvereid. Ca 20 mini. G10 10-15 stk. Trukket G12 – G14, J14 (trukket J12), Herrelag. 
Namsos. 50-60 mini. Har stort sett lag i alle klasser. Mangler G14. Økt med 40-50 
spillere etter Covid. Får besøk av Bjarte Myrhol denne uka 
Bangsund: Ingen aktive lag. Økende aktivitet. Gymsal liten for håndball, men brukes 
for å få opp interesse. 

v Lokale saker 
Statistikk i sonen presenteres. Sone Namdal er relativt stabil.  
 
Dispensasjonssøknad: Det tas ikke enkeltsaker på sonemøter. Dersom det skal 
diskuteres dispensasjonssøknader på på sonemøtene må det gjelde alle, noe som vil 
forlenge søknadsprosessen betraktelig. Klubbene må stole på at soneteamet gjør en 
grundig vurdering før avgjørelse blir tatt. Soneteamet sitter med kunnskap om alle 
klubber, årsklasser, nivå, etc og tar utgangspunkt i dette. I tillegg diskuteres det med 
soneteam i andre soner som er med i den aktuelle puljen det søkes om. Vi minner om 
at det er en liten sone og mange er med på håndball fordi det er gøy. Det kan være 
skremmende å møte spillere som er to år eldre. Spesielt for 11-åringene som i fjor 
spilte på mindre bane og ikke har spilleforståelsen inne ennå.  
Det kom inn forslag om merking av dispansspillere. Det vil gjøre det enklere for 
dommere og sekreteriat. 
 
Dommer: Informasjon om dommerarbeid kommer. Webinar og/eller skriftlig info.  
Mangler dommere på kamp. Dommmeroppsetter har hatt mye å ta igjen. Det har 
vært mange endringer på kort tid, noe som har vært utfordrende og enkelte ganger 
har det ikke blitt optimal løsning. Oppsettet er nå  ajour og det vil bli bedre løsninger 
fremover. Klubbene må være oppmerksom på at dersom det blir endring av kamp av  



 
 
 

 
kamp like før helga innebærer det at dommerne mister planlagt inntekt. Dersom 
dommerne opplever dette flere ganger, kan det medføre forfall av dommere, fordi 
de søker seg til mer stabile jobber. Det er dommerkrise på landsbasis, så det er viktig 
å ta vare på de dommerne vi har. 
Ønsker om dommerutvikling på dommere kan sendes på mail til Kristoffer 
Nicolaysen. 
Dommerkontaktmøter blir gjennomført 05 og 7.12 kl 18-20 (Teams) 
Dommere kjører ofte med tap/går ut i null (senior). Bård Nordfjærn presenterte et 
regnestykke. Viktig at dommere får oppdrag nok til at det er lønnsomt.  
Terråk: ønske om dommerkurs 08.12 – barnekampleder og D1.  
Klubbene MÅ jobbe med rekrutteringen. Klubbene trenger idebank for hvordan 
rekruttere (region). 
OBS behandling av dommere! Klubbene må ha fokus på dette og formidle til trenere 
og foreldre. Obs dommervert – viktig at det er en person som er voksen nok til å 
bryte inn ved ureglementær oppførsel. Dommervert har myndighet til å bryte inn.  
Hyppigere oppfølging av de som har dømt som bkl – gjør det mer interessant å ta d1.  
Gjør gjerne noe sosialt for dommere i sonen/regionen. Ønske fra klubbene at 
regionen må backe opp mer. Gjør det attraktivt/eksklusivt å være dommer i region 
nord. 
 
Seriereglement: Nyttig å merke seg. 
Disp pkt 6 
Omberamming 7 
Gjennomføring av kamp pkt 8 
Klubbsamarbeid pkt 12 
Gebyrer pkt 17 
 

v Klubbesøk/klubbutvikling 
Fokus på klubbutvikling 
Drift 
Sportslig ledelse 
Rekruttering 
Frivillighet 
Dommerarbeid i klubb 
Klubbanalyse for kartlegging av dagens situasjon – klubbrådgiver besøker klubben for 
råd videre 
 
 
 
 



 
 

v Gruppearbeid 
Gruppene diskuterte ulike saker. 
Hvordan få opp antall spillere i sonen 
Færre antall kamphelger. 12-års serie. Noen klubber foreslår 3 kamper på en dag. 
Andre klubber er uenig og argumenterer med at spillerne mister fokus på kamp 
nummer tre.Det er også få lag i puljen og for å holde motivasjonen oppe er det viktig 
med jevne drypp. 4 uker mellom hver kamphelg blir for lang tid. 
Ikke la håndball spille andrefiolin opp mot andre idretter. Start treninger tidlig på 
høsten, slik at de som vil spille håndball får treninger. Så får det heller komme til 
spillere etter hvert. 
Samlinger fra 14-årsalder en gulrot. 
Trekkplaster for å få opp interessen 
Starte fra mini for å gjøre håndball «kult» 
Håndball i SFO-tid 
Tilgjengelighet til fasiliteter. Hall sjelden tilgjengelig utenfor treningstid 
«Kast ballen». Klubbene/idrettslag må følge opp. Varierende blant kommunene hvor 
mye klubbene slipper til. Viktig at regionen varsler klubbene hvilke skoler som er 
påmeldt 
 
Hvordan rekruttere dommere 
Seriespill senior 
4 div. Dårlig tilbud i sonen. Trippel serie…. Ikke heldig. Bedre med en stor avdeling 
med lenger reiseavstand. 
Islands-modell 
Færre kamper i seriespill - Ekstra kamphelger for de som vil ha mer? Påmelding for 
hele regionen. Gode tilbakemeldinger fra klubbene. Får spille mot lag de ikke spiller 
mot til vanlig. Klubbene i sonen positive. 
Nye spillemodeller 
 
Seriereglement 23/24 
Lov med innspill. Bør komme fra sonen og ikke klubb. Frist 20.01 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

v Caseutfordringer 
Sonen. Få klubber med delvis lav aktivitet. Ønsker å spille på tvers av soner. 
Det har vært til dels store tap hittil i sesongen. Klubbene bes være oppmerksom på 
barnehåndballregler. Et lag bør ikke vinne med mer enn 10 mål. Det bør enkelt kunne 
håndheves opp til 14-års serie. Det samme gjelder i 14-års serie, men der er det  
større utfordring fordi målforskjell kan være avgjørende for sluttspill. Likevel…. Ved  
store tap blir spillet lite motiverende og man kan oppleve frafall, noe som ikke er 
positivt for noen. 
 

v Mål og Handlingsplan 
Tuva presenterer 
Ønskes hovedsakelig innspill på klubbhusarbeidet. 
- spisse punkt en. 
- Tilby dommerkurs når klubbene etterspør. (kursønskeskjema).  
- Senke krav til antall deltakere 
- Fordelingsnøkkel på trenerkurs – da det er kostnad for distriktet 

Parahåndball 
Rullestolhåndballag. Mål om oppstart i Trondheim i des. 
Fargerik håndball  

v Eventuelt 


