
 

 

Sonemøte sone Namdal 26.08.21. Sted: Teams 

Tilstede: Kristian Valstad (seksjonsleder NHF, Region Nord), Beate K. Bårdvik 
(soneleder Namdal NHF, Region Nord), Sissel Sørhøy (Terråk), Lasse Tetlie 
(Overhalla), Petter Lysfjord (Kolvereid), Hege Skillingstad (Namsos). 

 

Sakliste: 

v Velkommen 

Soneleder og seksjonsleder ønsket velkommen. Seksjonsleder informerte om at 
klubbrådgiver har avsluttet sitt arbeidsforhold. Stillingen har vært utlyst og det har 
kommet inn mange søknader. Forhåpentligvis har vi en klubbrådgiver på plass i løpet av 
kort tid. 

v Runde blant klubber 

- Overhalla 
Har kommet i gang med treninger for damelag. Oppstart treninger for andre lag i 
september.  
Det er en del forfall blant de yngre spillerne. Håndballgruppa jobber aktivt med 
rekruttering. Mange minispillere. «Kast ballen» er et meget godt tiltak for 
rekruttering. Skal oppfordre spillere til å ta med en venn på trening. Kick-off er klart. 
Lite dommere. Forventer en del deltakelse på kurs i barnehåndball 
(Barnekampleder), men har lite dommere som kan dømme eldre klasser.  
Har inngått avtale med kommunen i forhold til hall. Vaktmester tilkalles dersom det 
oppdages skade på gulv. De gleder seg til hjemmekamper igjen. 
 

- Terråk 
Har ikke kommet i gang med trening. Har godt med spillere. Lite dommere, men 
mange som ønsker å delta på kurs i barnehåndball. 
Gleder seg til en mer «normal» sesong. 
 

- Kolvereid 
Frafall av spillere. Jobber aktivt med rekruttering, samt kontakter Rørvik med 
forespørsel om samarbeid. 
Dommere er en utfordring. Håper at det blir en del deltakelse på kurs i barnehåndball 
og at disse kan utvikles og klar til Dommer 1 når det blir kurs. 
 

- Namsos 
Frafall av spillere, men det jobbes med rekruttering. Lange reiseavstander for enkelte 
lag er en utfordring. Foreldre lite motivert. 



 
Frafall på dommersiden, men håper på bedring når det blir mer «normale» sesonger. 
Planlegger kick-off.  
Treningstid er fortsatt en utfordring. Mange som ønsker halltid. 
 

v Lokale saker 
• Spillerutvikling 

I regional regi inviterer vi til Trenerskole – «trener m/noen spillere» 
 

Trenerskole 
• Trenere til spillere født 2007 og 2008. 
• Invitasjon på www.handball.no 
• Digitalt oppstart og fortsettelse med fysiske økter. 
• Øktene ledes av klubbtrenere veiledet av regional trenerutvikler. 
• Påmeldingsfrist 12.09.2021 
• Hensikten med trenerskolen er for trenere å øve sammen med andre trenere. 

Regionen stiller med en ressursperson som har til oppgave å støtte trenerne i praksis 
(og ikke i et møterom). 

• Antall spillere som kan tas med baserer seg på lisenstall (forholdsmessig antall 
spillere mellom lagene som deltar) 

• Antall påmeldte trenere i et område avgjør hvordan vi får satt sammen grupperinger. 
Hvis tilstrekkelig påmelding grupperer vi trenergrupper; G2008, G2007, J2008 og 
G2008. Hvis veldig mange trenere i en av nevnte grupper deler vi i flere grupper. De 
fleste steder vi gjennomfører trenerskole er jenten og guttetrenere sammen 
(jentespillere blir ledet på den ene siden og guttespillere på den andre siden) 

• Utgangspunktet er at øktene gjennomføres på ukedag 
• Soner med få påmeldte får et alternativt tilbud digitalt – sett live fra trenerskole 

økter andre steder i regionen 
Om lokale samlinger – merk dere datoene som vi ønsker formidles til trenere for 
2005 og 2006 
 
Lokale samlinger 

• Klubbtrener velger ut egne spillerne og møtes til trening hos en av klubbene i gruppa. 
• Sammensetting av lokal grupper tilstrebes 1 time reiseradius.  
• Flere klubber må delta for å gjennomføre trening. 
• For de fleste sonene blir det økt på ukedags-kveld,  og for noen få soner blir det 

helgdag 
• Ledes av regional spillerutvikler, og klubbtrenere involveres i «uttak» og 

«gjennomføring». 
• Nærmere gjennomgang i eget webinar 

Gjennomført lagt tilbake i tid. Fylkessamlinger som er gjennomført i Region Nord 
tiden legges på «is» kommende sesong. 
Utprøvingen baserer seg på vår Mål og handlingsplan – UT I KLUBB -og- ønske på å få 
et mer realistisk uttak til RLM gjennom samlinger mer lokalt (les; nærmere spillere).  



 
En positiv konsekvens av dette er at trenere vil få sterkere innflytelse på hvem som 
deltar på lokal samling, og ikke minst, langt flere kan få deltatt på en samling utenfor 
klubb. 
MER OM LOKALE SAMLINGER; BLI MED PÅ ET AV KOMMENDE WEBINAR 
 
 
Regionalt landslag – Utfordrersamling 
Regionalt landslag er et tilbud til de få – basert på kartlegging på lokale samlinger 

Trenerskole ledes av klubbtrenere med trenerutvikler til stede 
Lokale spillersamlinger ledes av spillerutvikler med klubbtrenere til stede 
(bidrag fra klubbtrenere ønskes) 

 
NHF Region Nord er ansvarlig for uttaket. 

• Nytt for sesongen er Utfordrersamling som erstatter fylkessamling. 
• Utfordrersamlingene viser hvilke spillere som er aktuelle på de ordinære RLM-

samlingene. 
For å unngå et for stort sprang mellom lokale samlinger og RLM prøver vi ut 
«Utfordrersamlinger» for 2 geografiske områder i regionen. 
Utfordringersamlinger vil organiseres likt RLM – ankomst dagen før – dagsamling * – 
det vil si at deler av reisekostandene refunderes og losji ordnes på forhånd. * Spiller 
(og foresatte) må på selvstendig grunnlag ta stilling til fravær fra skole 
 
Plan for regional spillerutvikling; 
Uke 33-34; Webinar om lokale samlinger. Hensikt – for hvem - organisering 
Uke 35; Lokale samlinger:  
               Sammensetning styres av geografi og påmelding 
               Digital løsning for lag med få/ingen andre lag i området   
Uke 38-39; RLM 2004, 2005, 2006 
Uke 40-41; RLM Utfordrergruppen 2006 – 2005 i Nord- og Midt-Norge 
Uke 42-43; RLM 2004-2005-2006 
Uke 47-48; RLM 2004-2005-2006 
 
RLM: Mange aktuelle spillere og alle kan ikke delta på første samling. 
Det betyr at vi må fordele spillere over 3 samlinger. 
 
 

v TRENERATTESTEN 
Obligatorisk trenerattest ble vedtatt på Idrettstinget 
mai 2021. NHF vil komme i gang denne sesongen. 
 
Hvorfor Trenerattesten? 

• Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. 
• Gir et utgangspunkt for å lykkes som trener. 



 
• Inneholder de oppgavene og forventningene som stilles til trenere. 
• To versjoner; én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. 
• Ved fullført blir komeptansen synlig på IdrettsCV. 
• Gjennomføres på trener.nif.no. 

 
Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/lanserer-trenerattesten--
malet-er-a-lofte-trenerkompetansen-i-norsk-idrett/ 
 
OM: Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et 
godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig 
kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. 
Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som 
stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og 
én for trenere i ungdomsidretten. 
Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får 
tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. 
 

• Temaserie J/G 11+12 år 
 

Informasjonsmøte i september 
For trenere, lagledere, dommere ++ 

 
• Dommerstatus 

 
DOMMERPÅMELDING SESONGEN 2021/2022: 
 

Antall påmeldt fra klubb v/frist 01.06.20:  
• 1450 dommere.  
• Status påmelding pr. 20.08.2021:  
• Godkjent: 921 
• Avvist: 384  
• Ubesvart: 325  
•  

Hva gjør vi for å øke påmeldingen:   
• Epost til alle som ikke har godkjent påmeldingen; før sommerferien og 

i august.  
• Epost sendt dommerkontakt er med informasjon om hvilke dommere 

som ikke har besvart.  
Teamlederne følger opp med dommerkontakter i aug/sept 
 

UTGANGSPUNKT FOR TALLENE: 
 

• Alle lag spiller 18 kamper, uansett nivå og geografisk tilhørighet.   



 
• Alle dommere dømmer min. 40 kamper, uansett nivå og geografisk tilhørighet.  
• Kun påmeldte lag i klassene J/G11 – 20 år, samt 5.div, 4.div og 3.div er inkludert.  

• Påmelding for klassene J/G 6 - 10 år er ikke gjennomført, derfor ikke inkludert 
i statistikken.  

• Kun dommere som har godkjent dommerpåmeldingen innen 20.08.2021 er brukt i 
statistikken.  

• Frist for godkjenning av dommerpåmelding var 01.06.2021.  
• Kun dommere i ovennevnte klasser er inkludert.  

• Altså Eliteseriedommerne og 1.div/2.div-dommerne teller ikke med i 
utregningen.  
 

• Kortbane J/G 9+10 år 
Hensikten med 5'er håndball på kortbane er at utviklingen av håndballspillet vil skje 
gradvis og således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor 
bane. 
Video som kan brukes: 
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barnehandball-6-12-
ar/5er-handball-9-10-ar/spillform/ 
 

• Hvordan ønskes seriene? 
• Kampdager? 
• Kun egne lag sine hjemmekamper? 

Haller hvor det IKKE er mulig med kortbane? 
 

• Viktige datoer/frister 
Frist 31. august 

• Gebyrfri omberamming J/G 15 år - senior 
• Påmeldingsfrist mini, J/G 9 og 10 år 
• Gebyrfri trekking 

6. september - oppstart terminlistearbeid J/G 14 år og yngre. 
30. september - publisering forslag terminliste J/G 14 år og yngre. 
17. oktober - Frist gebyrfri omberamming J/G 14 år og yngre. 

 
• Klubbesøk 

Terminlistearbeid 6 - 30 september 
Høstferie uke 41 
Fullt fokus på fysiske klubbesøk fom. Uke 43. Da har vi forhåpentligvis ny 
klubbrådgiver på plass. 

 
• Barnehåndballseminar 

24. – 25. september CSK Varmbo Arena/Scandic Nidelven 
Påmeldingsfrist 12. september 

 



 
Tom Morten Svendsen: 
"Fysisk trening i barnehåndball" 
Thorir Heigersson: 
"Hva er ball- og baneorientert forsvarsspill?" 
Frank Abrahamsen: 
"Trenerrollen" og "Hvordan være forelder og den ansvarlige treneren på 
samme tid?" 
Valery Putans: 
"Hvordan legge til rette for aktivitet for større treningsgrupper?" 
Marit Breivik: 
"Team som metode i barnehåndballen" 
 

 
v Terminlisteønsker og behov 

Senest 5 dager før opprinnelig kampdato 
Motstander må kontaktes 
Hall må sjekkes 
Når begge er bekreftet, omberammes kampen i TA (elektronisk omberamming) 
Omberamminger behandles fortløpende 
 
TERMINLISTEØNSKER FOR J/G 14 OG YNGRE 
 

• Bruk av googleskjema (sendes ut i etterkant av sonemøtet). 
• Oppdatering til klubbrådgiver på antilag og datosperrer (evnt. konfirmasjon). 

 
v Kurskatalog 

 
 
TRENER 1: 

• Praksis for tidligere digitale deltakere. 
• Fra sommeren 2020 og frem til våren 2021 har flere hundre deltatt på digitale 

trenerkurs. Mange av deltakerne deltok alle 6 kvelder. 
• Innmeldte behov for høsten 2021 ble prioritert i vårt arbeide før sommerferien. 

Organisering av praksisdager er nå i gang med følgende framdrift: 
• Info sendes direkte til aktuelle deltakere. 
• Deltakere tilbys kort oppfriskning via TEAMS. 
• Ut fra geografi sendes info om «sted og dato». 

 



 

 

Ønskes det kurs i perioden 1/11 - 31/1? 

Må meldes inn til klubbrådgiver innen 15/10 

 
v Eventuelt 

Det var ingen innmeldte saker. 
 
 

 


