
 

 

Sonemøte sone Namdal 10.05.22. Sted: Nærøysund arena 

Tilstede: Tuva W. Johannessen (Klubbrådgiver NHF, Region Nord), Beate K. Rosøy 
(soneleder Namdal NHF, Region Nord), Petter Lysfjord (Kolvereid), Lene Nygård 
(Rørvik), Laila Hellesø (Rørvik), Nina Moe (Rørvik), Sissel Sørhøy (Terråk), Sindre 
Sørhaug  (Kolvereid), Kenneth Dahle (Namsos), Kristian Bolkan (Namsos) 

 

Sakliste: 

v Velkommen 
Beate ønsket velkommen. 
Presentasjon rundt bordet. 
Gjennomgang av agenda 

 
 

v Håndballforum 
Ø Scandic Lerkendal 27.08. 
Ø Bjarte Myrhol kommer 
Ø Programmet er klart. Se vedlagt powerpoint. 
Ø Alle klubber fakturert 2000kr.  
Ø 2000kr per deltaker fra deltaker nr 2 med overnatting.  
Ø 1500kr uten overnatting.  
Ø Hver 4 deltaker gratis.  
Ø Alle klubber blir trukket for en deltaker uansett om de møter eller 

ikke. 
Ø Reisestøtte for klubber som reiser mer enn 150km. 
Ø Påmeldingsfrist 01 juli 

 
v Håndballtinget 
v Sak 1: Hvor mange perioder en person kan sitte i verv. 3 år. 

Trukket etter debatt. Lite sannsynlig å få saken gjennom 
v Sak 2. Oppnevnes ungdomsråd i NHF. Gikk gjennom. 12 

ungdommer 15-26 år. Ungdomsrådet selv velger leder. 
v Sone Innherred: Gå bort fra statens satser for kjøregodtgjørelse og 

diett. Saken trukket, men regionene selv kan vurdere å øke 
satsene. 

v Sone Fosen. Fjerne 11-årsklasse som offisiell klasse og la 10-
åringer kunne delta i 12-årsklase. Trukket. Regionene kan selv 
vurdere å opprette klassen. 



 
 
 

 
 

v Miniturneringer 
v Terråk: 26 November 
v Rørvik: 17 Desember 
v Kolvereid 21 Januar 
v Namsos 11 mars 
v Overhalla 25 mars 

 
 

v Omberammingsreglementet 
v Gebyrfritt før 31.08 

 
v Avdelingsoppsett 
v Alle klubber i alle sonemøter må komme med innspill før endelig 

avdelingsoppsett publisereres. 
 

v J11. Kun Namsos. Ok 
v J12. Trippel serie…. Heller sørover i tillegg. Namdalseid, Egge, 

Steinkjer og Inderøy kan over i avd 14. Ikke godt nok sportslig 
tilbud i avd 14 sånn som det er nå.  

v J13. Namsos og Rørvik ønsker seg inn i denne avdelingen – fra 
J14 

v J14. Namsos kan ikke være i J14. -09 og 10-modeller. Rørvik har 
rent -09 lag og ønsker å spille i J13.. Blir for tøft med J14. Flytt 
Steinkjer fra avd 09 til avd 10. Per nå er det ren geografisk 
vurdering og ikke sportslig vurdering, noe som er lite motiverende 
for jentene. 

v J16. 28 påmeldte lag til Regionserie. Kvalifisering 20-21.08. 9 lag 
fra Trønderenergi og 3 lag fra Nord-Norge. Kan søke om å 
arrangere. Frist 12.06. Namsos ønsker seg i avdeling 08. 

v J20. Trønderenergi. Ok 
v Senior. Overhalla påmeldt 4 div. Trekker sannsynligvis og melder 

seg på i 5 div. 
v G11. Overhalla flyttet til G12 pga lite påmelding. Terråk vil inn i avd 

08 dersom de flyttes til G12. Vet mer til høsten. 
v G13. Rørvik vil inn hit fra G14 pga unge spillere (2010 og 2009). 
v G14. Rørvik vil til G13. Da blir det trippel serie i avdeling 07. Blir 

kun Kolvereid fra sone Namdal. 



 
 

v G15. Dersom trekking må det spilles trippel serie/slå sammen 
avdelingene. Namsos har påmeldt lag i G15 og G16. Usikker på 
om de greier å stille i begge klasser. 

v G16 Trønderenergi. Namsos. Ok. 
v G20 Trønderenergi. Både Herre og G20 er påmeldt fra Namsos. 

Usikkert om de greier å stille begge klasser. 
v Menn senior. Fin avdeling. 

 
v Siste serierunde 15 april. 
v Kvalifisering 2 divisjon 28 april. 
v Andre tilbakemeldinger etter sonemøte må sendes klubbrådgiver 

innen 22 mai. Endelig avdelingsoppsett publiseres 25 mai. 22 Det 
vil bli sendt ut link til skjema for ønsker til terminliste 

v Hittil kun 399 dommere som har godkjent. Viktig å minne dommere 
om at de må inn å godkjenne. 

v Kursønsker for neste sesong? Send til klubbrådgiver. (Mail) 
 

v Lokale saker 
v Ingen innmeldte saker 
v Hvilke forpliktelser har dommerne. Klubbene har opplevd at 

dommere ikke møter fordi de prioriterer annen jobb. Per nå; 
klubben straffes ved «ikke møtt» dommer. Det er da klubbens 
ansvar å motivere sine dommere til å møte. Kanskje er boten for 
lav? Det optimale er å øke rekrutteringen, slik at det ikke blir så 
sårbart. Kurs er viktig faktor. 

v Klubbene ønsker å motivere dommere. Diett for alle dommere? 
Øke dommersats? Satsene i dag er for små. Dommere synes det 
tar for lang tid å avansere. 

v Senk krav for deltakere på kurs. Bedre med 4 som har gjennomført 
enn ingen. 

 
v Eventuelt  
v Rullering på sonemøtene. Neste sonemøte blir i Namsos, deretter 

Terråk, Rørvik, Overhalla og Kolvereid. 
 


