
 

 

Sonemøte sone Namdal 01.03.22. Sted: Kysthotellet Rørvik 

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), Linda Henriksen(Rørvik), Linda Moe (Rørvik), Sissel 
Sørhøy (Terråk), Sindre Sørhaug  (Kolvereid), Anita Arnøy (Rørvik) 

 

Sakliste: 

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

v Forbundsting  
• 6-8 mai i Sandefjord 
•  

Ø Valg av tingdelegater 
Beate representerer sone Namdal. 
 

v Gjennomgang tingforslag 
Sak 1: Hvor mange perioder en person kan sitte i verv. 3 år. 
Sak 2. Oppnevnes ungdomsråd i NHF  
Sone Innherred. Gå bort fra statens satser for 
kjøregodtgjørelse og diett 
Sone Fosen. 10år kan spille opp til 12 år. 
- Greit for klubber som sliter med tilbud til alle. 
- 12år er konkurranseklasse… 
- Klubbene har god erfaring med dispans for å gi tilbud, men 

10 år får ikke opp på 12 pga barneidrettsbestemmelser. 
 

v Håndballforum 2022 
- Felles for hele regionen. Scandic Lerkendal 27.08. Alle 

klubber fakturert 2500kr. 2500kr per deltaker fra deltaker nr 
2 med overnatting. 1500kr uten overnatting. Hver 4 deltaker 
gratis. Reisestøtte for klubber som reiser mer enn 150km. 

 
v Presentasjon av nye ansatte i NHF region Nord 

Presentasjon av klubbrådgiver Hilde Martinsen 
Dommeroppsettsmedarbeider Marte Nesset 
Webansvarlig Stine Rogmo 



 
 

Vikariat til 01.07. Spillerutvikler Viktoria Koen 
 

v Lokale saker 
Ø Diskusjonstema 
• Mye frafall av spillere. Blir mye jobb for å bygge opp lagene igjen. 
• Fotball tar mye plass 

Administrasjon skal ha møte med fotballkretsen for å se på 
overgang mellom sesongene. 

• Sosiale media tar mye plass. 
• Mye fokus på allsidighet, så ungene har mye å velge i. 

        Samarbeid på tvers av idretter blir viktig 
• Soneinndeling 

Foreslått soneinndeling vil være katastrofalt for ytre Namdal. Beate 
har forfattet et skriv med tilbakemelding fra klubbene, som er 
overlevert gruppen som sitter med soneinndelingen. 
Alle 17 soneledere har levert felles tilbakemelding til gruppen som 
sitter med soneinndelingen. Det samsvarer mye med 
tilbakemeldingene som er gitt fra sone Namdal.  

 
v Eventuelt 
 
Det blir «Kast ballen» til høsten igjen. Klubbene oppfordres til å holde tett 
kontakt med skolene. 
 


