
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 

Malmplassen, Tolga, 10. februar 2020, kl. 18.30-21.30 

 

TILSTEDE: 

Per-Sverre Hagen, Svein Roger Sørli, Andre Enget, Dragan Tintor (Tynset), Tove 
Hegseth (Ålen), Linn-Eva Kolstad, Roger Gravseth (Røros), Marit Hegseth 
(soneleder) og Tonje Tangvik (RN) 

Forfall: Glåmos, Brekken, Os/Nansen, Folldal, Fåset, Alvdal 

 

1. Velkommen 
Presentasjonsrunde og gjennomgang av agenda for møtet. 
 

2. Runde blant klubbene 

BDO-fotball: 

I gutter 13 er det trekt 3 lag pga BDO. Hva gjøres av region Nord opp mot 
fotballkretsen angående dette? Det er igjen bare 7 lag i pulja, hvorav to 
kommer fra Tynset. Hva med rekruttering og beholde i denne gruppa? 

Tonje følger opp med Svein Olav Øie på hva som skjer. 

Pga liten påmelding til miniturnering i Ålen på november ble denne avlyst. 
Hva da med rekrutteringen i denne gruppa? Det ble oppdaget feil i 
banedagboka på dato for turneringen, og mange turneringer var satt veldig 
tett, noe som gjorde det vanskelig å delta for en del lag. Datoer 
bestemmes på våren og til neste møte må alle ha tenkt gjennom hvilket 
tilbud denne aldersgruppa skal ha. Blir det for mange turneringer?  

Ny miniturnering i Ålen 1. mars. 

Tynset har gratis deltakeravgift for minitreninger, for i håp om å øke 
antall spillere. 

I Røros betaler barna for deltakelse på idrettsskole, og ikke for 
deltakelse i de enkelte idrettene. 

Noe de andre klubbene også bør vurdere? 



G11. Tynset har hatt kun en kampdag på Tynset. Det har vært lange dager 
for spillerne. Ønske om 1 time mellom kampstart-kampstart for et godt 
arrangement uten forsinkelser, gjør at dagene kan bli lange.  

 

3. Lokale saker 
a. Det slippes OL-kvallikbilletter 12.02.20. Kun 3-dagersbilletter i første 

omgang. Billigere billetter enn under EURO, litt over 700 kr for 3-
dagersbilletter på klubbillettene. Disse kan deles mellom flere lag i 
klubben. Singelbilletter legges kun ut for salg om det er ledige 
billetter. 

 
b. Ol-kvallikkampene er samme helg som sluttspill for J/G14, 17.-19.april i 

Trondheim (og omegn). Alle lag må påregne kamp så tidlig som kl. 13.00 
fredag 17.04. Vegringsfrist er 10.mars. Deltakelse på OL-kvallikkamper 
for deltakende lag i sluttspillet blir besørget. 

 
c. Resultatregistrering skal ikke skje i J/G10. Fremdeles noen som 

registrerer på tavle og LIVE. Kun bruk av LIVE for dommersignering. 
 

d. Stor målforskjell i enkelte J/G11-kamper. Det er laglederne på begge 
lag sitt ansvar å skape så jevne kamper som mulig og gjøre kampen til 
en moro opplevelse for alle. Ekstra spiller skal ikke settes innpå, men 
spillere kan tas av eller settes i andre posisjoner på banen. 

Barnehåndball: 

Alle på laget skal være med i spillet og alle bør spille omtrent like mye. 
De som har kommet kortest i utviklingen skal oppmuntres til å score 
mål. 

Lagleder på begge lag har ansvar for at begge lag har mål ved 
kampslutt. 

Gi de beste spillerne utfordringer/oppgaver som å spille fri andre, 
spille på nye plasser, lære dem finter som de må bruke før de skyter 
osv. 

 

e. Dommerkurs: 
Det planlegges dommerutvikler 1 og dommertrinn 1-kurs 5.-8. mars. 



Her må klubbene sørge for at aktuelle kandidater får informasjon og 
at de melder seg på.  
Dommerutvikler 1: 5., 7. og 8. mars. 
Dommertrinn 1: 6., 7. og 8. mars. 
Sted blir bestemt etter flest antall påmeldte. 
 
Alle som har tatt Dommer barnehåndball denne sesongen og som ønsker 
å dømme videre bør ta dette kurset nå. 
 
I tillegg bør alle klubber ha minst en dommerutvikler i sin klubb. 

 

4. Nytt fra konkurranseteamet 
 

J/G18 tas bort og det blir en ny juniorserie fra J/G16-20 år. 
• Serien erstatter dagens regionale J/G18 
• Juniorserien tilhører 20-årsklassen 
• Fylkesserie og ikke toppserie i TE-serien 
• Toppserie i NN-serien 
• Spilletid 2*25 minutter 
• Antall spillere og timeout – 14 spillere og 2 timeout 
• Obligatorisk å delta i juniorserien hvis deltakelse i Lerøy 

Barnehåndball: 

• Miniserie, 4-er håndball 
• Kortbane, 5-er håndball for 9- og 10-åringene 
• 6-er håndball, J/G11: Forslag til FS, men ikke vedtatt, er at også 

dette skal bli gjeldende på J/G12, men uten nedsenket tverrligger 
og tabell.  
Hovedgrunn: utviklingen til 11- og 12-åringer 

• 7-er håndball fra J/G13 

Kortbane, 5-er håndball 

• 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. Får bredden, men 
mulighet for mindre løping 

• Innføres i region Nord sesongen 20/21 (er i gang i flere regioner 
allerede) 



• Gjennomføres i klassene 9 og 10 år 
• Informasjon om innkjøp av mål til alle haller vil komme fra regionen 
• Test av kortbanespill: 15. mars i Rennebuhallen for G10 i Nord-

Østerdal 

 

5. EURO 2020 

Skrytevideo fra herrenes mesterskap. 

Kort informasjon om damenes mesterskap i desember. Norge spiller sine 
kamper i Trondheim Spektrum. 

 

6. Håndballforum 2020 

Håndballforum arrangeres felles for hele region Nord 4.-6. desember i 
forbindelse med EM for damer. 

Norge spiller sine kamper torsdag, lørdag og mandag. Kampbilletter til 
mesterskapet lørdag, er inkludert i deltakelsen på Håndballforum. 

Forumet vil bli enten på Scandic Lerkendal eller Scandic Hell – dette er 
ikke avklart enda. 

 

7. Møteaktivitet 2020 

Neste sonemøte i Nord-Østerdal blir 29. april. 

Agenda på dette møte blir: 

• Valg av soneleder og delegater til regionting 
• Seriereglementet for kommende sesong 

Sonemøter mai: 

• Agenda: avdelingsoppsett 

Sonemøter august/september: 

• Agenda: terminlistefokus 

 

Håndballforum 4.-6. desember 



8. Regionting 

Informasjon om kommende regionting 

• Lørdag 9.mai på Scandic Hell 
• Nord-Østerdal har en delegat 
• Vanlig at soneleder stiller 
• Soneleder velges på neste sonemøte 

 

9. Evenetuelt 

Røros J15 er kjempefornøyd med årets organisering. 

Tynset ikke fornøyd, men da fra arrangementets side. Korte frister på 
arrangement. 

Sportslig har gode tilbakemeldinger, ikke fullt så gode arrangementsmessig. 

 

Forslag på å gjøre litt ekstra ut av miniturneringene. Ha morsomme 
aktiviteter i tillegg, som f.eks Playfinity og ball i bøtta. 

 

Savalen Cup er avviklet. Tynset har søkt om å få arrangere Yngres cup i 
stedet. Denne vil bli siste helg i september som en oppstartsturnering. 

 

For dårlig tilbud om spillerutvikling i distriktet. Alt for langt å dra på de 
tilbudene som finnes. Ønske om et lokalt tilbud som en teaser for å lodde 
stemningen og for å forstå hva dette er, og at de som kan/vil/ønsker å delta 
skal få vite mer om tiltaket. Soneleder sender inn dette som sak til 
Regiontinget. 

 

Møtet hevet 21.30 

Referent: Marit Hegseth, soneleder 

Takk for møtet! 

Neste møte: Sonemøte Malmplassen, Tolga onsdag 29. april 2020, kl. 18.30 


