
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 

Digitalt gjennomført via Teams 28. april 2020, kl. 18.00-19.30 

 

TILSTEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten (Tynset), Tove Hegseth, Margrethe Engan Gjære, 
Marte Støvne (Ålen), Ingrid Bedixsvold, Roger Gravseth (Røros), Marita 
Løvhaug, Magnhild Brandsnes (Folldal), Ann Helen Rustad, Linda Granrud (Alvdal), 
Marit Hegseth (soneleder) og Tonje Tangvik (RN) 

Forfall: Klubber uten spillende lag i serie var ikke invitert til dette møtet 

 

1. Velkommen 
Presentasjonsrunde og gjennomgang av agenda for møtet. 
 

2. Status regionsting 

Tinget var planlagt avholdt på Scandic Hell, Stjørdal 9. mai 2020 

Tinget er utsatt inntil videre. Styret skal behandle saken på nytt i 
begynnelsen av mai 2020, og tinget kan bli avholdt enten fysisk (om det lar 
seg gjøre) eller digitalt i juni. 

Det skal på neste sonemøte velges delegat til tinget. Sone Nord-Østerdal 
har en delegat. 

 

3. Seriereglementet 20/21 
 

Endringer i NHF’s kamp og konkurransereglement vil få betydning ved 
påmelding av antilag. For å minske belastningen på spillerne har 
konkurranseteamet skjerpet regelverket om maks antall kamper pr. spiller 
pr. uke, pr måned samt kommet med en anbefaling om ikke å spille mer enn 
45 kamper over full tid pr. sesong. 
 
Ved påmelding av antilag, må dette tas med i vurderingen. 
 

  



Spillesystem: 
• Nye bestemmelser for barnehåndball (se presentasjon og 

handball.no) 
• J/G15 Islandsk modell: det er satt et tak på maks 3 spillere som 

kan gå mellom 1.-laget og 2.-laget. Det betyr at lagene ikke kan 
komme med de samme spillerne for 2 påmeldte lag. 

• Kvalifiserte lag i 3. og 4. div. KS og 3. div. MS i TrønderEnergi-
Serien er automatisk påmeldt. Klubbene får ikke til å melde på selv, 
men må inn å oppdatere kontaktinformasjon for lagene. 

 

Sluttspill/NNM 

• Sluttspill gjennomføres 9.-11.april 2021.  
• NNM gjennomføres 16.-18. april 2021 
• Arrangør: 

o Klubber kan søke om å få arrangere dette, så fremt de har 
min. 3 spilleflater og mulighet for å tilby kost, losji og intern 
transport. Søknadsfrist 1. desember 2020 

o Vegringsfrist 15. februar 2021 
o Kr. 300,- til reisekasse for lag påmeldt J/G14 i NN-serien 

trekkes fra total sum ifm. NNM, da utgiftsfordeling 

Premiering:  

• J/G12 – diplom/medalje 
• Ungdomsklasser – t-skjorter. Flere til de yngste klassene, færre til 

de eldste. 

 

Dispensasjoner: 

• Gutter på jentelag. I prinsippet ikke anledning til å benytte gutter 
på jentelag, men det kan i svært spesielle tilfeller søkes for 
klassene J/G12 og yngre. 

Antall spillere på kampkortet: 

• Ingen endringer, men en oppfordring om maks 10 spillere i J/G 11-14 
år og maks 8 spillere i J/G 9-10 år for å oppnå intensjonen med lik 
spilletid.  



Juniorserie: 

• Utvidelse av dagens regionale J/G 18 år 
• Juniorklassen tilhører 20-årsklassen 
• Toppserie og ikke fylkesserie i TE-serien 
• Spilletid 2*25 minutter 
• 14 spillere og 2 timeout 

Obligatorisk deltakelse i juniorserien hvis deltakelse i Lerøy 

 

Barnehåndball: 

• Miniserie, 4-er håndball 
• Kortbane, 5-er håndball for 9- og 10-åringene 
• 6-er håndball for J/G 11 og 12 år 
• 7-er håndball fra J/G 13 år 

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. Slipper de store transportetappene. 

• Test av dette utgikk da all håndballaktivitet ble avsluttet brått 
13.mars. 

• Tynset har sjekket om det finnes gulvbeleggløsning som kan rulles 
ut (enkelt å legge/fjerne oppmerking for 6 meter). De følger opp 
dette når de får tilgang til hall igjen. Tonje holdes oppdatert på 
dette fra André. Interessant for flere, da det er mange spørsmål 
angående praktisk oppmerking. 

• Merking og nødvendig innkjøp er det gitt halleiere beskjed om. 
 

Påmeldingsfrist: 

• Frist for påmelding av lag og dommere er som tidligere 30. april kl. 
23.59. 

• Dommere må inn å godkjenne påmeldingen selv i TA innen 1.juni. 

Oppstart til høsten planlegges som normalt. 

 



4. Dommerkontakters oppgaver sesongen 20/21 

Hver klubb må stille med minst 1 aktiv dommer for hvert 3. deltagende lag i 
J/G 12 og høyere. 

1-3 lag: 1 dommer 
4-6 lag: 2 dommere 
7-9 lag: 3 dommere osv. 
 

Aktive dommerutviklere (nivå 1, 2, 3 eller 4) vil telle på klubbens kvote ved å 
ha bistått dommere i klassene J/G 12 og eldre på minimum 10 kamper i løpet 
av en sesong. 

Personer med flere funksjoner/roller kan ikke telle mer enn 1 på kvoten med 
2 unntak: 

a. Dommer som også er dommerutvikler og som har dømt 15 kamper eller 
mer, og observert 10 kamper eller mer i sesongen 

b. Dommerkontakt som også er dommerutvikler og har observert 10 
kamper eller mer i løpet av en sesong teller som 2 på kvoten. 
Ingen kan telle som 3 på kvoten. 
 

Det vil bli satt opp Dommertrinn 1 og Dommerutvikler 1 i Nord-Østerdal tidlig i 
høst. Muligheten for å avholde kurs både nord og sør i sonen undersøkes. 
 
Dommere i klubb og dommerkvote 

• Kamper i klassene J/G 6, 7, 8, 9, 10 og 11 vil bli dømt av kampledere som 
klubben selv sørger for til sine arrangement. Ved for få egne dommere, 
må klubbene låne av hverandre. 

• Nøytrale dommere benyttes i Toppseriene J/G 16 år, Juniorserien, samt 
senior 3. divisjon. Pga få dommere på disse nivåene, kan det forekomme 
ikke-nøytrale dommere etter avtale med spillende lag. RN vil prøve å unngå 
dette så langt det lar seg gjøre. 

 

Utgiftsdekning til dommere og dommerutviklere. 

• Dommere skal ha oppgjør over bankkonto. Det er dommer sitt ansvar at 
bankkontonummer er registrert i dommerprofil i TA og til enhver tid er 
riktig. Dommere må oppfordres til å registrere og sende inn 
dommerregning så snart som mulig etter gjennomført dommeroppdrag. 



• Klubbene må ha gode rutiner for utbetaling av utgiftsdekning. 

Dette blir nærmere gjennomgått på neste sonemøte. 

 

Teamsmøter har vist at det er enklere for flere å delta, og at det kan bli 
kurs/webinar via teams til høsten. 

 

5. Viktige datoer: 
• Husk påmeldingsfrist for alle klasser og dommere 30.april. Dommere må 

godkjenne påmeldingen selv. 
• Samordna registrering – Alvdal mangler, Tynset må dobbeltsjekke 

innrapporteringen. 
• Forslag til avdelingsoppsett 8.mai. Trenere og lagledere må sjekke 

oppsettet for sitt lag før avdelingsoppsettmøte 14.mai i Nord-Østerdal 
• Terminlisteforslag J/G 11-senior 3. juli 
• Ferie på regionkontoret 3.-31.juli 
• Sonemøter med terminliste som agenda 24.august-4.september 
• Evt. kvalifisering til Toppserien J/G16+20 år 29.-30.august 
• Endelig terminliste 11. september – endringer og omberamminger skal 

være foretatt så langt det lar seg gjøre innen denne datoen. 
• Publisering mini- og 10-årsserie i hele regionen 30. september (vi tar eget 

møte på 10- og 11-årsoppsettet) 
• HÅNDBALLFORUM 5.-6. desember for hele region Nord. Blir EM 

for kvinner gjennomført, er deltakelse på EM-kamp inkludert i 
forumet. 

 

6. Eventuelt 
 
Runde blant klubbene angående status etter spillestans og påmeldinger neste 
sesong: 
 
Ålen:  
Det har ikke vært noe aktivitet og alt har stått stille. Tatt opp tråden etter 
påske. Ikke meldt på lag ennå. Skal ha styremøte etter sonemøtet. 

 



Røros: 
Vært rolig. 1 eller 2 lag har hatt litt aktivitet ute. Verket åpnes litt, men 
under strengt regime nå. De eldste skal da få tilbud. 
Angående påmeldinger: Sportslig har hatt møte, men det er ikke kommet 
referat ennå. 
 
Tynset: 
Rolig – slapp ballen ved stenging. Må starte opp igjen nå.  
Påmelding av lag – ønsker å gå ut bredt og melde på flere lag og heller ta 
bort/endre det som ikke passer. 
Fotball tar tiden nå. Hvordan er det tenkt oppstart til høsten? Når er 
fotballsesongen over? 
Svar fra Tonje: 
Planlagt håndballoppstart som vanlig etter høstferien. Fotball skal spille halv 
serie. Skulle det komme endringer, vil klubbene holdes oppdatert. 
 
Alvdal: 
Skal følge opp samordna registrering med hovedlaget på deres årsmøte 
29.04.20 
Bekymring ift fotballen.  
Har gjennomført samarbeidsmøte med Folldal og Tynset for å planlegge for 
økt aktivitet gjennom samarbeid. 
Ønsker trenerkurs og dommerkurs for rekrutering, beholde og utvikle. 
Datoer for kurs skal være klart før sommeren, men Tonje skal prøve å ha 
datoer klar til neste sonemøte. 
Kommer til å melde på omtrent samme antall lag som forrige sesong, 
 
Tonje: 
Ift. situasjonen med alt som fremdeles er uavklart, så kan en se på 
utgiftsdekning i forhold til påmeldingsavgift om en må trekke lag innen 
fristen pga manglende spillere. 
 
Folldal: 
Lagt håndballen på is frem til høstferien. Har to lag klar til å meldes på. J10 
og 12. 
 

  



Kommentarer og avsluttende spørsmål: 
• Flott med samarbeid for å skape aktivitet. 
• Det skal være 2 dommere også på 5-er håndball 
• 15-årsserie Islandsk modell. Evaluering? Hvordan blir oppsettet? 

Kampbelastning for de svakeste? Ble endret underveis i sesongen. 
o Googleskjema sendt klubbene for tilbakemelding. Svar 

sammenfattes og deles med klubbene. Blir publisert på 
hjemmesiden. Bylagene er minst fornøyd. 

o Det ønskes mer forutsigbarhet på arrangement. Kamphelger blir 
tidlig klar. Hjemmearrangement må være klart tidligere enn sist 
sesong. Det må ryddes plass i hall på forhånd for kampdagene. 

• Tynset i tvil om de skal melde på G15 eller G16. Melder på begge deler 
og ser hva som blir rett for dem.  

• Tynset har også J14 til neste sesong. 
o Spørsmål i forhold til trippelserie gjennomført for J13 siste 

sesong. Flott å slippe reising, men det ble litt ensformig. Hva 
tenker de andre klubbene for kommende sesong? Kampene må 
fordeles bedre enn sist sesong.  

• Ved påmelding av lag: kommenter ønske om lokal serie eller Trondheim 
serie. 

• Meld på lag i den årsklassen og serien dere mener laget passer best. 
Lager lokal serie om dette blir bedre på neste sonemøte. 

 
 
 

Møtet hevet 19.30 

Referent: Marit Hegseth, soneleder 

Takk for møtet! 

Neste møte: Sonemøte Teams, 14. mai kl. 18.00 


