
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 

Digitalt gjennomført via Teams 14. mai 2020, kl. 18.00-20.15 
 

TILSTEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten (Tynset), Margrethe Engan Gjære (Ålen), Linn-Eva 
Kolstad, Ingunn Holøymoen, Roger Gravseth (Røros), Marita Løvhaug (Folldal), 
Ann Helen Rustad, Linda Granrud (Alvdal), Marit Hegseth (soneleder) og Tonje 
Tangvik (RN), Vedrana Terzic (RS) 

Forfall: Fåset, Os/Nansen, Brekken, Glåmos 

 

1. Velkommen 
Presentasjonsrunde og gjennomgang av agenda for møtet. 

 
2. Informasjon angående regionsting v/ regionstyremedlem Vedrana Terzic 

Avholdes 20.juni på Scandic Hell kl. 13.00-16.00, både fysisk og digitalt. 

Soneleder Marit Hegseth gjenvalgt som soneleder. 

Sone Nord-Østerdal har en delegat til tinget: Soneleder stiller som delegat. 

Vara: Ørjan Kvisten 

Gjennomgang av regiontingets oppgaver, valgkomiteens innstilling til nytt 
regionstyre for 2020-2023, medlemmer til kontrollutvalg og ny valgkomite. 

Innkomne forslag: Lovnorm for NHF’s regioner: Refusjon av utgifter 

Hederstegnnominering: Forslag på kandidater sendes til Mona Kvivesen, 
mona.kvivesen@uit.no  

Forslag på kandidater til utmerkelser: 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/04/forslag-pa-kandidater-til-utmerkelser/ 

 

3. Avdelingsoppsett 
Alle klubber må komme med innspill på avdelingsoppsettet før endelig 
avdelingsoppsett publiseres. 



Det var knyttet stor spenning til antall påmeldinger etter siste sesongs bråe 
avslutning. 
Positiv tilbakemelding med økning i antall påmeldte lag i alle regioner. Sone 
Nord-Østerdal har en økning i antall påmeldte lag på 5 lag. 
 
J10: 
Påmelding fra Tynset, Røros og Ålen. Gjennomføres som kampdager.  
G10: 
Påmelding fra Alvdal, Folldal, Tynset, Røros og Ålen. Gjennomføres som 
kampdager. 
Eget møte for å bestemme kampdager og gjennomføring aug/sept. 
J11: 
Kun lag fra Tynset og Røros. Blir i pulje med lag fra Gauldalen. Oppsettet er 
greit. 
G11: 
Kun to lag påmeldt. Blitt spurt om å flytte til G12. 
J12: 
Fått med 3 lag fra Gauldal i puljen, noe som føles greit. Alvdal må ha antilag 
på sine.  
Skal begge lag fra samme klubb spille mot flere lag samme dag? Ønsker 
meldes inn til Tonje via googleskjema som blir sendt til klubbene. Dette 
gjelder også for klubbdager, flere lag fra samme klubb har bortekamper på 
samme dag og reiser sammen noen ganger. 
G12: 
Flyttet G11 til denne puljen. Klubbene kan velge om de vil blande 
aldersgruppen, eller ha rene årsklasser. Lagene de møter stiller også med 11- 
og 12-åringer. Ingen forskjell på regelverk, spilletid eller antall spillere i 11- 
og 12-årsserien. Kun nedsenket tverrligger i 11-årsklassen som er forskjellen. 
G11-lag må vurdere om de vil være med i 12-årsserien. 
J13: 
Røros og Tynset i ulike avdelinger. Det kan tas hensyn til nivå og ikke bare 
geografi i 13-årsklassen og eldre. Røros spiller i ren Trondheimsserie. 
G13: 
Avdeling med Gauldalslag og Trondheimslag. Meld inn ønsker for kampoppsett 
via skjema. 

  



J14: 
Lokal avdeling, få lag. Klubbene ønsker flere lag i avdelingen. Også ønske om å 
flytte lag til annen avdeling pga nivå. Spillere kan spille for flere av klubbens 
lag, selv om de er i ulike avdelinger. Maks 4 kamper pr/uke pr spiller. 
G14: 
Mulig endring i påmeldte lag fra to av sonens klubber og flytting til seedet 
pulje for et annet av avdelingens lag. Gi tilbakemelding innen fristen til Tonje. 
J15: 
Islandsk modell. To lag fra Røros og ett fra Ålen.  
G15: 
For få lag til islandsk modell, gjennomføres som vanlig serie. Mulig trekking av 
Tynsets lag. 
J16: 
Avdeling blir ikke klar før kvallikkampene i toppserien J16 er spilt. Avdeling 
med lag fra Nord-Østerdal, Gauldal, Orkdal og Trondheim. Terminliste 
publiseres ikke før kvallik i Toppserien er gjennomført. Trenere og lagledere 
må få beskjed om dette. 
Dispensasjon på inntil 3 spillere blir godkjent. For flere enn 3 behandles 
dette i soneteamet. For dispensasjonsspillerne gjelder maks 2 på banen 
samtidig, uavhengig av antall disp spillere. Søknad må sendes. 
G16: 
Toppserien G16 – ikke kvallik. 
J20: 
Røros trekker laget sitt. J16 er uaktuelt, blir J15. Samarbeid med Ålen kan 
være aktuelt. For de eldste er overgang til Ålen og spill på damelaget aktuelt. 
Kvinner senior – 4. divisjon: 
Grei avdeling 
 
Frist for tilbakemeldinger på avdelingsoppsett må sendes klubbrådgiver 
Tonje innen 23. mai. Endelig avdelingsoppsett publiseres 25. mai. 
 
Ønsker til terminlisten: 
Googleskjema for ønsker terminliste blir sendt til klubbadressen. Denne må 
videresendes til trenere/lagledere. Ett skjema for hvert lag fylles ut. 
Om ikke annet ønskes, så blir det satt opp dobbeltkamper for 14-årsklassen 
og nedover. Meld også inn ønsker for hjemmearrangement i dette skjemaet. 

 
 



4. Miniturneringer 

Dato Klubb Hall 

22. november Tynset Tynsethallen 

13. desember Folldal Alvdalshallen 

17. januar Ålen Hovet 

14. februar Alvdal Alvdalshallen 

14. mars Røros Verket 

Hall må reserveres.  

 

5. Viktige datoer: 
Se presentasjon.  
Terminliste for 10-åringen kommer etter sommeren. Mulig eget møte for 
denne aldersgruppen. 
NB! Håndballforum: sett av helga 5.-6. desember 

 

6. Kurskatalog 

Dommerkurs 1 og dommerutvikler 1 planlegges i Nord-Østerdal. Gjennomføres 
tidlig sesong, evt. før kampoppstart. Klubbene må prioritere deltakere på 
disse kursene. 
Alvdal ønsker Trener 2. Roar oppdateres på ønsket. 
Interesse for Innføring i barnehåndball i Ålen.  
Dato for kurs kommer. 

 

7. Dommerarbeid i NHF 

Endret organisering i dommerarbeidet. Økte ressurser i budsjettet. 
Hovedmål: Enklere hverdag for klubbene og et tettere samarbeid mellom 
region og klubbene. 

Dommeransvarlig: Trude Gerhardsen, ansatt region Nord 

Teamleder: oppfølging av dommeroppsetter, deltar på sonemøter ved behov. 
Skal jobbe mot klubb og lede dommerarbeid. Soneleder tar imot spørsmål og 
tar disse med inn til soneteam. 



Dommeroppsett: Ansvarlig for dommeroppsettet i aldersbestemt fra 12 år 
opp til 4.divisjon. 

Gruppeledere: Tidligere dommerkoordinator 

Det skal settes opp observatører også i distriktene. 

 

8. Eventuelt 
• Cup som er flyttet pga Koronapandemi: Spillere som bytter klubb i løpet 

av sommeren, men som ønsker å delta på utsatt cup kan spille for gammel 
klubb. Ta kontakt med arrangør av cup og ny klubb for de spillerne det 
gjelder. 

• Treningskamp: Kolstad – Elverum 
Spilles i Tynsethallen 5. august kl. 19.00. Mulig arrangement med publikum. 
Følg med på info fra Tynset. 
 

• Utsatt og/eller avlyst cup og refundering av utgifter: 
Arrangør har juridisk rett til å sitte på pengene når cupen utsettes. 
Klubbene velger selv om de vil delta eller ikke på ny dato, men kan da 
miste påmeldingsavgiftene sine. Klubbene må anse pengene som tapt.  
Dette er en praksis som ikke er grei. Det er forholdsvis store beløp det er 
snakk om for en vare en ikke får.  
Flere klubber har reagert på denne praksisen, og på manglende svar fra 
arrangør av utsatt/avlyst cup. Klubbene i Nord-Østerdal vil sammen med 
klubber fra andre soner forfatte et skriv som sendes til arrangørklubben 
av cupen, i håp om refundering av sine kostnader. 
Røros vurderer å avlyse Røroscup, men avventer bestemmelsen og ser an 
sentrale føringer for gjennomføring av cupen før de tar endelig 
avgjørelse. De vil betale tilbake innbetalinger fra klubbene som er 
påmeldt, om de velger å avlyse. 
 

 
Møtet hevet 20.15 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 
Neste møte: Terminlistemøte månedsskifte aug/sept. 


