
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
Digitalt gjennomført via Teams 1. september 2020,  
kl. 19.00-21.15 
 

TILSTEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten (Tynset), Gøril Lundereng Skjefte, Vilde Støvne, 
Marte Støvne (Ålen), Linn-Eva Kolstad, Roger Gravseth (Røros), Marita Løvhaug 
(Folldal), Ann Helen Rustad, Linda Granrud (Alvdal), Marit Hegseth (soneleder) 
og Tonje Tangvik (RN) 

 

1. Velkommen 
Presentasjonsrunde og gjennomgang av agenda for møtet. 
 
Tonje ønsker å gjennomføre klubbesøk hos alle klubbene. Ta kontakt med 
Tonje og avtal tid i forbindelse med styremøter, eller eget møte. Kan komme 
for å være bisitter til møtet, gjennomføre klubbanalyse o.l. 
 
Har dere spørsmål om seriereglement, hallsituasjon o.l., så ta gjerne kontakt 
med Marit. 
 

2. Covid-19 
Relevant informasjon til trenere i klubber:  
Topphåndball har egne regler og oppfølging, og kan ikke sammenlignes med 
aktiviteten i breddeklubbene. 
Bredde-/voksenhåndball: Kan ikke trene med nærkontakt eller spille kamper. 
Barne- og ungdomshandballen: Kan trene med nærkontakt og spille kamper 
innad i egen region. 
 
Viktig å presisere regler for smittevern for alle (trenere, lagledere, spillere 
og foreldre). Kommunene kan innføre strengere regler enn hva som er 
fastsatt av NHF/nasjonale helsemyndigheter. 
 
Relevante dokumenter finner dere her: 
Protokoll for barne- og ungdomshåndballen 
Kamp- og arrangementsveileder 



 
Se for øvrig presentasjonen for mer informasjon og ta denne opp med 
trenere og foreldre. 
Ekstra presisering av punkter i Protokoll for barne- og ungdomshåndball: 
Trening og kamp: 
Det er viktig å presisere at det kun er på håndballflata en-metersregelen kan 
avvikes. 
Kamp: 
Tilreisende lag med lang reisevei må få bruke garderober til dusjing. Dette 
må det lages en plan på, og lag må informeres om reglene for bruk av 
garderobene. 
 
HUSK: 
Kun på bane en-metersreglen kan avvikes, både under kamp og trening. Det 
må være gode rutiner for renhold under arrangement og ved skifte av 
grupper/lag på trening. 
 
Totale antall unike personer i hall på arrangementene er maks 200, inkludert 
spillere. Dette gjelder om det er bare en kamp eller flere kamper. Det må 
gjennomføres nøye renhold mellom kampene, og det legges inn bedre tid 
mellom kampene. 
Det planlegges for vanlig oppstart etter høstferien. 
 
Omberamming pga sykdom eller påvist Covid-19: Husk også å varsle dommere 
og arrangør. 
 
Viser til presentasjonens lysbilder angående Covid-19. 

 

3. Lokale saker – runde blant klubbene med utfordringer knyttet til Covid-19 
 
Tynset: Godt i gang med planlegging, trener og har aktivitet. Eier hallen selv, 
så ingen problemer i forhold til åpningsbestemmelser. Planlagt organiserte 
aktiviteter etter høstferien. Venter på siste versjon retningslinjer. Antall 
spillere omtrent som forrige sesong. Utfordringer i forhold til fotball og 
kamper evt. sluttspill der. Gjennomførte kamp mellom Kolstad og Elverum – 
og det er logistikkutfordringer ved arrangement. Stengte garderober for 
lokale lag. Stengte tribuner/redusert kapasitet gir økonomiske utfordringer. 



Kickoff tenkt 26/9-20: Usikker på om de skal arrangere denne. Må 
organiseres hvem som kan komme å se på. Invitasjonen er klar, mangler bare 
å ordne for påmelding. Alvdal og Folldal inviteres. 

Spørsmål om omberamming: 

Frist for omberamming av kamper gebyrfritt er flyttet. Etter at sesongen 
starter, kan Covid-19 gi gebyrfri omberamming. Ved vanlig sykdom gjelder 
retningslinjene. 
 
E-læring - koronavettkurs: 
Følg denne lenken til kurset: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/  
Ligger også på facebooksiden til Sone Nord-Østerdal Håndball. Er du ikke 
medlem her, send medlemsforespørsel. 
 
Alvdal: Kommunen eier hallen, den er i tilknytting til skolen og de får bruke 
denne. Noen aldersklasser er i gang med trening, J/G12 starter uke 37. På 
spørsmål ang. klister og renhold: se under eventuelt. Garderobene er stengt. 
Kommunen må kontaktes ift renhold, kiosk og bruk av tribunen på 
arrangement. Det er ikke signaler på økt halleie, men det er opprettet dialog 
med kommunene om betaling. Plakater som kan henges opp i hall i forbindelse 
med koronapandemien er nå lagt ut på handball.no og kan printes ut. 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/09/informasjonsplakater-for-nedlasting/  
Trenermøte er gjennomført, oppdateringer følges opp fortløpende. Kickoff 
er avlyst, vurderer om en skal gjennomføre noe senere i sesongen. 
Arrangementskomiteen får nok å gjøre. J14 – puljer og omberamminger – se 
eventuelt. 
 
Folldal: Færre påmeldte, gjelder alle aktiviteter ikke bare håndball. Får ikke 
trene før etter høstferien. Noe usikkert i forhold til bruk av hallen ennå. 
Har gratis leie for alle under 18 år. 
 
Røros: Cupen er avlyst – noe som får store konsekvenser for det økonomiske 
og sportslige. De fleste lagene har startet treningene. Det er god dialog med 
Verket. Mini starter ikke ennå, avventer fotballen der. Verket øker satsene 
for leie pga Covid-19. Tonje følger opp dette med Røros, da det fra regionens 
side jobbes for gratis halleie. Samarbeid med Ålen på J16. 
 



Ålen: Økt halleie i Ålen, men ikke pga Covid-19. Mange har startet 
treningene. Det er mulig å bruke egne innganger for spillere og publikum i 
Hovet. Oppstart senior er fremdeles usikkert, og det er noen bekymringer i 
forhold til kampbelastning og fare for skader med utsatt seriestart. Det skal 
være minst 3 uker med trening med nærkontakt før en skal spille kamp. Full 
serie er planlagt. Enkel serie må vurderes ut fra de retningslinjene som 
kommer og når det blir oppstart. 2. divisjon og juniorserien får klarsignal 
først, så 3.div og 4. divisjon først i fase 4. Hvordan en skal løse praktisk 
gjennomføring av arrangement med korte frister føles utfordrende. Det blir 
mye ekstra arbeid og mye som er usikkert. Viktig å starte med de minste og 
aldersbestemt for å holde på motivasjonen. 
 

4. Kursaktivitet 
Kurs kan tas delvis digitalt og delvis ved fysisk oppmøte. 
Trener 1: 
Lite påmelding fra Nord-Østerdal. 
Kurs på Teams – dette kan anbefales. Det har vært gode diskusjoner der 
kurs via teams er gjennomført. 
Trener 2: 
Alvdal er meldt inn med behov for dette kurset. 
Dommertrinn 1: 
Meld inn behov. Viktig at Nord-Østerdal får gjennomført dette kurset. 
Noen moduler er e-læring, noen teori og praksis. Modul 1 må være bestått 
før modul 2, og modul 3 må være bestått før modul 4. 
Oppfølging av dommerutvikler/dommerkontakt i klubb: Ved nok påmeldte på 
kurs, kan instruktør fra regionen komme.  

 

5. Ny organisering av dommeraktiviteten 
Ansatt flere teamledere som skal følge opp dommerkontakter og dommere i 
klubb. 
Dommerkontaktmøte før sesong på teams: Se lysbilde 34 for mer info. 
HUSK: Politiattester også for dommere. 

 

6. Idrettsoppgjør: 

Endring fra forrige sesong. Dommere velger hvilke kamper som skal være i 
samme regning i TA og fyller ut resten i IdrettsOppgjør (IO). 



Klubb behandler innkomne dommerregninger kun i IO. 

Webinar vil bli berammet og mer detaljer kommer når dette er klart. 

Følg lenkene i lysbilde 40 for mer informasjon om idrettsoppgjør og 
brukerveiledning. 

 

7. Spillerutvikling 

Trenerskole: utsatt utsending til torsdag 3.september, da blir det publisert 
på handball.no/region-nord og det skal sendes ut til klubbadresse, samt 2006 
deltagere fra i fjor (trenere), og registrerte trenere i TA på 2007 og 2006. 
Gi tilbakemelding om klubben ikke mottar denne. 

 

8. TA og SA 
Ta kontakt med Marit eller Tonje om dere trenger opplæring i bruk av dette. 
Opprydding i SA for Tynset er i gang. 

 

9. Kortbane 

Ikke alle halleiere har svart på om de har alt klart. Oppmerking skjer med 
tape eller andre ting som kan fjernes, til vi vet mer om muligheten for 
enklere system som utrullbart gulv. 

Dager for 10-årsserien i Nord-Østerdal: 

21. – 22. November Alvdal 

12. – 13. Desember Ålen 

16. – 17. Januar Røros 

6. – 7. Februar Tynset 

13. – 14. Mars Folldal 

Første helg er bevisst satt sent, slik at man kan komme i gang, men om dere 
synes det er for sent så kan den flyttes frem både 1 og 2 helger, til 
henholdsvis 14. – 15. november eller 7. – 8. november. Ta kontakt med Marit 
om dere vil endre kamphelg. 



Jenter får en dag, gutter den andre, tar de ikke sammen pga Covid-19 
situasjonen, mest sannsynlig fordeling er jenter lørdag (pga noen steder er 
det en kamp eller to på lørdag) 

 

10. Miniturneringer (Datoer står på lysbilde 53) 

Kan ikke spille på alle tre flater, kun de på sidene med ingen aktivitet i 
midten. Maks antall spillere og publikum vil også her være 200. Skulle det bli 
endringer for arrangementene, ta kontakt med Tonje. 

11. Fargerik håndball 

Ikke så aktuelt i vår sone, men for de som ønsker det, kan lysbildene leses og 
Eva Skei kontaktes. 

 

12. Eventuelt 

Viktige datoer: Se oversikt i presentasjonen. 

Euro for kvinner i desember blir betydelig redusert, ikke som herre-EM, men 
håper på gjennomføring i Trondheim. 

 

a) Ved treningssamlinger for mer enn 3 lag må det søkes om som turnering. 
Dette for at regionen bør/må ha oversikt over hva som skjer. 

b) Samarbeidsavtale med Scandic: Bruk regional kode; D000037517 ved 
bestilling. Ved større grupper enn 9, må Scandic kontaktes på tlf. 

c) J14 – avdelingen skal fylles opp. Lag som er trekt kan komme inn igjen 
(klubber med flere lag i ulike puljer kan ikke trekke 2. laget om de har et 
3. lag.) Skal være 9-10 lag i pulja, trippelserie er uaktuelt. Endelig 
terminliste publiseres 11. september. 

d) G15 – pulja er sett på. Det er for mange lag til at puljene kan slås sammen. 
Avdelinga blir som i dag. G15 er seedet pulje, resultat fra G14 og innspill 
fra klubber ligger til grunn for seedingen. 

e) Lisens: Informasjon om ny lisens er publisert: 
https://www.handball.no/nyheter/2020/09/lisensinformasjon-sesongen-
2020-21/ 
De som betalte lisens i forrige sesong, er dekket av denne frem til og med 
30.9. Nye spillere som ikke betalte lisens forrige sesong er også dekket 



av LISE PLUSS til og med 30.9. Vi presiserer at forsikringen i lisensen 
gjelder både i trening og kamp. 
Hvis det er seniorlag som ikke gjennomfører organisert trening inntil det 
er avklart om når kampene kommer i gang, ber vi om at dere avventer 
betaling av lisensen til forfallsdatoen 1.10. Innen den tid forventer vi å ha 
avklart mere rundt når forventet oppstart kan bli. 

f) Det blir webinarer for trenere og lagledere i slutten av september, alt 
blir publisert på handball.no så viktig å følge med der, og på 
facebooksiden til region Nord. 

g) Vaskemiddelet Verket bruker for å fjerne klister og vaske hallen er 
dette: 

 

 

 

 
Møtet hevet 21.15 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 


