
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
Digitalt gjennomført via Teams 16. november 2020,  
kl. 18.30-19.30 
 

TILSTEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten (Tynset), Gøril Lundereng Skjefte (Ålen), Ingrid 
Mølmann, Linn-Eva Kolstad, Roger Gravseth (Røros), Marita Løvhaug (Folldal), 
Ann Helen Rustad, Ida Østmoløkken (Alvdal), Marit Hegseth (soneleder) og 
Tonje Tangvik (RN) 

 

1. Velkommen 
Velkommen med gjennomgang av møtestruktur og agenda for møtet. 
 

2. Covid-19 

 

a) Idrettens rolle under pandemien 
• Drive aktivitet innenfor de til enhver tids gjeldende retningslinjer fra 

nasjonale og lokale myndigheter. 
• Unntak fra en-metersregelen for barn og unge under 20 år: fordi vår 

aktivitet er sett på som viktig for barn og unges psykiske og fysiske 
helse. 

 

b) Protokoll for kamp og arrangement 
• Maks 50 personer på arrangement innendørs. Trenere, ledere, dommere 

og andre funksjonærer er ikke blant de 50. 
• Tribuner regnes ikke som fastmonterte seter og vil derfor ikke kunne 

åpnes for flere enn 50 personer på arrangementet, selv med oppmerking 
eller festing av stoler. 

• Registrering av alle personer som inngår i arrangementet. 
• Kommuner kan innføre strengere smittevernregler enn hva som er 

fastsatt av NHF/nasjonale helsemyndigheter, med bakgrunn i 
smittesituasjonen i den enkelte kommune 



• Kampaktivitet i hall: følg de tilrådningene som gjelder for hvert enkelt 
årstrinn. 

o 9-10 år: 10 spillere (anbefalt 8) 
o 11-14 år: 12 spillere (anbefalt 10) 
o 16-20 år: 14 spillere (ikke i seriereglementet, men det anbefales 

maks 12 spillere mtp. protokoll for arrangementet) 
o Antall lagledere: 4 personer uavhengig årsklasse 
o Se presentasjonen for hvordan en kampdag kan gjennomføres - det 

skal aldri være over 50 personer i hallen. Eksemplet tilsier ingen 
tilskuere. 

• Endringer: 
o J15 – islandsk modell: de to siste rundene går som oppsatt 
o 9/10-årsserie: Endringer i oppsettet i Nord-Østerdal. 3-4 lag 

møtes for 2 kamper pr/lag 

 

c) Utsatte kamper: 
• Kamper som ble utsatt i perioden 6.-11-november: 

o Kamper i barnehåndballen (J/G 7-12 år) blir kansellert – ikke mulig 
å omberamme disse. 

o Kamper i ungdomshåndballen (J/G 13 år og eldre) vil bli 
omberammet av administrasjonen. Administrasjonen tar kun hensyn 
til lagenes terminlister. Antilag, datosperrer og øvrige hensyn blir 
ikke hensyntatt slik dagens situasjon med kampgjennomføring er. 

 

d) Omberamminger 
• Ved begrensinger fra kommune eller klubb: 

o Varsle klubbrådgiver pr. mail 
o Kamper settes blank: 

§ J/G 13 år og eldre blir stående uten kampdato, ny vurdering 
vil bli gjort i løpet av 2020 

§ J/G 12 og yngre kanselleres 
o Om kamp ønskes utsatt pga frykt for reise/besøk, ta kontakt med 

motstander og bli enig om nytt tidspunkt. 
§ Over 5 dager før kamp sendes omberamming inn elektronisk 

via TA 



§ Under 5 dager sendes omberamming direkte på mail til 
klubbrådgiver 

o NHF RN ber om at slike omberamminger gjøres så tidlig som mulig 
før kampdato og innen 4 dager før kampdato. 

o Omberamminger pga Covid-19 vil ikke bli gebyrlagt 
o Hvis lagene ikke blir enige om ny kampavvikling, varsles 

administrasjonen og de omberammer kampen ut fra lagenes 
terminliste. 

• NHF RN vil i løpet av desember kartlegge status for antall spilte/utsatte 
kamper og kartlegge status for resterende del av seriespillet. Status kan 
medføre konsekvens for sluttspill i TE-serien, NNM J/G 14-16 år og ingen 
avdelingsvinnere. 

 

e) Anleggsoversikt 
• Klubber må registrere link til kommunens protokoller via handball.no. Kan 

ikke legges inn som worddokument. Dette for at det skal være søkbart 
for bortelag som lurer på hva som gjelder for arrangementene. 

• https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/10/oversikt-over-hallenes-retningslinjer/ 

 

f) Status i hver klubb 
• Trening 
• Kamp 
• Kommunale restriksjoner 
• 10-års og mini: Hva tenker klubbene? 

Tynset:  

Trener som vanlig, men avventer kamper som medfører reise ut av 
fjellregionen til 25.11.20 - dette er kommuneoverlegens anbefaling. Tar ny 
vurdering/beslutning 23.11.20. 

Åpen for å spille lokale kamper mot klubbene i fjellregionen. 

Mini er vanskelig å få gjennomført, evt at de også spiller som 10-års med 
3-4 lag som møtes. 

Ønsker å fremskynde de lokale kampene for å opprettholde noe 
kampaktivitet, spille i fjellregionen, men avventer reise ut av regionen. 



Har hatt tilbud om bruk av garderobe for bortelag i hele høst. 

 

Alvdal: 

Trener som normalt. Kamper går som planlagt, der motstander kommer 
fra områder med lite smitte. Følger kommuneoverlegens anbefaling. 

Nye vurderinger tas fortløpende. Vurderer fra uke til uke. 

10-årsarrangementet 22.11.20 byttet med Folldal. Pga endringer i 
oppsettet flyttes guttekampene til Tynset med Tynset som arrangør. 

Ønsker å holde aktiviteten i gang og følger retningslinjene ift. smitte og 
smittevern. Arrangementene dras ut for å få god tid mellom kamper og 
holde seg innenfor 50 personer i hallen. 

Skeptisk til avvikling av minikamper. Avventer kamper for denne 
aldersgruppa. 

Bortelag har tilbud om bruk av garderobe 

  

Folldal: 

Treninger som vanlig, men foreldre ønsker ikke kamper.  

 

Røros: 

Trener som vanlig, men all kampaktivitet er stoppet frem til jul. Kamper 
mot lokale lag kan gjennomføres. 

Ønsker å opprettholde treninger og har derfor stanset kampaktiviteten, 
mot at kanskje alt vil stenges ned pga smitte. 

10-årsserien: viktig å få noen kamper, da mot Ålen. 

Kommuneoverlegen anbefaler ikke reise ut foreløpig. 

Manglende tilgang til garderober i Trondheim ved bortekamp førte til 
sykdom hos en spiller som ble sittende i mange timer med svette og ingen 
mulighet for skifte/dusj.  

Tilreisende lag med lang reisevei får tilgang til garderober på Røros. 



 

Ålen: 

Trener som vanlig, kamper vurderes fortløpende, uke for uke. Foreldre 
som bremser her. Kan bli endringer etter styremøte senere i kveld. Gir da 
beskjed om hva som blir endelig bestemt (kampene er satt på vent til jul) 

Ønsker å vente med 10-årsserien, men kan spille mot Røros/lokale lag. 

Ønsker å vente med minikamper/-arrangement. 

Kampene helga 21.-22.11.20 går som oppsatt. 

Fikk bruke garderober i Heimdalshallen, men ikke i Spektrum. Varierer 
mye fra kommune til kommune. 

 

10-årsserien: 

Tonje setter opp noen kamper før jul. 

Ålen - Røros 

Tynset – Alvdal – Folldal 

 

Kort tilbakemelding ift kamper til helga: 

Tynset og Røros er ok. Ålen skeptisk. 

Ålen/Røros avtaler og kontakter Tonje om dato for kamp mot 
Alvdal/Tynset til helga. 

Folldal varsler om de kan bli med i helga. 

10-årsarrangementet for gutter i Alvdalshallen flyttes til Tynsethallen og 
både jente- og guttekampene spilles der. Alvdal har dommere til 
guttekampene. Dommerkontakter er ansvarlig for å legge disse inn i 
banedagboka. Gutter: Tynset 1 og 2 møter Alvdal 1 og 2 på. 

I 10-årsserien er det bare Tynset og Ålen som har jentelag. Røros 
sjekker opp hvordan det ble med deres jentelag. 

Alle klubbene har guttelag: Tynset, Alvdal, Folldal, Røros og Ålen. 

 



Tynset regner med de vil kjøre på med kamper som oppsatt om 
kommuneoverlegen gir tommel opp. 

J16-kampen Ålen/Røros mot Tynset/Alvdal går som planlagt. 

Tonje må holdes oppdatert. Tynset/Alvdal mot Skaun, skal den spilles? 

 

Mange spørsmål kommer inn til administrasjonen:  

Hva gjør bylagene? Ingen klubber som har tatt standpunkt, men noen lag 
har utsatt kamper. Vanskelig å drive godt smittevern med mange ulike 
arrangører i samme hall. 

 

 

 
Møtet hevet 19.30 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 


