
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
Digitalt gjennomført via Teams 19. januar 2021,  
kl. 19.00-20.30 
 

TIL STEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten, Tina Undseth Eggen, Stine Heggstad (Tynset), 
Marte Støvne (Ålen), Linn-Eva Kolstad, Roger Gravseth (Røros), Ann Helen 
Rustad, Linda Granrud (Alvdal), Marit Hegseth (soneleder) og Tonje Tangvik 
(RN) 

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

1. Velkommen 
Velkommen med gjennomgang av agenda for møtet. 
 

2. Runde blant klubbene 
Foreløpig åpnet for trening, ingen kamper før tidligst 4. februar.  
Hvordan er det i vår sone? Gjenåpning av aktivitet i kommunen, haller stengt 
pga. vaksinasjoner eller egne restriksjoner i kommunen som hindrer oppstart: 
 
Alvdal:  
Starter opp treninger onsdag. Hallen er foreslått brukt til vaksinering, men 
det jobbes for å finne andre løsninger på dette. Ikke snakk om 
massevaksinering ennå. 
 
Tynset: 
Hallen står til disposisjon for aktivitet. Treninger starter opp igjen. Ønsker 
å spille kamper, men ikke maraton for å ta igjen alle utsatte kamper. Forslag 
til klubbene i Nord-Østerdal: se under evt. 
 
Røros: 
Starter treningene onsdag. Ikke noe problem med hall i.f.t vaksinering. 
 
Ålen: 
Starter opp med treninger allerede i dag. Hadde styremøte forrige uke og 
ønsker å forkaste ordinær serie slik den er i dag, men ønsker kampaktivitet. 



Noen lag har varslet om dårlig motivasjon for trening når det ikke spilles 
kamper. 
 

3. Lokale saker 

Gladsak fra klubb og de gode historiene:  

Flotte innlegg fra Alvdal og Røros. Regionen ønsker å høre mer og fra flere. 
Det kan være historier om kreative treningsmetoder, godt aktivitetsnivå, 
gode tiltak for å unngå frafall, kanskje sikre rekruttering og om hva 
håndballen kan bety i en vanskelig tid.  

Er det noen som har brukt tiden til klubbutvikling?  

Send inn gode tiltak og historier til monica.ibsen@handball.no 

Tynset:  

Noen lag har hatt uteaktivitet og sosiale sammenkomster, aking og kakao. Var 
planlagt mer utetrening med oppmerking av bane, om treningen ikke hadde 
startet opp igjen nå. Kulda har satt en stopper for noe aktivitet. 

Alvdal:  

Kommet i gang med noe aktivitet. Har gjennomført styrketrening på nett, en 
morsom sekvens. Hadde planer for aking og finne løsninger for å holde 
aktiviteten i gang. Viktig å finne på noe for spillerne og ikke legge aktiviteten 
i ro, selv om det blir mye ekstra arbeid for de voksne. 

Ålen: 

Glad for at treninger åpnes. Jobber for å få til en sosial sammenkomst på 
søndag, hvor kinosalen leies for å se VM-kamp felles for alle lag. 

• Covid-19 og nye retningslinjer: Hvordan avvikle serien? 

De kampene som ble utsatt før jul (ca 1300 kamper) i klassene J/G 13 år og 
eldre er nå berammet av administrasjonen og det er kommet 
endringsmeldinger på disse. 

Kamper i perioden 01.01.21 – 03.02.21 vil bli strøket. 

03.02.21: Hva skjer etter denne datoen? – regjeringen/kommunen avgjør 
videre åpning/restriksjoner. Kommunene kan ha strengere regler enn 
nasjonale føringer. 



Det åpnes for å omberamme kamper til og med søndag 18.april 2021 – kan 
bruke to helger etter påske. Kamper som skulle vært spilt 01.01.21 - 03.02.21 
kan om det ønskes omberammes, men da må klubbene selv ordne med ny dato 
og hall i samarbeid med motstander og varsle Tonje for 
omberamming/publisering av kamp. 

På spørsmål om det er samtale med fotball om en smidig overgang fra håndball 
til fotball om sesongen forlenges: Håndball bør ikke strekke sin sesong lenger. 
Håndball var bekymret i høst for at fotball skulle gripe inn i vår sesong og vi 
bør respektere at fotball får starte sin sesong til rett tid i vårsesongen. 

• Sluttspill – foreslått avlyst. Seriekamper prioriteres. Endelig vedtak 
fattes av styret i RS-møte 12. februar. 

• Kursaktivitet: Følg med på handball.no, region nord og utvikling. Planlagt 
trener 1 og 2 på teams nå. 

• Informasjon om endringer i klubbservice. Påvirker ikke oss. 
 

4. Seriereglement 21/22 
Klubber har frist til 8/2 for å melde inn forslag til endringer i.f.t. årets 
seriereglement som en ser er til hinder for aktiviteten, eller ting som er 
uklart. 
Åpning for påmelding til seriespillet 21/22-sesongen er torsdag 1.april 2021. 
 

5. Status senior 
Klubber med lag i 3.divisjon eller lavere inviteres til informasjonsmøte senest 
i uke 5. Alle klubber vil få endelig informasjon pr. e-post. 
Alle klubber mottok 13/1 mail med spørreundersøkelse i Netigate. 
Svarfristen var 18/1 og NHF gjennomgår nå besvarelsene som vil bli lagt 
frem på informasjonsmøtet i uke 5. 
 

6. Streaming av kamper 
Det skal alltid innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på 
bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år, må 
samtykke hentes inn både av barnet og foresatte. 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/12/publisering-av-bilder-og-film/ 
VIKTIG: Streames noe på facebook, da eier facebook filmen. 
Alle under 15 år må fylle ut samtykkeskjema.  
Tynset ønsker å få dette inn i påmeldingsskjemaet for neste sesong. 



7. Eventuelt 
Forslag fra Tynset om hvordan vi kan avvikle resten av sesongen 2020/2021: 
Klubbene i fjellregionen spiller kun kamper i vår region med egen terminliste 
som går litt på tvers av alder og kjønn. Hver klubb har sine arrangement med 
sine lag og vi får til noen kamphelger. Da blir det forutsigbart for klubbene 
og arrangementene blir gjennomført. Resten av sesongen slik den er nå 
strykes og det settes opp en lokal serie i stedet.  
 
En fra hver klubb blir med på å prøve å sette opp ett oppsett. Reglementet 
må følges om kampene skal publiseres og spilles i regi av NHF RN. Går vi ut 
over reglementet må kampene spilles som treningskamper. 
 
Langsiktig plan -> viktig for planlegging av arrangement og aktivitet. 
 
Alle klubber tar en runde internt i egen klubb i.f.t. Tynset’s forslag. Husk å 
tenke slik at alle lag skal få en motstander (da må en kanskje blande litt på 
kjønn og alder). 
 
Frist for å ta en runde i klubbene er onsdag 27.01.21. Det innkalles til 
teamsmøte torsdag 28.01.21 kl. 19.00 for å bli enige om hvordan vi fullfører 
sesongen. 
 
Det er et ønske om å få klemt inn noen minikamper. Ha også en plan for denne 
aldersgruppen klar til møte 28/1. 
 
Tonje sjekker om Koppang mini og evt. J/G 10 år kan inviteres til å spille i 
Nord-Østerdal ved en lokal serie. De hører til region Innlandet, men har 
mistet mange flere kamper og tilbud enn Nord-Østerdal. 
 
Innkalling til teamsmøte 28/1 kommer i egen e-post.  

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


