
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
Digitalt gjennomført via Teams 18. mai 2021,  
kl. 19.00-21.00 
 

TIL STEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten, Svein Roger Sørli, Stine Heggstad (Tynset), Gøril 
Skjefte, Marte Støvne (Ålen), Marianne Engan Hellandsjø, Ingunn Holøymoen, 
Wenche Kolstad Wisth (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 med fokus på disse punktene: 
• Har klubben gjennomført årsmøte? 
• Nye styremedlemmer?  
• Har alle dommere godkjent påmeldingen? 
• Har klubben hatt frafall pga. Covid-19? 
• Presentasjon av deltakere og rolle i klubb. 

 
Ålen: 
Årsmøtet er gjennomført, hele styret fortsetter. Ikke sjekket 
dommerpåmeldingen. Fremdeles spillere som er ivrige med trening – trener 1 
gang i uka med mixtrening. Damelaget har hatt dalende motivasjon ift. Covid-
19. Hadde siste trening til påske. Damelaget ønskes flyttet fra 4. divisjon til 
5. divisjon for kommende sesong – flere lokale lag og mindre reising, 
 
Røros: 
Årsmøte ble gjennomført på teams, 3 nye styremedlemmer. Byttet ut nesten 
hele sportslig. Usikker på dommerpåmeldingen. 15- og 16-års klassen har hatt 
frafall pga Covid-19. All aktivitet stoppes fra 19.mai. Har ikke hall før skolen 
starter igjen – det skal byttes gulv i Verket. De yngre klassene har hatt god 
aktivitet, trente frem til påske. De fleste yngre fortsetter. 

  



Tynset: 
Årsmøte gjennomført. Noen utskiftinger i økonomi/arrangement og sportslig. 
Dommerkontakt er på valg, men mulig hun fortsetter. Ikke frafall pga Covid-
19. Meldt på lag litt etter garderingsprinsippet. Usikkert hvor mange lag det 
blir etter at klubben har gjennomført påmelding. Trenere/lagledere 
fortsetter. Gir stabilitet i gruppa. 
 
Alvdal:  
Årsmøtet gjennomført – 3 nye inn i styret, 3 fortsetter. Stian Hokstad ny 
dommerkontakt, Linda Granrud sportslig. Har ikke sjekket 
dommerpåmeldingen. Usikkert om det har vørt frafall pga Covid-19. Guttene 
flyttet over til fotball og aktiviteten ble avsluttet til påske. J14/15 er ivrige 
og alle fortsetter. Meldt på lag ift antall forrige sesong. Meldt på damelag i 
samarbeid med Tynset. 
 
 

3. Avdelingsoppsett 
• 9- og 10-årsoppsettet kommer etter påmeldingsfristen 31/8. 
• 12-års spilles geografisk (+Gauldal for å fylle avdelinger). 
• 13-års kan få ei seedet gruppe. 
• 14-års har både A-seedet og B-seedet, resten er geografisk. 
• 15-års påmelding ift. øvet/uøvet. Øvet er seedet, uøvet ikke seedet. 
• 16-års er regionserie. 
• Oversikt påmeldinger viser økning i Tynset og Røros, samme antall lag i 

Ålen og nedgang i Alvdal og Folldal. 
• Gi beskjed til Tonje med en gang en vet om lag må trekkes. 

 

J11 avdeling 05 

Spillere født i 2010. Tynset 3 lag, Røros 1. Røros har sannsynligvis ikke lag. 
Det tilbys ikke spill i mellomklassene ved få lag i sonen.  

Ved spill: Ønskes det 3 kamper på 1 dag ved bortekamper? Varsle Tonje om 
dette. 

J12 avdeling 06 

Røros 1, Tynset 2 – mulig bare 1 lag, Ålen usikker. 

  



J13 avdeling 07 

Alvdal 1 - mulig 2 lag, Tynset 2 lag, Røros 1, Ålen 1. 

J14 avdeling 05 (B-seedet) og 08 (A-seedet) 

Tynset 2 lag i avdeling 05, Røros flytter sitt lag fra avdeling 08 til avdeling 
05. 

J15 avdeling 04 (seedet) og 05 (ikke seedet) 

Alvdal 2, Tynset 2, Røros 1 og Ålen 1 lag. Alvdal og Røros påmeldt i seedet 
gruppe. Røros flytter sitt lag til avdeling 05. Alvdal gjør muligens det også. 

J16- breddeserien 

Røros er påmeldt avdeling 05, litt geografi + litt seedet gruppe. Tar med 
spørsmål til trener-/lagledermøte om flytting til avdeling 03, litt mer reising. 
Gi beskjed om det ikke skal flyttes. 

Kvinner senior 

Ålen ønsker å flytte laget til 5.divisjon. Påmeldt damelag fra Røros er høyst 
usikkert, lov å håpe. Tynset/Alvdal har meldt på samarbeidslag. 5.divisjon er 
usikker divisjon. Mange som ikke vet etter Covid-19. Lag som nesten ikke har 
fått trent. Leik er eneste lag som er sikker. 

 

G11 

Røros 2 lag, veldig usikker G11 eller G12. Det blir ikke begge klasser. 
Tynset 3 lag, stort kull og G10 som kan være med opp. 
Ålen 1 lag, stort sett jenter. Mulig feilpåmelding. Melder på G10 og jentene i 
J12. 
Alvdal har G10, Røros er usikker. 
 

G12 avdeling 04 

Røros 2 lag, Tynset 2 lag. 

G13 avdeling 03 (uøvet) og 05 (øvet) 

Alvdal 1 lag i 03. Tynset 2 lag i 03 og 1 lag i 05. Tynset har maks 2 lag – 
ønsker ikke øvet avdeling. 

Røros meldt på i avdeling 05 – flyttes til avdeling 03. 



G14 avdeling 02 (ikke seedet) 

Røros 1, Tynset 2 og Ålen 1 lag. 

G15 avdeling 04 (seedet) 

Røros 1 lag. Må ta stilling til om de ønsker flytting til avdeling 02 (kamper i 
Trondheim, Fosen og Orkdal) eller avdeling 03 (kamper nordover). Gi Tonje 
beskjed. 

G16 avdeling 02 

Røros strykes fra pulja, Tynset 1 lag 

Menn senior 

Både Røros og Tynset har meldt på lag – begge er høyst usikker. 

 

Endelig avdelingsoppsett publiseres 28/5. Alle endringer som ikke er varslet 
på sonemøtet eller tidligere, må varsles Tonje senest 27/5. 

Klubbene må varsle om ønsker for terminlistearbeidet (dobbeltkamper, 
antilag, klubbdager o.l.). Husk å melde inn hva din klubb ønsker fokus på. 

Alle klubber vil motta link for å melde inn ønsker til terminliste (se lysbilde 
32 i presentasjonen) 

 

4. Endringer i seriereglement 21/22 
J/G11 og 12 år: 
• Spilles om temaserie med fokus på utgruppert forsvar.  
• 1.omgang SKAL spilles med utgruppert forsvar 
• Informasjonsmøte vil bli gjennomført september 2021 

Spillesystem for regionserien, se presentasjonen (Vi har ingen lag i denne 
serien) 

Premiering:  

• Diplomer fjernes fra barneklassene. 
• Administrasjonen jobber videre med mulighet for premiering fra 

sponsorer (InterSport) 
 
  



Klubbsamarbeid: 
• Ett av lagene som søknaden inngår om, må ha 9 eller færre spillere. Antall 

spillere på de lag som søker om «sammensatt lag» må derfor angis tydelig. 
 

Dommere: 
• Kan delta på kurs det året de fyller 15. For Nord-Østerdal det året de 

fyller 14 år – prøveordning som fortsetter ett år til pga Covid-19. Blir 
evaluert. Dommerne må følges godt opp av dommeransvarlig i klubb når de 
er så unge. Godkjenning av oppmeldte dommere – sjekk TA. Frist for 
godkjenning er 1.juni. 

• Dommer barnehåndball gjennomføres som e-læring, med praksis i hall (2 
timer) 

• Dommere må følges opp av dommerutvikler, dommeransvarlig. 
• Dommertrinn 1 og 2 – det må prioriteres kurs. Spillere som også dømmer, 

må få aksept fra trenere om at det er greit å droppe trening for kursing. 
 

 
5. Lokale saker 

Kast ballen – tilbakemelding kommer uke 21. 
 
Miniturneringer sesongen 2021/2022: 
Forslag må sees gjennom og gis tilbakemelding på. Hall må reserveres de 
dagene turneringene foregår. Alle datoer er søndager. 

Dato Klubb Hall 

21. november Tynset Tynsethallen 

12. desember Folldal Alvdalshallen 

16. januar Ålen Hovet 

13. februar Alvdal Alvdalshallen 

13. mars Røros Verket 

 

  



6. Håndballforum 28.august 2021 

Program kommer kanskje i uke 21. Alle klubber blir belastet med kr. 2000,- 
uavhengig om ingen eller én fra klubb deltar.  

Sosial møteplass for alle engasjerte i klubben. 

Tema på forumet vil være: 
• Dommerarbeid i klubb 
• Skadeforebygging 
• Comeback etter korona 
• Inspirasjons-/motivasjonssekvens 
• Utdeling av begeistringspriser – viktig å nominere personer som fortjener 

oppmerksomhet for jobben som gjøres. Nominasjonene sendes til Tonje og 
Marit. 

 

7. Viktige datoer 2021: 

 
Kurs: 

Ønsker om kurs må meldes inn på e-post til Tonje innen 1.juni.  
Ta en runde internt i klubben på hvilke kurs som behøves og antall som ønsker 
å delta på kurs. 
 
Møtet hevet 21.00 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 

Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda 11. – 26. mai 
Endelig avdelingsoppsett  28. mai 
Akseptfrist for dommere og DU i TA 1. Juni 
Søknadsfrist arrangør for kvalik Regionserie J/G 16 år  13. Juni 
Terminlisteforslag J/G 15-senior 2. juli 
Ferie regionskontoret  3. juli – 1. august 
Sonemøter m/terminliste som agenda  23. aug – 3. sept  
Ev. Kvalifisering til Region/Toppserie J/G 16+20 år 20. – 22. aug 
Frist for gebyrfri omberamming J/G 15 år - Senior  31. august 
Påmeldingsfrist mini, J/G 9 og 10 år  31. august 
Publisering J/G 14 år og yngre 30. september 
Frist for gebyrfri omberamming opp til og med J/G 14 år 17. oktober 
Frist for etterpåmelding av lag 15. November 


