
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
Digitalt gjennomført via Teams 30. august 2021,  
kl. 20.00-22.00 
 

TIL STEDE: 

André Enget, Ørjan Kvisten, Elin Horten, Tore Fjæran, Per Sverre Hagen 
(Tynset), Gøril Skjefte, Marte Støvne (Ålen), Marianne Engan Hellandsjø, Ingunn 
Holøymoen (Røros), Ann Helen Rustad, Linda Granrud (Alvdal), Marit Hegseth 
(soneleder), Tonje Tangvik (RN) og Sondre Hopstad (Teamleder Dommer) 

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

 
1. Velkommen 

Velkommen med gratulasjon av prisvinner fra Håndballforum og gjennomgang 
av agenda for møtet. 
 

2. Runde blant klubbene med fokus på disse punktene: 
• Status etter sommeren 
• Utfordringer med spillere, dommere og lag? 

Alvdal:  

Treg start. Prøver idrettshelg i Trysil som gulrot.  

2 lag i J15, men større frafall enn forventet – sliter med motivasjonen. 
Fotballen kom sent i gang og holder på til håndballstart. 

Damelag Tynset/Alvdal. 6 damer fra Alvdal, men 20-25 på trening med 
Tynset. 

Hjemmekamper satt opp kun på Tynset, skal være halvt om halvt 
Tynset/Alvdal. Tonje er på saken. 

2 lag i J13 – blitt flere enn forventet. 

G13 – må se resten av sonen før de bestemmer rett aldersgruppe for dette 
laget. 

  



Tynset: 

Forrige sesong – beskjedent økonomisk kompensert deltakeravgift tilbake til 
klubbene ift hva som ble betalt inn og tilbud, 1/3 av sesongen og knapt 1/3 
spilt. 

80 påmeldte mot 140 samme tid i fjor.  

Har meldt på lag i alle aldersbestemte klasser på jentesiden, men det kan 
hende noen må flyttes opp en klasse. J15 har mange trukne lag og dette kan 
gi trippel serie. 

Det er meldt på lag i de fleste gutteklassene, G16 blir med på herrelaget. 
Mail må sendes til Tonje om trekking av G16. 

Varierende antall spillere i de ulike aldersklassene, men håper å få til et 
tilbud selv om det er noe tynt i noen aldersgrupper. 

Dommertrinn 1 som skulle arrangeres er utsatt, da dette kolliderer med 
fotball for de som skulle delta. Det er dialog på å finne ny dato. Grete er 
fremdeles dommerkontakt, men det søkes etter ny person. 

Trenerkabalen er ikke i boks, men en ser på muligheter for fellestreninger og 
fysisk trening. 

 

Røros: 

Forrige sesong skjedde lite og ingenting. De eldste lagene har mistet mange. 

J16 må evt. ha disp på spillere som spiller på damelaget i Ålen, evt. bruke 
J15-spillere på hospitering. 2005-kullet har lidd mye under koronaen og 
spillerne har funnet seg andre ting å gjøre. 

J15/G15 har bra med spillere. 

J12 – kun 7 spillere. Vært i kontakt med Ålen om samarbeid. 

Det er mange gutter og få jenter på Røros.  G10 er ok, men usikker på J12. 

Det blir ikke dame- og herrelag. 

Verket har vært stengt pga skifte av gulvdekke. Halleien økes med 8,5%. Det 
er vanskelig å skaffe trenere, jobbes med den kabalen ennå. 

Skal arrangere kick-off. Røros-cupen er avlyst. Arrangementsveilederen og 
gjenåpningsplan nasjonalt ødelegger for arrangement og økonomi. 



Ålen: 

Virker som det er lite påmeldte. 

J12 samarbeid med Røros – foreldre og spillere ønsker ikke dette. 

J13/14 og G14 er påmeldt Stjørdalscup.  

Det er påmeldt to gutter 2009. Kan disse spille på jentelag? 

Damelaget har mistet mange, men kommet til nye. Det blir lag. 

Sliter med lagledere og dommere. Dommerne har sluttet. Rekruttering av nye 
må skje blant de yngre til kurs i dommer barnehåndball. 

 
3. Lokale saker 

Spillerutvikling 

• Trenerskole: ledes av klubbtrenerne med trenerutvikler til stede.  
o Dette er trenerutvikling, ikke spillerutvikling. Hensikten er at 

trenere skal øve sammen med andre trenere, med støtte fra 
ressursperson fra regionen.  

o Spillere som kan delta baseres på lisenstall. Antall påmeldte trenere 
i et område avgjør hvordan vi får satt sammen grupperinger. 
Gjelder for trenere til aldergruppen: G2008, G2007, J2008 og 
J2007.  

o Øktene gjennomføres på ukedag. 
o Viktig: Delta på digital oppstart 

• Lokale spillersamlinger: ledes av spillerutvikler med klubbtrener til stede. 
Bidrag fra klubbtrener ønskes. 

o Flere klubber må delta for å gjennomføre trening. 
o Klubbtrener velger ut egne spillere og møter til trening hos en av 

klubbene i gruppa. 
o Nærmere gjennomgang i eget webinar: Viktig å delta på dette. 

• Regionalt landslag: nytt for sesongen er utfordresamlinger som erstatter 
fylkessamlinger. NHF Region Nord er ansvarlig for uttaket. 

• Trenerattesten: Obligatorisk trenerattest ble vedtatt på idrettstinget 
mai 2021. 

o Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. 
o Attesten gir et utgangspunkt for å lykkes som trener. 
o Inneholder de oppgavene og forventningene som stilles til trenere. 



o To versjoner: en for trener barneidrett og en for trener 
ungdomsidrett, mulig å ta begge 

o Kompetansen blir synlig på IdrettsCV og klubben får oversikt over 
hvem som har tatt den 

o Gjennomføres på trener nif.no – et krav at alle tar den. Klubbene må 
følge opp sine trenere. 

• Temaserie J/G11 + 12 år: Trenerne har ikke hørt om temaserie for denne 
aldersgruppa. Det ble gitt kort info på mai – mer info kommer, men lite er 
gjort. Noe info ligger på handball.no: https://www.handball.no/regioner/region-
nord/kampaktivitet/sesongen-20212022/barnehandball-jg-6---12-ar/temaserie-jg-11-12-
aar/ 

o Infomøte/webinar uke 40: 3 webinarer, ett på dagtid og 2 på 
kveldstid. 

o Viktig at arrangementsansvarlig, sportslig leder og trenere deltar. 
o Invitasjoner sendes til riktige personer i TA – viktig at oppdatert 

info ligger her. 
o Klubb må følge opp trenere – Har de fått info? Har de meldt seg 

på? 
o Viktig med enkel og lettfattelig info – mange foreldretrenere på 

denne aldergruppa. 

Dommerstatus  

Dommerpåmeldingen sesongen 2021-2022: 1450 dommere påmeldt, kun 921 
som har godkjent, 383 har avvist og 325 har ikke svart. 

Alle som ikke har godkjent påmeldingen fikk e-post før sommerferien og i 
august. 

E-post er sendt til dommerkontakter med informasjon om hvilke dommere 
som ikke har besvart. 

Teamleder følger opp med dommerkontakter i aug/sep. 

Utgangspunkt for dommerbehov: 

1. Alle lag spiller 18 kamper, uansett nivå og geografisk tilhørighet 
2. Alle dommere dømmer minimum 40 kamper, uansett nivå og geografisk 

tilhørighet – klassene J/G 6-10 år og senior 1. og 2. divisjon er ikke 
tatt med i statistikken. 

3. Kun dommere som har godkjent dommerpåmelding pr 20.08.21 er brukt 
i statistikken 



4. Nord-Østerdal har ingen dommerpar som kan dømme J/G20 + senior, 
kun 5 som kan dømme J/G15-16 år, J/G12-14 år har 0,5 dommerpar og 
J/G11 år har 2. 

5. Det er ikke bedre i sonene rundt oss. 
6. Statistikken ligger i presentasjonen. 

Forslag til løsning: dommerpar splittes – 1 på hver kamp er ikke ønskelig 
 
Informasjon fra Sondre Hopstad, teamleder dommer: 

o Bindeledd mellom region og dommerkontakt 
o Ansvar for dommerutvikling 
o Løfte frem dommerkontaktens arbeid i klubb 
o Dommere er et klubbansvar – i fellesskap ha dommere på kamp, 

alle må bidra 
o Dommerkontakt er viktig - må/bør være egen person i klubb 
o Like viktig som spillerutvikling 
o Rekruttering/rerekruttering: 6 typer 

1. spillere 
2. tidligere dommere (kan finnes i TA) 
3. trenere 
4. foreldre/frivillige 
5. dommere fra andre idretter 
6. bedriftsidrettsdommere om de finnes 

o Noe må gjøres. Viktig å få til et felles løft på dommersida. Nå 
må trenere/foreldre dømme kamper – ikke heldig 

o Ambisjoner for Nord-Østerdal: Tett samarbeid med 
dommerkontakt – må ikke være en person med dommererfaring 

o Få dommere – ingen dommerutvikler i Nord-Østerdal – tenkt å få 
til en runde rundt dette 

o Må sende dommerutviklere fra Trondheimsområde slik at 
dommerne i Nord-Østerdal blir sett og får bistand i arbeid 

o Skape et dommermiljø/forum – implementere dommerarbeid mer 
i klubben 

o Dommere må få delta mer på treninger, dømme på trening under 
trygge rammer (siste 15 min av trening med spill) 

o Økt motivasjon når en føler seg verdsatt 

o Fra chatten: 
Til inspirasjon: 



o https://www.handball.no/globalassets/region-
vest/kampaktivitet/dommere/dommer-
skaffer/dommerarbeid_i_klubb_jan2019.pdf 

o Viktig at de klubbene som ikke skrev klubbnavn og kontaktinfo 
til dommerkontakten i chatten sender denne til Sondre. Sondre 
gjør egne avtaler med dommerkontaktene. 

7. Kommentarer til gjennomgang av dommerstatus: Føler at det ble litt 
svartmaling. Tynset tror de har flere dommer enn de som er påmeldt. 
Dommerkurs avlyst pga antall – må arrangeres selv med få deltakere. Blir 
kurs nå – men det første kom for tidlig. Lønn/honorar må økes – dommere 
tjener bedre på andre jobber. Klubbene betaler lisens og dommerne får 
utstyr. 

Kortbane J/G 9 og 10 år 

8. Hensikten med 5-er håndball på kortbane er at utviklingen av 
håndballspillet vil skje gradvis og således klargjøre spillere, trenere og 
foreldre til ordinært spill på stor bane. 

9. https://www.handball.no/regioner/region-
vest/kampaktivitet/barnehandball/5er-handball-9-10-ar/spillform/ 

10. Det blir kampdager i Nord-Østerdal 

Viktige datoer og frister: 

• 31.august: 
o Gebyrfri omberamming J/G15 år – senior 
o påmeldingsfrist J/G 9 og 10 år – setter av datoer til kampdager 
o gebyrfri trekking – viktigste for regionen. Jobb lengst mulig i klubb 

for å beholde lagene i stedet for å trekke. Send mail til Tonje om 
det er lag dere er i tvil om. Unngår gebyr for trekking om dere har 
dialog. 

• 6.september – oppstart terminlistearbeid J/G 14 år og yngre 
• 30. september – publisering forslag terminliste J/G 14 år og yngre – 

oppdater trenere på dette 
• 17.oktober – frist for gebyrfri omberamming J/G 14 år og yngre 

Klubbesøk: 

• Fokus på terminlistearbeid i september. Høstferie i uke 41. 
• Fullt fokus på fysiske klubbesøk fom uke 43 – bidragsyter på styremøter, 

klubbutvikling, drift, sportslig i klubb. 
• Ta kontakt med Tonje for å avtale besøk. 



Barnehåndballseminar i 2021 

• 24.-25 september CSK Varmbo Arena/Scandic Nidelven 
• Påmeldingsfrist 12.september. Fulltegnet pr. d.d, men det jobbes for å 

skape bedre hallkapasitet slik at flere kan delta. 

4. Terminlisteønsker og behov 
Omberamming av kamper: 

• Senest 5 dager før opprinnelig kampdato 
• Motstander må kontaktes 
• Hall må sjekkes 
• Når begge er bekreftet, omberammes kampen i TA (elektronisk 

omberamming) 
• Omberamminger behandles fortløpende – får mail med enten OK eller 

avslag. Mail kommer, men kan ta litt tid. 
Terminlisteønsker J/G 14 år og yngre: 

• Bruk av googleskjema (sendes ut i etterkant av sonemøtet) 
• Oppdatering til klubbrådgiver på antilag og datosperrer (evt. 

Konfirmasjon) 
 

5. Kurskatalog  
Dommertrinn 1: Modul 1 og 3 – e-læring, 2 og 4 fysisk. 1 og 2 må tas før 3 og 

4. 2 kvelder. 
 
Kurs finner dere på: https://www.handball.no/regioner/region-

nord/utvikling/Utdanning/kursoversikt/ og min idrett. 
 
Trener 1: 

• Praksis for tidligere digitale deltakere 
• Info sendes direkte til aktuelle deltakere 
• Deltakere tilbys kort oppfriskning via TEAMS 
• Ut fra geografi sendes info om «sted og dato» 

 
Ønskes det kurs i perioden 1/11-31/1? Må melde inn dette til klubbrådgiver 

innen 15/10. Klubber har større eierforhold om de selv melder inn ønsker. 
 
 

  



6. Eventuelt: 
Røros har få spillere på J12-laget. Avventer trekking og jobber med 
aldersgruppa. Det er i utgangspunktet ikke lov med gutter på jentelag. 6-er 
håndball, ingen 10-åringer kan spille i 12-årsklassen. Tynset har J12. 
 
Innspill til nye spilleregler: 
Unge dommere – ikke ønskelig pga mestringsfølelse. 
11-åringer med utgruppert forsvar – kan ta fra en svak spiller motet – hvem 
styrer dette i kampsituasjon? 
Utfordrende og vanskelig situasjon for spillere, dommere og lagledere. 
 
Viktig å delta på webinarene når invitasjonen kommer – åpent for alle, men 
trenere må delta. 
 
Webinaret må komme med forslag til hvordan nytt spillsystem skal trenes på. 
Tonje tar med betraktningene inn til planleggingen av webinaret. Viktig at 
dette henger sammen med trenerutdanningen. 

 
 
 
 
Møtet hevet 22.00 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 


