
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
18. november 2021, Malmplassen Gjestegård, Tolga  
kl. 18.00-21.00 
 

TIL STEDE: 
André Enget, Ørjan Kvisten (Tynset), Torunn Engan (Røros), Ann Helen Rustad, 
Linda Granrud (Alvdal), Marit Hegseth (soneleder), Tonje Tangvik (RN) 
Forfall: Folldal, Ålen, Fåset, Brekken, Glåmos og Os/Nansen 
 
1. Velkommen 

Velkommen og gjennomgang av agenda for møtet. 
 
2. Runde blant klubbene: 

Tynset: 
Generelt fornøyd – flere spillere enn tidligere (150 nå). To seniorlag – 
generell interesse for de yngre, noen å se opp til. God stemning i gruppa og 
samfunnet. Begge seniorlagene hadde hjemmekamp siste helg – 300 
tilskuere på tribunen. Måtte ta valg ift. påmelding, er flere enn fryktet og 
det kan bli flere lag. 
Alvdal:  
Kommet godt i gang, mye endringer på lag. 75 spillere inkludert mini. Turn 
har kapret de yngste barna på ukedag. Mangler trenere til å følge lagene 
på miniturneringer – skal prøve å være med etter jul. Har G11 og G12, to 
J13 og 2 J15. J15 er på smertegrensa ift antall spillere, sliter med skader 
og forkjølelse. Må omberamme kamper. 
Røros: 
31 spillere på mini, få trenere og plass. Noen 16-åringer som har sluttet. 
Dommersituasjonen er dårlig, kun to igjen. 
 

 
3. Lokale saker 

Kortbane: Ikke valgfritt, skal spille på 2/3 bane. Det skal ikke være 
resultattavle. 
Det spilles med ulike løsninger for oppmerking: malt på oppå gulvet, tape, 
maskeringstape, lapper. Tynset ønsker å frese ned i gulvet og lakkere oppå  
 
– noen andre som har parkett og som har funnet løsning som ikke koster 
for mye? 
Oppblåsbare mål kan kjøpes. 



Dispensasjoner: 
• Klubber må søke 
• Klubber blir kontaktet om søknaden er utenfor reglementet 
• Digital dispensasjonssøknad 
• Øvrige dispensasjoner – ett år overårig, dispensasjon for inntil 3 

spillere pr årsklasse, 2 spillere på banen om gangen. Må være 
godkjent av RN. 

• Skriftlig bekreftelse må fremvises. 
• Ved topping av lag, mister laget dispensasjonen 
 
Dommere ikke berammet på kamp 
 
Fra seriereglementet: 
«Kampen skal gjennomføres uansett. En kamp avlyses ikke dersom det ikke 
er berammet dommere, da er det opp til de spillende lag å avvikle kampen 
på best mulig måte» 
• Hvis dere ikke har fått satt opp dommere på kamp innen torsdag 

før kamphelg, vil det mest sannsynlig ikke bli satt opp dommere på 
denne kampen. 

• Dette gjelder alle nivå. 
 
Endringer i dommeroppsett:  
Skal ansettes en person som har ansvaret for oppsettet i flere soner. 
Klubbene i Nord-Østerdal er godt fornøyd med løsningen slik den er nå. 
Bekymret for hvordan det blir etter jul. 
 
Omberamminger av kamper – tette hull i arrangement. Mange 
omberamminger – husk at berammet dommer må sjekke dagboka. 
 

4. Gruppearbeid – klubbstyrt klubb 
Idretten snakker mye om klubbstyrte klubber.  
Hva legger klubbene i dette begrepet? 
• Ikke helt svart/hvitt. Klubbene mener de selv er klubbstyrt 
• Å være klubbstyrt betyr at alle lag og avdelinger følger årsmøtets 

og styrets retningslinjer og føringer. 
• I tillegg at man følger seriereglementet og lovverket til NHF. 
• Det er ingen enkeltpersoner, trenere eller lag som på noen måte kan 

gjøre sine «egne» ting på tvers av det som er vedtatt. 
• Trenerstyrt - «klubber i klubben» 
• Klubbstyrt – «klubben er sjefen» 

  



5. Temaserie – status så langt i sesongen 
11- og 12-årsserien: 
Kan bli et bra sluttprodukt 
Hvorfor tema i 1. omgang? Lagene taper stort mot bylagene.  
• Idé å flytte tema til 2. omgang?  
 
De som er gode legger seg ikke ned. De som er dårlige, blir ikke bedre. 
Bra trening fremover om en bare greier å holde fokus og ikke miste 
gnisten. 
 
Link til webinarer: Publiseres slik at flere kan følge webinarene. 
Må ha bedre tid som trener ved endringer, kan ikke komme rett før 
sesongstart. 

 
6.  LIVE 

Enkel opp til 10 år: kun start og stopp kamp. Dette for at dommere skal få 
registrert kampen i sine profiler. 
Temaserie for 11- og 12 år: Registrer kun mål, ikke spiller. 
Avslutt kamper og få signering fra dommere. 

 
7.  Covid-19 

Følg med på lokale myndigheter og bestemmelser.  
Omberamming av kamper – dialog mellom klubber og dialog med dommere. 
 
Greit om klubbene har en regel, slik at det ikke blir opp til foreldregruppa 
å bestemme. 

 
8. Håndballforum 2022 

Ett forum for hele region Nord i Trondheim høsten 2022. 
 

9. Seriereglement 2022/23 
Regionserie J/G 16 år 
• Administrasjonen og RS vil evaluere kamptilbudet etter sesongen 

2021/22. 
• Alle klubber vil bli bedt om å gi en tilbakemelding på egne 

opplevelser av kamptilbudet. 
• Tilbakemelding fra klubber i februar. 
Regionserie J/G 20 år 
• Forslag fra klubb: Endring av seriereglementet om regional serie for 

alle klubber i hele regionen i klassene J/G 16-20 år. 
  



Ny 3.divisjon? 
• (2023/24-sesongen) 
Seriereglementet er vedtatt av RS.  
Endring på 16-årstilbudet, bygger på: 
• Forslag fra klubb: Endring av seriereglementet om regional serie for 

alle klubber i hele regionen i klassene J/G 16-20 år. 
• Ingen endring på nasjonal Bringserie. 
Nasjonal utvidelse i LERØY-serien og 
• NM Junior medfører ingen endring av 
• J/G 20 år i regional serie sesongen 2021/2022. 
 
Ønsker regionserie på 20 år. 
Slå sammen til en 3. divisjon for hele regionen. 
 
Seriereglement: klubbene kan være med å påvirke dette. Spill inn forslag 
til endring til soneleder eller direkte til klubbrådgiver (Kristian Valstad) 

 
10. Forbundstinget mai 2022 

Avholdes på Scandic Park Sandefjord 6. mai-8. mai. 
Forslagsfrist for klubbene er 01.februar 2022. Sendes til 
regionskontoret. 

 
11. Eventuelt 

• Neste sonemøte blir i månedsskifte januar/februar. 
• Miniturneringer og datoer: Må finnes på en enkel måte på 

handball.no. Klubber uten aldersbestemte lag strever med å finne 
informasjon. For klubber som ikke er vant til å bruke nettsiden, er 
den kronglete å finne frem i. 

• Tonjes siste sonemøte i Nord-Østerdal før hun skifter jobb. 
Klubbene takker av henne for jobben som klubbrådgiver og ønsker 
henne lykke til videre. 

 
 
Møtet hevet 21.00 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 


