
Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal 
7. mars 2022, Malmplassen Gjestegård, Tolga  
kl. 18.00-21.00 
 

TIL STEDE: 
Ørjan Kvisten (Tynset), Marianne Engan Hellandsjø (Røros), Ann Helen Rustad 
(Alvdal), Marit Hegseth (soneleder), Hilde Martinsen (klubbrådgiver), Kristian 
Valstad (seksjonsleder Klubbservice RN) 
Forfall: Folldal, Ålen, Fåset, Brekken, Glåmos og Os/Nansen 
 
1. Velkommen 

Velkommen og gjennomgang av agenda for møtet. 
 
2.  Presentasjon av nye ansatte i NHF region Nord 

 
Hilde Martinsen, vår nye klubbrådgiver 
Tuva W. Johannessen, klubbrådgiver Stjørdal, Innherred, Namdal og Helgeland 
Marthe Nesset, dommeroppsettsansvarlig region Nord 
Stine Kojen Rognmo, administrasjonsmedarbeider, ansvarlig for sosiale medier 
– web og info 
Victoria Koen, vikariat spillerutvikling til 1/7, lokale samlinger, 
utfordrersamlinger og RLM 
 
Kontaktinformasjon finner dere på presentasjonen, men også på handball.no, 
Region Nord, om oss, administrasjon. 

 
3.  Lokale saker 

Diskusjonstema: 
Kort oppsummering referat forrige sonemøte 

• kortbane – oppmerking av bane – hvordan fungerer det? Litt varierende 
hvordan det løses.  

 
Miniturneringer:  

• Alvdal har problemer med å få til treningstider.  
• Samarbeid med de andre idrettene i klubben er viktig for å få til gode 

løsninger.  
• Snakk med andre klubber for å høre hvordan dette løses.  
• Viktig å ha et årshjul som fungerer.  
• 9 lag påmeldt miniturneringen på Røros 13.mars 

 
Samarbeid for de minste i Innlandet, da med tanke på å involvere Koppang 
nord i fylket (har allerede noe samarbeid med Alvdal) og gi tilbud til andre som 
ikke har egne håndballklubber som Tylldalen, Vingelen, Tolga, Kvikne. Invitere 
til lavterskeltilbud på mini og kanskje 9-10-årsserien. Lage et helgearrangement 
med miksserie, slik at flere får prøve håndball og kanskje delta i de større 
klubbene på sikt. Også Fåset, Os/Nansen, Brekken og Glåmos bør trekkes med 
inn i håndballen igjen.  
Det er viktig at klubbene legger en plan fremover mot oppstart sesongen 22-
23 for hvordan vi kan lage et slikt tilbud. 
 
Soneinndeling: 
Informasjon om tankegangen bak forslag til endring av soner. Bestilling fra RS, 
satt ned en prosjektgruppe. Skal se på organiseringen for å skape større soner 
ift. spillerutvikling. Flere klubber og lag mtp.konkurransesituasjonen. 
 
Viktig med egne sonemøter, men også samarbeid på tvers av sonene. Må ikke 
bli for stort, så folk ikke tør å ta ordet. 
 



Årsmøter: 
Forventes det mye utskiftninger? Hvordan er rekrutteringen til styreverv? 
Ulikt hvor mye utskifting det er, Alvdal og Røros en del, Tynset lite. 
 
Etter årsmøte er det viktig å oppdatere kontaktinfo og hjemmeside. 
Gjennomgang av SA og tilganger, MinIdrett hvordan publisere kontaktinfo på 
internett (min handball.no). Det må gjennomføres opplæring i bruk av SA/TA 
på første møte etter årsmøtene. 
 
Gladsak i klubb: 
Tynset og Alvdal hadde buss og dro til Lillehammer på Elverum-Kiel EHF 
Champions League-kampen. Positive tilbakemeldinger fra de som deltok. 
Samfunnet åpnet akkurat opp, slik at turen lot seg gjennomføre. Fylte en 
storbuss. Spillerne fikk møte Reinkind, Sagosen, Grøndahl – veldig stort for å 
spillerne å få møte landslagsspillerne. 
Elverum og Kolstad hadde treningskamp på Alvdal i august 2021. Spillerne kom 
da tett på våre lokale gutter/jenter. Alvdal har kontaktperson i Elverum og 
bruker denne til å få Elverum til å legge treningskamper til Alvdal. Dette er 
positivt for det lokale håndballmiljøet. 
Tips til arbeid med terminlistene – legg Trondheimskamper til dager hvor 
Kolstad eller Byåsen spiller og få med disse kampene som publikum i tillegg. 
 

4.  Forbundstinget 2022 
Valg av Nord-Østerdals representant til tinget. Soneleder Marit Hegseth valgt. 
 
Tinget foregår i Sandefjord 6.-8. mai 22. 
 
Gjennomgang av forslag tingsaker sendt inn fra RS og klubber i RN. 

 
5.  Håndballforum 2022 

• Felles for hele region Nord lørdag 27.august på Scandic Lerkendal, 
Trondheim.  

• Informasjon om gjennomføring og begeistringspriser. 
• Kostnader for klubb, med eller uten overnatting og reisestøtte.  
• Klubbene oppfordres til å legge f.eks styremøte til fredags ettermiddag/ - 

kveld og stille med flere representanter på forumet. Møterom kan bookes 
ved dialog med klubbrådgiver om dette er aktuelt. 

• Soneledere og Regionstyret har fellesmøte fredag. 
• Oppstart med innsjekk kl. 09.30 lørdag 
• Program med foredragsholdere kommer snart. 
• Tidlig påmelding pga størrelsen på arrangementet 

 
6.  Eventuelt 

• Kast Ballen kjøres igjen til høsten. Invitasjoner til skoler i april. Viktig at 
klubber er på skolene når denne har blitt sendt ut. 
 

• Mange endringer i kampoppsettet den siste tiden gjør arbeidet med 
dommeroppsett vanskelig enkelte helger. Dommere som er berammet 
på kamper MÅ varsles ved omberamming. Kommende helg skulle 
samme dommer være i to ulike haller til samme tid. Det sier seg selv at 
det ikke går. Ved dommerberamming kommer det opp feilmelding på 
slike ting, men ikke når kampene er omberammet av klubbene.  

 
 
Møtet hevet 21.15 
Referent: Marit Hegseth, soneleder 
Takk for møtet! 


