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Sonemøte for Nordmøre og Romsdal 03.09.2020 kl 19.00 på Teams 
 
Til stede:  
Klubber: Elnesvågen og Omegn IL, Gossen IL, Midsund IL, Molde HK, Spkl Rival, Skåla IL, Spkl 
Træff, Vestnes/Varfjell IL, Sunndal IL, Kristiansund HK, Åndalsnes IL og Tingvoll IL.  
(12 av 15 klubber - 31 personer. ) 
 
Klubber ikke tilstede: Averøy HK, Isfjorden IL, Molde HK Elite 
 
Fra NHF Region Nord: Soneleder Evy Mette Risvik, klubbrådgiver Frank Robert Vik, 
klubbrådgiver Stian Oldervik, teamleder spillerutvikling Tore Hjelseth, seksjonsleder 
klubbservice Kristian Valstad. 
 

Agenda 
 

1. Velkommen 
2. Runde blant klubbene 
3. Lokale saker (terminliste, kursaktivitet, ny organsiering av dommerutvikling) 
4. Idrettsoppgjør 
5. Hvordan bruke TurneringsAdmin og SportsAdmin i klubb 
6. Fargerik håndball 
7. Kortbane 
8. Miniturneringer 
9. Covid-19 situasjonen 
10. Eventuelt 

 
 

Referat 
 
 

1. Soneleder, Evy Mette Risvik ønsket velkommen 
 

 
2. Runde blant klubbene 

Elnesvågen: Ikke stort forfall siden forrige sesong – ca 300 aktive. Starter også med 
treninger på Eide. Sliter litt med guttehåndballen, spesielt blant de eldste. Kortbane 
oppmerket i hall. 
Gossen: Høyeste aldersgruppe er J14. Merker ikke forfall pga corona. Har ikke merket 
opp kortbane ennå. 



Kristiansund: Godt i gang med alle lag. Har ikke mistet spillere, har heller fått flere fra 
mini og opp til 16 år.  
Midsund: Alle i gang, og har ikke merket forfall. Jobber en del med corona tilpassing. 
Har merket opp kortbane.  
Molde HK: Alle har kommet i gang – mini kommer i gang uke 37 pga åpning av 
Idrettens hus. Litt overganger og frafall, men ikke mer en normalt. 
Rival: Litt forfall – usikker på hvilke grunn. Tror det er mer fotball som fører til forfall 
enn corona. For lite rekruttering, og det er noe styret må jobbe med. Spent på 
arrangement ift corona.  
Skåla: Alle er i gang. Noe frafall, men usikker på grunnen til det.  
Sunndal: Er så vidt i gang. De har to lag i serie, samt stor rekruttering på mini. Klubben 
har fire dommere. Mistet noen på 14-års laget som gjorde at de måtte trekke laget. 
Dette pga spillerne valgte fotball.  
Tingvoll: Starter trening for J12 uke 37, og resten starter etter høstferien.  
Træff: Har lag fra mini tom 16 år. Alle har startet uten G12, som ikke er fullt i gang pga 
fotball. Spent på arrangør delen ift corona.  
Vestnes: Representant på møtet var ikke oppdatert, da styremedlemmene ikke kunne 
være med. Morten har oppdatert klubbrådgiver.  
Åndalsnes: Sliter med å komme i gang pga halleier og fotball. Litt frafall pga fotball og 
mulig litt corona. De siste kommer i gang etter høstferien.  

 
 

3. Lokale saker 
- J15 – har fått inn ønske fra Træff om at avdeling 1 og 2 blir slått sammen. J15 er 

nivåinndelt. Regionen har et ønske om at nivåinndelingen skal bestå. Pt står 
avdelingene som oppsatt, men med mulighet for endring. 

- G12 – her står det kun igjen 4 lag i sonen. Vi har hatt eget møte med klubbene det 
gjelder om hvordan vi løser avdelingen. Midsund og Rival ønsker å spille med 
Sunnmøre. Kristiansund og Træff ønsker inn i G11 avdelingen. Sunnmøre har sagt 
ok at Midsund og Rival kommer inn i avdelingen der. G11 klubbene gir beskjed 
innen 07.09.2020 om det er ok at Kristiansund og Træff G12 kommer inn i den 
avdelingen.  

- Damer 4. div og 5.div 
Trekking av mange lag i 5. div. Forslag fra Rollon om å slå sammen 4.-5. div i to 
avdeling med sluttspill for å avgjøre opprykk. Saken er på stedet hvil pga man ikke 
vet når oppstart blir. Regionen må avvente på hvordan serien blir og når det blir 
oppstart før de kan gi svar. 

- Kursaktivitet – se presentasjon 
- Ny organisering av dommeraktiviteten. Bjørn Sigurd Wadsten er ny teamleder i 

Møre og Romsdal. Han vil være ansvarlig for dommerkontaktmøter (før/etter 
sesong), og følge opp dommerutviklere i fylket. Dommeroppsettmedarbeidere i 
Nordmøre og Romsdal er Egil Horsgård. Se presentasjon for mer info.  

- Tore Hjelseth informerte om status trenerskole/spillerutvikling. 
 

 
4. Idrettsoppgjør 

Dommeroppgjør i TurneringsAdmin (TA). 



Det vil komme et eget Webinar for både klubb og dommere ift det nye 
idrettsoppgjøret.  
 

5. Hvordan bruke TurneringsAdmin og SportsAdmin i klubb 
Frank Robert hadde en enkel gjennomgang av funksjoner i TA og SA. 
 

6. Kurs 
Dommer 2 og 3 vil slippes som e-læring i løpet av sesonegn 2020 (etter jul). DU1 
slippes som e-læring i løpet av oktober. Trener 1 er invitasjoner ute nå – kurset kjøres 
via teams (og tilpasset praksis) Trener 2 kommer i løpet av høsten.  
Dommer barnehåndball og Dommer 1 blir satt opp så snart som praktisk mulig, det 
samme gjelder Dommerutvikler.   
 
 

7. Fargerik Håndball 
Frank Robert gikk gjennom presentasjon for fargerik håndball – « håndball for alle». 
Dette handler om at alle som vil skal kunne delta i håndballaktiviteter uavhengig av 
etnisk bakgrunn, religion, kjønn, økonomi og erfaring.  
Her kan klubber få økonomisk støtte til ulike prosjekter.  
 

8. Kortbane 
Gjelder for 9- og 10 års kampene fra og med sesongen 20/21. Det blir egne 
arrangementsdager for disse klassene. Publisering av terminlister 30.09.2020. 
Kristiansund kommune har merket kortbane kun i Atlanten Idrettspark, så alle 9- og 
10 års kampene må spilles der. I Molde må alle spilles i Idrettens Hus.  
 

9. Miniturneringer 
Hvordan skal vi få gjennomført miniturneringer ift. Covid-19? Det ble bestemt at 
sonen tar et eget teamsmøte i uke 38/39 hvor vi diskuterer dette temaet. 
 
Ring 1 – Jenter 
Elnesvågen (Admin), 23/1 
Kristiansund, 21/11 
Averøy 
Tingvoll 
Sunndal, 13/2 
Gossen, 20/3 
Midsund, 24/10 
Eidsvåg 
 
Ring 2 – Jenter 
Rival, 9/1 
Vestnes, 28/11 
Åndbalsnes 
Træff (Admin), 3/2 
Isfjorden 
Skåla, 31/10 



Molde, 13/3 
Holmemstranda  
 
Ring 3 – Gutter 
Molde, 14/3 
Rival, 9/1 
Vestnes (Admin), 29/11 
Åndalsnes,14/3 
Træff 
Isfjorden 
Tingvoll 
Elnesvågen 
Midsund, 25/10 
Sunndal 
Molde  
 
 

 
10. Covid-19 situasjonen 

Frank Robert gikk igjennom reglement om arrangement ift Covid-19. Se pp.  
 
Alle spillere må være registrert på treninger – kan anbefale Spond appen. 
Registrering av alle spillere og publikum gjelder både under seriekamper og 
treningskamper.  
 
 

11. Eventuelt 
Frank Robert informerte om samarbeidsavtalen med Scandic ved behov for 
overnatting av lag/klubb. Klubber kan benytte kode: D000037517 ved bestilling.  
 
Frode Børstad informerte om at styret i Region Nord har bestemt å nedsette et 
Ungdomsråd. Ber klubbene tenke på kandidater til dette.  
 
Viktige datoer:  
Sonemøter   24.08.20-04.09.20 
Endelig terminliste  11.09.20 
Terminliste 9/10 års seriene 30.09.20 
Håndballforum   05.-06.12.20 
Vegringsfrist opprykk senior 15.02.2021 
Vegringsfrist for sluttspill/NM15.02.2021 
TrønderEnergi Serien sluttspill 09.-11.04.2021 
NNM    17.-19.04.2021 
Kvalifisering 2.div  24.-25.04.2021 

 
Frister for omberamming er ikke satt, ta kontakt med klubbrådgiver.  
-utfakturering av påmeldingsavgiften for 3, 4 og 5 divisjon blir utsatt minst 1 mnd.  



-det vil bli forsøkt å få til lengre pauser mellom kamper for å opprettholde smittevern tiltak. 
30 minutter er foreslått.  

 


