
 
Referat Sonemøte i Nordmøre og Romsdal 18.01.2021 på Teams 
 
Disse møtte: Tom Arne Utnes, Tonje Kvalsnes, Lars- Magnus Sundfør, Rune Ellingseter, Marit Mahle, 
Jill Juberg, Odd Sigbjørn Tvestad, Ingeborg Gaupset, Ingvild H. Solvang, Venke Elnes, Anita Havnes, 
Birgitte Engen Dale, Hege Inderhaug, Morten Løken, Øyvind Heggdal, Natalie Linn Bauer, Anette 
Øverås, Trond Strandman, Linn Hege Kjersem, Carl Henrik Indbjør, Egil Horsgård, Karina Westrum 
Grøvdal, Torkild Åndal, Kjetil Gimnes, Jon Amund Sletnes, Lisbeth Rolland, Tommy Jacobsen, Silje 
Bjørnhaug, Victor Størdal, Herman Bratli, Siri (Rival), Audun Gjerde. I tillegg til disse var det pålogget 
to stk som ikke stod med navn). Totalt var 41 personer med på møtet.  
 
Alle 15 klubbene i Nordmøre og Romsdal var representert.  
 
Fra Region Nord: Tore Hjelseth (spillerutvikler), Evy Mette Risvik (soneleder) og Stian Oldervik 
(klubbrådgiver), Kristian Valstad (seksjonsleder klubbservice), Einar Nordhus (soneleder Sunnmøre), 
Andreas Remøyholm (påtroppende klubbrådgiver), Frode Børstad (styremedlem regionstyret). 
 
Velkommen av soneleder Evy Mette Risvik.  
 
Agenda: 
 

• Runde blant klubbene 
o Status mtp. Gjenåpning/nedstenging i kommunene, samt noe positivt fra denne 

sesongen 
• Lokal saker 

o Ønske om gladsaker fra klubb 
o Status Covid-19 
o Beramming av kamper som er utsatt 
o Kursaktivitet 
o Endringer i klubbservice 

• Seriereglement 21/22 
• Status Senior 
• Streaming av kamper 
• Eventuelt 

 
Runde blant klubbene:  
 
Molde HK: Spent på neste sesong ift frafall. Lite nytt ellers – forholder seg til kommunale og 
forbundet sine regler ift Covid-19. 
 
Træff: Skjer lite, men flere lag er flink til å organisere utetreninger og felles turer. Redd frafallet, 
spesielt er 15-16 åringer lei. Ønsker forlenging av sesongen.  
 
Averøy: Eldste lagene trener i kohortene sine. Positiv sak: Ster tilvekst av 10-års gutter og mini!! 
 
Gossen: Har foreløpig ingen frafall, eller ingenting nytt 
 
Midsund: Er rolig for tiden, kun litt utetrening på enkelte lag. 
 
Elnesvågen: Lite som skjer, venter på å få starte å trene igjen 



 
Vestnes: Veldig bekymra for 14-16 årslagene samt damelaget ift frafall. Redd de har mindre lag neste 
år. Positivt: Stor økning i mini – økning fra ca 30 til 68 spillere!! 
 
Skåla: Fleste har egentrening – få utetreninger. Bekymra for seniorlaget ift frafall 
 
Isfjorden: Spillerne er i aktivitet, men ikke med håndball. Spent på oppstarten, men tror at det er lite 
frafall, men litt hos J20. Viktigere at de får trene enn at de skal spille kamper. Ønsker ikke at 
sesongen varer lenger enn midt i april.  
 
Sunndal: Starter opp om to dager, fått ca 10 flere guttespillere i alderen 11-13 enn hva de hadde i fjor 
 
Tingvoll: Juleferien ble lang pga Covid-19, men nå starter de igjen om to dager. Spent på 
kampaktiviteten. Ønsker ikke alt for lang forlengelse av sesongen. 
 
Rival: Har hatt utetrening med akekonkurranser, snøballkrig osv nå når det har vært nedstenging. 
Ønsker å ta igjen utsatte kamper, men ønsker ikke å forlenge sesongen alt for lenge.  
 
Kristiansund: Mye positivt – har vekst på spillere på de fleste lag! De fleste lag holder seg i aktivitet 
nå når det har vært nedstengt.  
 
Åndalsnes: Har hatt en litt for lang juleferie – det positive er at de har hatt håndball på skolen, og de 
håper å få rekruttert noen derifra. Spent på å komme i gang igjen.  
 
 
Lokale saker:  
  

• Gladsak fra klubb – regionen ønsker innsendt gladsaker som skjer rundt om i klubbene.  
Det kan være økning i antall lag/spillere, historier om gode tiltak for å unngå frafall, 
historier om kreative treningsmetoder, arbeid som er gjort av styret/trener, bedret 
samarbeid med andre idretter osv. (se presentasjon om mer info) 
Send mail til Monica Ibsen – monica.ibsen@handball.no 

 
• Status Covid-19 

Se referat runde blant klubbene. Håndballtreningene for de under 20 år får starte opp 
igjen 20.01.21. 

 
• Beramming av kamper som er utsatt – de er 1300 kamper fra J/G 13 år og eldre som var 

utsatt før jul, og som nå er berammet av administrasjonen. Flere kamper vil bli utsatt pga 
pandemien, og alle må forberede seg på at flere kamper vil bli spilt på kort tid for å få 
gjennomføre så mange kamper som mulig inneværende sesong. Helgen 10-11. april vil bli 
benyttet av administrasjonen til seriekamper i enkelte soner. Lag kan omberamme 
kamper til og med søndag 18.april 2021.01.21 
Hva tenker klubbene om beramming av utsatte kamper? Hvor lenge kan vi forlenge 
sesongen?  
Averøy: De ønsker å gjennomføre alle kamper selv om det blir mai.  
Kristiansund. Er avhenging av forlengelse av sesongen, men de ønsker ikke å forlenge den 
lenger enn 10.-11. april. Foreslår at det gjennomføres de som er oppført, og at det 
strykes de som ikke er berammet for øyeblikket.  
Gossen: Ønsker ikke forlengelse av sesongen lenger enn til 10.-11. april.  
Klubbene er litt uenig ift hvor lenge man kan forlenge sesongen.  



• Sluttspill 
Forslag fra administrasjonen at sluttspill for inneværende sesong blir avlyst. Saken skal 
opp i RS fredag 12.februar.  

 
• Kursaktivitet 

Se presentasjon for planlagt kursaktivitet i Møre og Romsdal 
Følgende klubber ønsker praksisdel DBH gjennomført: SK Rival, Elnesvågen, Kristiansund, 
Averøy, Molde HK Bredde, Isfjorden, Gossen og Træff.  

 
• Endringer i klubbservice 

Fra 1. februar vil Andreas Remøyholm ta over som klubbrådgiver for begge sonene i 
Møre og Romsdal. Han vil ha kontor i Trondheim.  
Noen av klubbene utrykte skepsis til at klubbrådgiver sitter i Trondheim, og at det er 
veldig viktig at klubbrådgiver er synlig hos klubbene i Møre og Romsdal. En klubb mente 
også at dette skulle fungere bra.  

 
Seriereglement 21/22 
 
Klubber har frist til 8/2 for å melde inn forslag til endringer i seriereglementet.  
Forslag sendes til: kristian.valstad@handball.no 
Regionstyret vil vedta seriereglementet på styremøtet fredag 12. februar.  
Åpning for påmelding til seriespillet 21/22 er torsdag 1.april 2021.01.21 
 
 
Status senior 
 
Klubbene i 2.div inviteres til informasjonsmøter i starten av uke 4.  
Klubbene i 3.div og lavere inviteres til informasjonsmøter senest i uke 5.  
Alle klubber vil få endeling info pr e-post.  
Alle klubber har også fått tilsendt spørreundersøkelse fra Netigate. 
 
Streaming av kamper 
 
Det skal alltid innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres.  
Dersom de som er avbildet er under 15 år, må samtykke hentes inn både fra barnet selv og foresatte.  
Se ellers: https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/12/publisering-av-bilder-og-film 
 
 
Eventuelt: 
 
Forslag om å ha et møte med klubber og dommere rett etter sesongslutt 
 
Forslag om å ha et møte med fokus på guttehåndballen 

 
 


