
 
Referat Sonemøte i Nordmøre og Romsdal 11.05.2021 på Scandic Seilet og 
Teams. 
 
Disse møtte fysisk: Tom Arne Utnes, Tonje Kvalsnes, Audun Gjerde, Marit Mahle, Jill Juberg, Kjersti 
Torgersen, Ingeborg Gaupset, Ingvild H. Solvang,  Anita Havnes, Birgitte Engen Dale, Hege Inderhaug,  
Egil Horsgård, Jan Sindre Bergsvik, Kjetil Gimnes, Amund Eckhoff Geitnes, Laila Heimen, Wenche 
Skrede, Torstein Jelsa, Tommy Jacobsen 
Disse møtte på Teams: Karina Westrum Grøvdal, Stine Vestavik, Joar Inge Stene, Torkild Åndal, 
Morten Løken, Lisbeth Rolland Hovsbakken, Carl Henrik Indbjør, Ida Kristine Rolland Hagen, Linda A. 
Almvik,  
Totalt var 34 personer med på møtet.  
 
14 av 15 klubber i Nordmøre og Romsdal var representert. Sunndal var ikke påmeldt.  
 
Fra Region Nord: Andreas Remøyholm (klubbrådgiver),  Evy Mette Risvik (soneleder), Einar Nordhus 
(soneleder Sunnmøre), Frode Børstad (styremedlem regionstyret), Øyvind Togstad (styreforman 
Region Nord), Svein Olav Øie (daglig leder Region Nord). 
  
 
Agenda: 
 
• Velkommen  
• Avdelingsoppsett  
• Seriereglement med endringer  
• Lokale saker  
• Eventuelt 

 
 
Runde blant klubbene:  
 
Kort presentasjon fra klubbene. Alle klubbene var positive til fremtiden, og de fleste har inntrykk av 
at det er lite forfall i deres klubb. Nesten alle klubbene har trent godt det siste halve året av 
sesongen, men alle var enige i at det har vært alt for lite kamper.  
 
Avdelingsoppsett: 
 
Avdelingsoppsettet ble publisert fredag 7.mai. 
Gikk igjennom statistikk for Nordmøre og Romsdal, hvor det er 9 lag mindre påmeldt for sesongen 
21/22, enn til sesongen 20/21. 
Gikk så igjennom alle avdelingene for Møre og Romsdal fra J/G11 og til senior. 
Klubbene kom med ønske om endringer, som Andreas noterte seg ned etter hvert.  
Kvalifisering til Regionserien J16 og Toppserien J20 vil være 20.-22. august. Om noen ønsker å ha  
hjemme-arrangement under disse kvalifiseringene, er søknadsfristen 27.mai. Send mail til Kristian 
Valstad. På guttesiden vil det ikke være kvalifisering i disse to seriene.  
Viktig innspill: Ber om at de klubbene som har lag i både topp/regionseriene/1.div og 
lokalavdelingene, IKKE møter med «toppet» lag i lokalavdelingene.  
Mulig at 4.div og 5.div kvinner i Møre og Romsdal blir slått sammen til to 4.div avdelinger, hvor det 
blir play-off på slutten av sesongen om hvem som skal rykke opp i 3.div. Nordmøre og Romsdal var 
positive til det.  



Senior menn har for lite påmeldte, og det må jobbes med å få med flere lag i 4. div.  
Siste runde i 3.div blir gjennomført felles i Trondheim 26.mars 2022, men felles bankett på kvelden. 
 
Eget skjema har blitt sendt ut til alle klubber i 3.div. Viktig at alle besvarer dette skjemaet. Da blir det 
en bedre terminliste som blir publisert.  
 
Andre tilbakemeldinger sendes til Andreas senest 27. mai. 21 
Endelig avdelingsoppsett publiseres 28.mai. 
 
Seriereglement 21/22 med endringer 
 
Spillesystem: her er den største endringen i J/G 11/12-år. Spilles som temaserie der 1.omgang SKAL 
spilles med utgruppert forsvar. Infomøte om dette vil bli gjennomført i september. Hensikten med 
dette er ønske om mer ball-orientering/ballfokus. NB. Viktig at dommerne blir informert om at dette 
skal gjennomføres i disse klassene!!  
Premiering- diplomer fjernes fra barneklassene. For vanskelig å distribuere ut til klubbene. 
Administrasjonen jobber videre med premiering fra sponsorer. 
Klubbsamarbeid- søknad om sammensatt lag, ett av lagene må ha 9 eller færre spillere. Antall spillere 
på de lag som søker sammensatt lag må derfor angis tydelig.  
Dommere: alle i Region Nord kan delta på dommer barnehåndball og dommertrinn 1 det året de 
fyller 15 år. Flere mente at dette er alt for sent, og at 13-14 åringer kan være modne nok til å starte 
dømming i lave aldersklasser. Om 13-14 åringer ønsker å ta dommerkurs på nettet, kan de det og 
dømme internt i klubben. De får ikke ta praksis delen før det året de fyller 15.  
Noen sliter med at nye dommere får for lite kamper. 
Det er også veldig viktig å få med voksne som tar dommerkurs, ikke bare spillere som oftest er 
opptatt med kamper selv.  
Etterlyser også å få gjennomført praksisdelen for dommere. Flere har tatt kurs for over ett år siden, 
men har ikke fått gjennomført praksisbiten. Dette må følges opp.  
 
Lokale saker 
 
Daglig leder Svein Olav Øie og styreleder i Region Nord Øyvind Togstad var tilstede på møtet.  
De gikk igjennom aktuelle temaer for vår sone: 

• Idrettsregistreringen 
• Tidenes comebacksesong i norsk håndball 
• Kast ballen prosjektet for å rekruttere flere spillere i samarbeid med skolene 
• Anleggsprosjekt i perioden 2020-2023, og arbeidet Region Nord bruker for at klubbene 

skal få gratis halleie og mer hall tid.  
• Orientering om mesterskap som kan bli arrangert i Region Nord fremover 

 
Legger ved presentasjonen de hadde på møtet.  
 
Dette var første sonemøte med Andreas som klubbrådgiver. Øyvind Togstad holdt innlegg om 
situasjon rundt klubbrådgiver og plassering.  
En klubb uttrykte skepsis til plassering av vår klubbrådgiver i Trondheim, men ikke til Andreas. Denne 
klubben savner også mer tilstedeværelse fra spesielt spiller- og trenerutviklere. 
 
Eget teamsmøte om mini tirsdag 8.juni kl 19.00. – Prøv å ta hensyn til kast ballen aktivitetene når 
mini skal planlegges. 
 



Håndballforum for Møre og Romsdal vil bli på Scandic Seilet 18. september 2021. Sett av dato J 
Alle klubber blir belastet med kr 2.000,- om de møter med en eller ingen.  
 
Kurskatalog: Send innspill til Andreas med ønske om kurs – når, hvor og hvilke kurs. Kan også ønske 
modulkurs, som f.eks. utgruppert forsvar.  
 
Viktige frister: det er mange viktige datoer og frister fremover for sesongen 21/22 – se 
presentasjonen. 
 
Eventuelt: 
 
Ønsker dere besøk av Andreas, må klubbene bare gi beskjed til han så kommer han på besøk til dere.  
 
Ref: Evy Mette Risvik 
 
 


