
 
Referat Sonemøte i Nordmøre og Romsdal 25.08.2021 på Scandic Seilet og 
Teams. 
 
Disse møtte fysisk: Åse Helene Stenerud, Kjersti Torgersen, Rune Ellingseter, Ingeborg Gaupset, 
Martha Midtbø,  Anita Havnes, Birgitte Engen Dale, Morten Løken, Kjetil Gimnes, Amund Eckhoff 
Geitnes, Tommy Jacobsen, Karina Westrum Grøvdal og Joachim Østergaard 
Disse møtte på Teams: Odd Sigbjørn Tvestad 
Totalt var 34 personer med på møtet.  
 
11 av 15 klubber i Nordmøre og Romsdal var representert.  
 
Fra Region Nord: Andreas Remøyholm (klubbrådgiver),  Evy Mette Risvik (soneleder) og Frode 
Børstad (styremedlem regionstyret). 
  
 
Agenda: 
 

• Velkommen 
• Runde blant klubber 
• Lokale saker 
• Terminlisteønsker og behov 
• Kurskatalog 
• Eventuelt 

 
 
Runde blant klubbene:  
 
Averøy: stengt hall, men håper å komme i gang neste uke. Utfordringer med trenere og J15. 
 
Elnesvågen: startet treninger denne uken. Har to samarbeid. Sliter med hallkapasitet og litt på 
trenersiden. God rekruttering, men tynt i rekkene på dommersiden.  
 
Gossen: Har 3 lag. Utfordring med dommere – de har ingen. Trent litt i sommer, J16 skal på cup i 
oktober. Er med på introduseringsording i småskulen. 
 
Midsund: Fleste lag i gang, og de har kick off neste uke. Utfordring med dommere, men skal ha 
barnekamplederkurs i september.  
 
Rival: Prøver å komme seg i gang, men sliter med trenere. Samarbeid med andre klubber på to 
guttelag. Dommere er en utfordring.  
 
Kristiansund: Treningshelg for hele klubben forrige helg. Alle er i gang første uken i september. 
Utfordring på guttesiden, noen kull er få. Herresiden er bra, damesiden er litt for få, men stiller i 
3.div. Litt usikker på J20. Samarbeid med Molde HK på guttesiden.  
 
Vestnes: Samarbeid med Molde/Træff på J20. Har 9, 11, 12, og 13-årslag på jentesiden. 1 9-års lag på 
guttesiden. Stor rekruttering på mini. Utfordring på dommersiden.  
 



Træff: Ikke kommet i gang ennå, utenom de største lagene. To samarbeidslag, en på jentesiden og en 
på guttesiden. Ok med dommere.  
 
Isfjorden: Startet treningene denne uken. 4.div er 20-25 stk. Har minihåndball og opp til J16. 
Samarbeid med Åndalsnes. Har for få dommere, og planlegger barnekamplederkurs.  
 
Åndalsnes: lik med Isfjorden. 
 
Skåla: Hallkapasitet er bra. Starter treningene denne uken. Har 8 stk dommere, 2 minilag, J10, J11, 
J13, J15/16 som er samarbeid med Elnesvågen. Alle trenere er på plass utenom senior dame.  
 
 
Lokale saker 
 
Følgende spørsmål ble stilt fra Frode Børstad: 
Hva må til for at vi i Nordmøre og Romsdal skal heve kvaliteten på spillere i alderen 16-20 år? 
Han informerte at flere av lag fra denne sonen hadde vært i kvalifisering i toppserien forrige helg, og 
blitt slått stort av Trønderlag.  
Saken ble diskutert, og følgende nøkkelord for løsning ble nevnt: 
Samarbeid (gjerne mellom klubber om felles treninger), tilgang på hall, posisjonssamlinger, elite ut i 
klubb, spillerutvikling, inspirasjonssamlinger 
Det ble etterlyst at spill- og utvikling må være mer til stede her i sonen, og at infoen som kommer 
derifra er for «avansert»/vanskelig.  
 
Spillerutvikling – se presentasjon 
Husk frist for trenerskolepåmelding 12.09.21. 
 
Trenerattest: 
Obligatorisk for alle trenere. Krav fra NIF og vedtatt i mai 2021. 
www.trener.nif.no 
Se hvorfor i presentasjon.  
 
Temaserie J/G 11+12 år 
Utgrupert forsvar i 1.omgang, valgfritt i 2.omgang 
Blir eget info møte i uke 40 – alle trenere, lagleder og dommere MÅ delta på møte 
 
Dommerpåmelding 
Vi er i en ALVORLIG SITUASJON!!! 
Alt for lite dommere 
Barnekampledere er ikke det største problemet, men å få dommerne oppover i systemet.  
Se presentasjon for detaljer. 
 
Hva må vi gjøre for å endre situasjonen? 
- Samling for dommere 
- Etterlyser verktøy for å få hjelp fra regionen til å rekruttere/beholde dommere 
- Flere dommerutviklere 
- Inspirere dommerkontaktene slik at de følger bedre opp dommerne 
- Viktig at dommerne blir sett/anerkjent 
- Forslag: samle f.eks. 14- eller 16-års kamper i en hall en hel dag. La dommerne få dømme samme 

nivå hele dagen sammen med en dommerutvikler.  
- Sjekk høyskolene om noen kan være dommere av nye studenter 



Kortbane J/G 9 og 10 år 
Alle klubbene ønsker kampdager, hvor sesongen avsluttes med et felles arrangement med flere lag i 
hall med mange flater.  Ellers se presentasjon 
 
Viktige datoer og frister:  
Se presentasjon 
 
Klubbesøk: 
Fysiske klubbesøk fom uke 43. Meld inn til Andreas om ønsker.  
 
Barnehåndballseminar i Trondheim 2021 24.-25. september. 
 
Terminlisteønsker og behov 
 
Terminlisteønsker J/G14 og yngre – gruk googleskjema som er sendt alle klubbene 
Omberamming senest 5 dager før opprinnelig kampdato – se mer info på presentasjon 
 
Kurskatalog 
 
Se presentasjon for info om hvilke kurs, når og hvor i sonen vår.  
Om noen har ønsker om kurs, send mail til Andreas innen 15.10.21 
 
 
Eventuelt: 
 
Husk å melde på representanter til Håndballforum i Molde lørdag 18.september 
 
Dommerutvikler kaller inn til Teamsmøte for alle dommerkontakter i Møre og Romsdal i løpet av 
september.  
 
Ref: Evy Mette Risvik 
 
 


