
Referat Sonemøte Nordmøre og Romsdal 16.11.22 
 
 
Disse deltok: Kjetil Gimnes (KHK), Egil Horsgård (Teamleder Møre og Romsdal), Hege Inderhaug 
(Elnesvågen), Anita Havnes (Elnesvågen), Odd Sigbjørn Tvestad (Averøy), Caroline Gjelsten (Vestnes), 
Karl-Edvard Bredeli (Vestnes), Åse Helene Stenerud(Træff), Kristin Ødegård (Sunndal), Tora Tunset 
(Rival), Siv Rindarøy (Gossen), Lisbeth Rolland (Tingvoll -deltok på Teams), Evy Mette Risvik 
(soneleder), Andreas Remøyholm (klubbrådgiver). 
 
Disse klubbene deltok ikke: Molde HK, Åndalsnes, Isfjorden, Midsund, Skåla og Molde Elite. 
 
Soneleder Evy Mette Risvik ønsket velkommen.  
 
Runde blant klubbene: 
 
Vestnes: Alle lag godt i gang, skal ha miniturnering i slutten av måneden. Måtte trekke ett J9 lag. 
Økende på guttesiden.  
 
Kristiansund: Veldig mange nye medlemmer – spesielt på G/J12. Har åpen halløkter, noen er med på 
mange treninger. Veldig godt klubbmiljø. 
 
Averøy: Dramatisk høst – stort frafall. Kun to lag igjen samt mini. Startet med de største lagene i 
aldersbestemt, og så påvirket det videre ned i klassene. Må jobbe fremover med å bygge opp igjen.  
 
Træff: Har hatt rekrutteringsdag – veldig bra oppmøte. Flere nye spillere spesielt på guttesiden. Og 
har også rekruttering fra Skåla og Gossen. Har hatt miniturnering som var veldig positivt.  9 nye 
dommere i aksjon i helgen. Styret er på plass med 7 engasjerte medlemmer. 
 
Elnesvågen: Alle lag er i gang – G16 har mistet i starten av sesongen, men nå kommer det litt tilbake 
igjen. Mini har blitt veldig stor, men spesielt på jentesiden. Arrangerte kick off som var en veldig 
suksess.  
 
Sunndal: Økende interesse – stabilt og godt styre. Eldste lag J12/G11. Arrangerte en håndballkamp på 
12 timer i høst som var en stor suksess. Inspirasjonssamling med Bjarte Myrhol kommende fredag.  
Veldig mange sponsorer – god økonomi.  
 
Rival: Går veldig bra – lag i alle serier opp til J15 samt damelag. Mix lag i mini.  
 
Gossen: Tung høst – har ikke leder i håndballgruppa. To lag – J10 og mini. Har en del spillere som har 
gått over til Træff og Molde HK. Har hatt rekrutteringsdag ifm Kast ballen – 10% møtte opp.  Få 
foreldre som engasjerer seg – mangel på trenerressursser.  
 
Tingvoll: Eldste lag G12 og J12. Bra rekruttering blant jentene, men mindre på gutt. 3 nyutdanna 
dommere fra i høst som allerede har fått dømt 12-års kamper.  
 
 
Gladsak 
 
Mange dommerkurs rundt omkring i sonen som har godt med deltakere. 
Mange klubber har veldig god rekruttering – se runde blant klubbene 
 



 
Resultater innen barnehåndball: 
 
Mange resultat med «stygge» sifre i barnehåndballklassene 11/12, eks. 35-0, 29-3. 
Tilbakemelding om at mange unge dommere er usikre på hva utgruppert forsvar er. Det er stor 
forskjell på frimerke og utgruppert forsvar.  
Laglederne må ha fokus på utvikling og ikke resultat. 
Ikke alle klubbene sitter igjen med negativ følelse selv om de taper med 20-30 mål. Oppfordrer alle 
klubbene til å sjekke resultatene i sin klubb og diskutere temaet med trenere om hvordan dette må 
løses. Trenerne må vite hva reglene er i barnehåndball. 
 
Det viktigste er dialog mellom trenerne før, under og etter kamp. Gjerne sammen med dommere og 
sekretæriat. Og at de sammen prøver å finne løsninger. 
 
 
Gruppearbeid: 
 
Hvordan få medlemmer i sonen? 
 

- Må få ildsjeler på plass 
- Nødd å få håndball til å bli mer «snakkis» 
- Få håndball inn i skolen, skoleturneringer 
- Elitelagene ut i distriktene  
- Bruke unge trenere i klubbene – som er forbilde for yngre spillere 
- Beholde og bygge kultur i hver enkelt klubb – viktig ift rekruttering også.  
- Ordne gode arrangement i hall 
- Tenk på samarbeid mellom klubbene i perioden etter sesongslutt til neste sesongstart 

 
 
Seriereglementet: 
 
Ligger på handball.no – under Region-Nord – praktisk info. 
 
Seriereglementet blir vedtatt i februar, så om noen har innspill til endringer i seriereglementet må 
det sendes i god tid i forkant. (Forslagsfrist er 15.januar 2023. Jvf Administrasjonen) 
 
Innspill fra Kristiansund: 
Det utdannes mange nye dommere, som gjør at det i enkelte klubber blir for lite kamper pr dommer. 
Dette fører til at klubber som har mange dommere fremdeles må betale store gebyr. Dette kan være 
demotiverende for klubbene.  
 
Melding fra Egil – Teamleder: 
Om det er kamper hvor det ikke er oppsatt dommere, og dere har tilgang på dommer som kan 
dømme – gi han beskjed så setter han ny dommer inn i systemet.  
 
Klubbesøk og klubbutvikling: 
 
Andreas er tilgjengelig for klubbesøk – ta kontakt med han om dere ønsker besøk med fokus på 
klubbutvikling. 
 
 



Caseutfordring: 
 
G12 Kristiansund – Få godt nok spilltilbud  
 
Er en ekstremt treningsvillig gruppe og har kommet sportslig veldig langt. Spiller også i G14, og er 
totalt 27 spillere. 
Vurderer nå å søke om å få spille i Trondheimsregionen neste sesong, pga for lite og ujevne kamper.  
Er mye kortere for Kristiansund å reise til Trondheim enn til søre Sunnmøre.  
Dette laget trener hele året og er veldig ivrig.  
Pr i dag er det 4 klubber som har G12 lag i Nordmøre og Romsdal.  
Dette er en utfordring. 
 
Ha fokus på hvordan vi kan gjøre håndball bedre og større. 
 
Mål og handlingsplan: 
 
Denne finner du på handball.no – region nord – om oss – mål og handlingsplan.  
 
Har dere forslag til endringer i mål – og handlingsplan så må forslagene være hos administrasjonen 
innen 15. januar 2023. 
 
Intregrering og inkludering: 
 
Tilrettelagt håndball  
Hjerteligaen (utviklingshemmede), fargerik håndball eller rullestolhåndball.  
 
Om noen ønsker å starte opp med lag hjerteligaen så finnes det støtte dette. 
 
Ta kontakt med administrasjonen ved Eva Skei i NHF Region Nord om dere ønsker mer info om 
integrering og inkludering.  
 
 
Eventuelt: 
 
Trener 1 kurs i Molde blir arrangert snart. Kurset vil gå på helg.  
 
Om noen klubber ønsker dommerutvikler kurs, ta kontakt med Egil Horsgård.  
 
 


