
Referat – Sonemøte Møre & Romsdal 11/5-22 

 

Avdelingsoppsetts møte for hele Møre & Romsdal. 52 personer var pålogget.  

For Region Nord: Andreas Remøyholm, klubbrådgiver M&R; Einar Nordhus, Soneleder 
Sunnmøre 

 

Agenda: 

• Velkommen 
• Håndballforum 
• Håndballtinget 22 
• Avdelingsoppsett 
• Eventuelt 

 

Velkommen 

Kort introduksjon ved Einar Nordhus 

 

Håndballforum 

Gjennomgang av årets håndballforum, som blir et felles arrangement i Trondheim for hele 
Region Nord lørdag 27. august. 

Ingen spørsmål eller kommentarer. Se presentasjon for detaljer. 

 

Håndballtinget 

Håndballtinget ble gjennomført 6-8 mai i Sandefjord.  

Rask gjennomgang av sakene meldt inn fra Region Nord. Ingen kommentarer eller spørsmål 
til dette, se presentasjon for detaljer. 

 

Avdelingsoppsett 

 

o Kvinner senior: 3, 4 og 5 divisjon. 
§ Ingen kommentarer til oppsettet 

 
 
 



o Herrer senior: 3 og 4 divisjon 
§ Spjelkavik 2 ønsker å spille 4 divisjon 
§ Langevåg vurderer å melde på et ekstra herrelag i 4 div 
§ Molde og Valder vurderer 4 divisjon i stedet for G20 
§ Stranda usikker på om de har nok folk til å stille lag i 4 div 

 
o Regionserie J20 

§ 23 lag påmeldt, 5 fra M&R. Det blir gjennomført kvalik, se presentasjon for 
detaljer. 

§ Ingen spørsmål til oppsettet 
 

o Regionserie G20 
§ 9 lag påmeldt, kun Spjelkavik/Aksla fra M&R. Ingen kvalik. 
§ Ingen spørsmål til oppsettet 

 
o TrønderEnergi J20 

§ 15 lag påmeldt 
§ Klubbene melder inn om de vil spille J18 eller J20, vurderer om det deles i to 

puljer etter alder. 
 

o TrønderEnergi G20 
§ 5 lag fra M&R påmeldt 
§ Molde og Valder vurderer å trekke lag fra G20 og spiller 4 divisjon i stedet. 
§ Bergsøy flytter lag til regionserien. 

 
o Regionserie J16 

§ 6 lag påmeldt fra M&R, kvalifisering. 
§ Ingen spørsmål eller kommentarer 

 
o Regionserie G16 

§ 3 lag fra M&R påmeldt, 15 lag totalt så her blir ikke gjennomført kvalifisering. 
§ Ingen spørsmål eller kommentarer til oppsettet. 

 
o TrønderEnergi J16 

§ 27 lag påmeldt fra M&R.  
§ 3 avdelinger, fordelt etter nivå. Avd 1 vil få påfyll av de lagene som eventuelt 

ikke klarer kvalik til region serien.  
§ Avd 2 og 3 blir lik i nivå. 
§ Et ønske om nivå deling i andre halvdel av sesongen. Øverste halvdel av avd 2 

og 3 spiller mot hverandre, nederste halvdel av avd 2 og 3 spiller mot 
hverandre. 
Kommentar fra Administrasjon: Seriereglementet vedtatt for sesongen 22/23 
med frister som må overholdes, og annen diskusjon innad i adm. Støttes ikke 
forslaget om å dele avdelingene etter halvspilt serie pga halltid, 



dommeroppsett. For å få forutsigbarhet for lag og terminlistene vil det bli 
tilbudt 3 avdelinger, hvor en avdeling er «seedet» med lag, og de to andre 
avdelingene har likt nivå og lag antall. 

§ Blindheim og Elnesvågen må sannsynlig trekke sine lag fra J16. 
§ Gode diskusjoner på inndeling av avdelingene, til slutt ble det besluttet å gå 

tilbake på original oppsettet. 
 

o TrønderEnergi G16 
§ 8 lag påmeldt fra M&R. 
§ Valder/SIF/Hessa er usikker på om de kan stille lag 
§ Spjelkavik 3 trekkes 
§ Slåes sammen med G15, i en pulje på 11 lag 

 
o TrønderEnergi J15 

§ 19 lag påmeldt i M&R. 
§ Delt i 2 avdelinger etter nivå. 
§ Skodje og Molde 3 trekkes fra serien. 
§ Det ble spilt inn ønske om å slå sammen avdelingene og del på nivå i andre 

halvdel av sesongen. 
Kommentar fra Administrasjon: Seriereglementet vedtatt for sesongen 22/23 
med frister som må overholdes, og annen diskusjon innad i adm. Støttes ikke 
forslaget om å dele avdelingene etter halvspilt serie pga halltid, 
dommeroppsett. For å få forutsigbarhet for lag og terminlistene tilbys en 
avdeling med 16 lag, da flere lag er usikker på om de kan stille. 
 

o TrønderEnergi G15 
§ 3 lag påmeldt 
§ Flyttes opp i G16 for å gi et godt nok kamptilbud. 

 
o TrønderEnergi J14 

§ 33 lag påmeldt 
§ Deles i 3 puljer etter nivå. Avd 1 inneholder de beste lagene, mens avd 2 og 3 

er jevne. 
§ Valder er usikker på om de kan stille lag. 

 
o TrønderEnergi G14 

§ 9 lag påmeldt 
§ G14 og G13 sammen og deles i 2 avdelinger etter nivå. 

 
o TrønderEnergi J13 

§ 29 lag påmeldt 
§ I utgangspunktet delt i 3 avdelinger, 2 med avdelinger fra Sunnmøre og 1 med 

lag fra Romsdal/Nordmøre.  



§ Nytt oppsett med 3 avdelinger blandet med lag fra hele M&R. Avd 1 med de 
antatt beste lagene og avd 2 og 3 med jevnt nivå på lagene. 

§ Hareid trekker laget sitt på grunn av for få spillere. 
§ Valder melder på et ekstra lag. 

 
o TrønderEnergi G13 

§ 15 lag påmeldt 
§ Slåes sammen med G14 og fordeles på 2 avdelinger à 12 lag etter nivå. 

 
o TrønderEnergi J12 

§ 28 lag påmeldt i M&R 
§ Inndelt i 3 avdelinger, 2 fra Sunnmøre og 1 med lag fra Nordmøre og Romsdal. 
§ Diskusjoner på nivå inndeling etter en del «stygge» resultater på J11 forrige 

sesong. Det skal ikke være nivå inndeling i barnehåndballen. Et stort ansvar 
ligger på trenere/lagledere om å gjøre kampene så jevne som mulig.  
Kommentar fra Administrasjonen: I barneklassene J/G 12 år og yngre er det 
viktig å huske på barneidrettsbestemmelsene. Søkelys på aktivitet, ikke fokus 
på resultat. 

§ De beste lagene bør melde seg opp en aldersklasse for å få en best mulig 
tilpasset kamp tilbud. 

§ Aksla vil ha lag i samme pulje. 
§ Valder ønsker et lag til i J12. 

 
o TrønderEnergi G12 

§ 23 lag påmeldt i M&R 
§ Forslaget var delt inn i 3 avdelinger, 2 fra Sunnmøre og 1 fra Nordmøre og 

Romsdal. 
§ Etter diskusjon var det positiv stemning for å ha turneringsdager for G12 på 

Sunnmøre. Nordmøre og Romsdal spiller vanlig serie i sin avdeling. 

 

o TrønderEnergi J11 
§ Har kommet inn forslag fra klubb om å innføre turneringsdager for 11 

årsklassen. Sunnmøre har nok lag til å gjennomføre en slik ordning og er 
positiv til dette. Nordmøre og Romsdal har vanlig seriespill for 11 år. 

 

o TrønderEnergi G11 
§ Har kommet inn forslag fra klubb om å innføre turneringsdager for 11 

årsklassen. Sunnmøre har nok lag til å gjennomføre en slik ordning og er 
positiv til dette. Nordmøre og Romsdal har vanlig seriespill for 11 år. 
 

 



Beachhåndballturnering: 

Det blir gjennomført en beachhåndballturnering i Langevåg/Blindheim 17.-19.juni. Det har 
blitt laget egen flyer med informasjon. Påmelding kan gjøres gjennom TurneringAdmin eller 
sende påmelding til klubbrådgiver. Klassene er J/G14 år og J/G 16 år. Turneringen blir tilbudt 
til alle lag i Region Nord. 

 

Det har kommet inn forslag fra klubb som ønsker at ungdomshåndballen starter litt tidligere 
enn vanlig. J/G 15 år og eldre vil ha seriestart i midten av september i følge GTP. Ønsket er at 
ungdomshåndball skal kunne starte første helg i Oktober. Klubbrådgiver ser på mulighetene 
for å kunne gjennomføre dette i sommer under terminlistearbeidet. 

 

Eventuelt 

Datoer for møter om: 1) organisering og turneringsdatoer for miniturnering i 
Nordmøre/Romsdal og 2) turneringsdatoer på Sunnmøre vil bestemmes etter 
hallfordelingsmøtet i M&R i starten av juni. 

 

Referat skrevet av soneleder: 

Einar Nordhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


