
 
Referat Sonemøte i Nordmøre og Romsdal 01.03.2022 på Scandic Seilet og 
Teams. 
 
Disse møtte fysisk: Egil Horsgård, Tommy Jacobsen, Åse Helene Stenerud, Marit Moltubak 
Disse møtte på Teams: Karina Westrum Grøvdal, Ingeborg Gaupset, Thomas Aunan, Lisbeth Rolland, 
hele styret i Sunndal Håndball, Odd Sigbjørn Tvestad, Anita Havnes og Hege Inderhaug. 
 
Totalt var 20 personer med på møtet.  
 
11 av 16 klubber i Nordmøre og Romsdal var representert.  
 
Fra Region Nord: Andreas Remøyholm (klubbrådgiver), Evy Mette Risvik (soneleder) og Tore Hjelset 
(spillerutvikler Møre og Romsdal). 
  
 
Agenda: 
 

• Velkommen 
• Presentasjon av nye ansatte i NHF Region Nord 
• Lokale saker 

o Diskusjonstema 
• Forbundsting 

o Valg av tingdelegater 
o Gjennomgang av tingforslag 

• Håndballforum 2022 
• Eventuelt 

 
Presentasjon av nye ansatte i NHF Region Nord 
 
Se presentasjon 
 
Lokale saker 
 
Delte opp i to grupper på Teams og en gruppe på de som hadde møtt opp fysisk. 
 
Gruppene skulle diskutere følgende spørsmål: 

- Hvordan skal man engasjere til nye frivillige i klubben? 
- Hvordan rekruttere spillere? 
- Hvis du var håndballpresident for en uke, hva ville du ha gjort? 
- Har «kast ballen» hatt noe å si for deres klubb? 
- Har klubben klart å rekruttere personer til klubb som ikke driver med håndball selv? 
- Hvordan hadde du klart å dømme en håndballkamp? 

 
Etter ca 20 minutters diskusjon kom gruppene frem til følgende svar: 
 
Hvordan skal man engasjere til nye frivillige i klubben? 

- Tilby spillere som slutter et engasjement 
- Krav til foreldre at de stiller opp 



- Gode beskrivelser på rollene hver enkelt får i klubb gir trygghet 
- Bruke kjennskap og vennskap for å rekruttere 
- Bruke frivillighetsåret for å rekruttere – f.eks. intervju med personer som har hatt rollen 

tidligere for å ufarliggjøre rollen for nye 
 
Hvordan rekruttere spillere? 

- Flinke trenere rekrutterer spillere 
- Være synlig – klubben må vise seg frem 
- Spillere tar med venner på trening 
- Få frem at håndball er en «tøff» sport 
- Om man greier å beholde spillere er det enklere å rekruttere nye 
- God kvalitet i hele klubben 
- Dialog/kontakt med andre idretter – allsidighet 
- Skolecup 

 
Hvis du var håndballpresident for en uke, hva ville du ha gjort? 

- Mye mer aktivitet i distriktet, f.eks landslagssamlinger (trening og/eller kamp for alle 
landslag) 

- Få administrasjon til å være mer fleksibel ift små klubber 
- Innført tvang til lagene i de øverste divisjonene om å være ute i klubber i nærområdet 

 
Har «kast ballen» hatt noe å si for deres klubb? 

- Rauma har hatt stor suksess både for Isfjorden og Åndalsnes 
- Rival har vært for dårlig med oppfølging 
- Gossen har fått en ny aktivitet for de aller yngste som heter Introball. Dette er en 

aktivitet med forskjellige ballaktiviteter. 
- Tingvoll ser at ungene bruker håndball mer i friminutt på skolen, og skolen har 

håndballmerket bane 
 
Har klubben klart å rekruttere personer til klubb som ikke driver med håndball selv? 

- Alle enige om at foreldre er de enkleste å rekruttere  
 
Hvordan hadde du klart å dømme en håndballkamp? 

- Det er mye vanskeligere enn vi tror 
- Fleste trodde ikke de hadde greidd det 

 
Andre lokale saker: 

- Dispensasjoner – oppfordre trenerne til lag som har fått dispensasjoner om å vise 
dispensasjonen til motstandere (dialog mellom trenere) 

- Gladsak i klubb 
Varig vennskapscup, arr. Rival, utecup i mai opp til 14 år 
Landslagssamling i Beachhåndball i Blindheim i Ålesund i slutten av april 

- Omberamminger/dommerberamming 
Kan ikke utsette kamper lenger denne sesongen. Kamper som ikke blir spilt blir satt til 
0-0, og poengene går til motstanderlaget 

- Årsmøtetid 
Forventes det utskiftinger i klubben? 
Sliter dere med å rekruttere til styret? 
Ta kontakt om dere trenger hjelp. 



Ønsker også at administrasjonen får beskjed om endringer i styret. 
 
Forbundstinget 
 
Avholdes i Sandefjord 5.-8.mai 2022. 
Sone Nordmøre og Romsdal har to representanter på tinget, samt en vara. 
Tingdelegater valgt fra N&R: 

Frode Børstad (styremedlem i Region Nord) 
Egil Horsgård (Leder Skåla IL Håndball) 
Vara: Ingvild Havnen Solvang (leder Midsund Handball) 

 
Gjennomgang av tingforslag: 
Andreas gikk gjennom forslagene som har kommet inn fra Region Nord – se presentasjon 

 
 
Håndballforum 
 
Felles Håndballforum for hele regionen vil bli avholdt på Scandic Lerkendal i Trondheim  
Lørdag 27. august 2022. 
Se presentasjon vedrørende kostnader for klubb. 
 
 
Eventuelt 
 
Kast ballen kjøres igjen til høsten, og invitasjon sendes ut i april. Viktig at klubbene tar kontakt med 
skolene når de har fått invitasjonen. 
 
Pass på spillerne  

- Mange sliter med ettervirkninger av Covid-19. Ikke press de mer enn hva de tåler 
 
Seriespill for J09 5.mars arr. Rival: 
Molde har ikke merket kortbane i hallene sine. 
Men Rival ble forsikret om at flere har arrangert kortbanehåndball uten kortbanemerking 
 
Tore Hjelseth sa noen ord om spillerutvikling: 

- 05/06 har kommet seg i gang med samlinger 
- 2007 modellene er i gang med kartlegging 
- Trener 1 kurs starter i Kristiansund 9.mars 
- Trener 1 kurs starter også i Sunndal om kort tid (oppsatt helg i mars blir utsatt) 

 
Ref: Evy Mette Risvik 
 
 


