
1 
 

REFERAT FRA SONEMØTE STJØRDAL OG OMEGN  

– REGION NORD 

Dato: 20 november 2019 kl 18-21 

Sted: Scandic Hell 

Tilstede:  

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo, Lars Kristiansen og Kim Wiggo Horgøien 

✓ Stjørdals Blink Håndball v/ Kine Rødde 

✓ IL Fram v/ Hege Pettersen Aarstein  

✓ Lånke Il v/ Nina Aurheim og Linda Tomren 

✓ Selbu IL Håndball v/ Gunn Karin Holten og Hans Christian Aasen  

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket og Ronny Buland 

✓ Varden IL v/ Ida Tidemann 

✓ Linda Landstad, dommerkoordinator 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Stjørdal og omegn: Ola Tømmerås 

Saker:  

1) Innledning og velkommen v/ soneleder og klubbrådgiver 

2) Status fra lagene 

Selbu  Ca 200 spillere, lagledere og trenere, litt lite dommere 

Remyra Møtte ikke 

Stjørdal håndballklubb  Går greit, litt lite halltid men har større treningsgrupper, håper på 

opprykk for både damer og herrer. Sliter på dommersida. Ca 90-100 spillere.  

Lånke Ca 110 spillere, litt lite spillere på de yngste kullene, men kommet til  nye 13 og 14 

åringer, ok dommersituasjon, positivt samarbeid med andre klubber. Utfordring med 

konkurranse med andre idretter.  

Varden  Ca 70-80 spillere, bra rekruttering, men mister mange i 15 årsalderen, har godt med 

dommere, god hallsituasjon 

Hegra  Ca 140 spillere, tre nye dommere, jobber mye internt med samarbeid i klubben, har 

hatt et innspill overfor idrettsrådet 

Stjørdals- Blink  Kun dommerkontakt møtte, rapporterer nok dommere 

Fram  Ca 105 spillere, har to samarbeidslag (et med Lånke og et med Selbu/ Blink). Sliter litt 

med å ha nok dommere 
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3) Dommersituasjonen v/ Linda L 

✓ Oppgave til alle klubber: Alle klubber må melde inn aktive dommere til Trude 

Gerhardsen i regionen. Det pågår en ryddejobb i oversikten over dommere, viktig at alle 

sender inn oppdatert oversikt over sine aktive dommere. 

✓ Dommerkurs 

o Barnekamplederkurset ligger som e-læring, dommerkontakter kan gjennomføre 

praksisen ift barnekampleder når de har nok kompetanse 

o Dommer 1 – Instruktør har praksisen 

o Dommertrinn 2 (J/G16)  og 3 (J/G16 og oppover) – Få dommere i Sone Stjørdal 

på trinn 2 og 3 

✓ Hvordan ta vare på dommerne 

o 13-14 årsklassene er vanskeligst for dommerne, dette er en stor utfordring 

o Hvordan kan vi lære opp de som sitter i sekretariatene 

o Viktig at episoder skal rapporteres til regionen 

o Oppfordrer til å skape et miljø blant dommerne 

✓ Styrke samarbeidet mellom dommerkontaktene, samarbeid mellom Hegra/ Blink/ 

Lånke; disse klubbene inviterer med de andre dommerkontaktene 

✓ Diett og godtgjøring dommere: Klubbene er enige om at Linda L lager et forslag til felles 

retningslinjer for klubbene i Stjørdal. Dette sendes ut til klubbene for godkjenning.  

✓ Utfordringer til håndballforbundet: 

o Endre / høyne satsene for kamper 

o Hvor mye ressurser settes av til / hvordan organiseres oppfølgingen av dommere 

✓ Dommerkontrakter og overganger 

o Reglene for dommeroverganger skal alltid følges 

o Klubbene bør ha likhet i dommerkontraktene 

✓ Før alle kamper skal følgende tekst leses opp evt spilles av 

Tekst: Fairplay Norges Håndballforbund 

Kjære håndballvenner, spillere, trenere, dommere og ikke minst dere som er publikum. 

Håndball skal være gøy og er en idrett for alle. På våre arrangementer og ellers på våre 

aktiviteter er vi opptatt av Fair Play. Vi ber dere støtte deres lag på en fair og sporty 

måte, samt vise en positiv holdning ovenfor samtlige deltagere og øvrig publikum. 

Ha en fantastisk dag i ______________ 
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https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/fair-play-vert/ 

Anbefaler alle å gå inn på dommersiden hos Håndballforbundet 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/dommer/dommer-i-nord/ 

4) Nyheter i den digitale verden v/ Ola 

-Nb ved omberamming av kamper- pass på at det stemmer ift arrangør mht Live 

5) Siste serierunde 3 div 

6) Seriereglement 20/21 

- Frist for tilbakemeldinger fra klubber: Kristian Valstad innen 1 februar, gjerne med kopi 

til soneleder 

7) Hallsituasjonen 

- Situasjonen er krevende, vi opplever at idretten blir prioritert bort 

- Samarbeidet med kommunen er krevende 

- Hallen benyttes til andre aktiviteter enn idrett 

- Det jobbes for å bygge ei ny hallflate i Selbu 

- Politisk spørsmål om hvordan hallflatene benyttes Stjørdal 

- Klubbene får klager på at det kreves inngangspenger også fra foreldre i egen klubb 

- Mangler lagerplass i Stjørdalshallen 

- Invitere media, politikere til felles møte knyttet til problemstillingene 

Hva gjør vi videre:  

o Dialog idrettsrådet 

o Dialog Tore Sæther, håndballregionen 

o Kontakte media 

 

Neste sonemøte februar 2020 

 

 

Referat v/ Bodil Myhr 

 

Vedlegg: PP presentasjon 

 

https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/fair-play-vert/
https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/dommer/dommer-i-nord/

