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REFERAT FRA SONEMØTE STJØRDAL OG OMEGN  

– REGION NORD 

Dato: 6 februar 2020 kl 18-21 

Sted: Scandic Hell 

Tilstede:  

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Lars Dokmo 

✓ Stjørdals Blink Håndball v/ Anne Merethe Fossum Hernes 

✓ IL Fram v/ Signe Rånes Bye 

✓ Lånke Il v/ Nina Aurheim og Grete Valø 

✓ Selbu IL Håndball v/ Gunn Karin Holten  

✓ Hegra IL v/ Sara Schiefloe og Anita Ekren 

✓ Varden IL v/ Lillian Gjemse 

✓ Remyra IL v/ Ingar Norvik 

✓ Linda Landstad, dommerkoordinator 

✓ Jørgen Laug, spillerutvikler 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Stjørdal og omegn: Ola Tømmerås 

Saker:  

1) Velkommen 
2) Spillerutvikling v/ Jørgen Laug 

o Informerte om hvordan det jobbes med spillerutvikling i regionen 
o Trenerskolen 

▪ Starter med denne 
▪ Vil gjerne ha med flere klubber og trenere i trenerskolen 
▪ Viktig og sentral måte for å gi gode treningstilbud til alle i klubbene 
▪ Fin måte å etablere relasjoner mellom trenere både internt i klubben 

og på tvers av klubbene 
▪ Dette er trenerutvikling, ikke i første omgang et spillerutviklingstiltak, 

trener får en kvote (beregnes ut i fra antall lisensierte spillere fra 
forrige sesong) spillere å ha med seg, og må gjerne rullere på hvilke 
spillere som er med treneren 

▪ Hovedfokus er på trenerutvikling 
▪ Ingen krav i utgangspunktet for trenere som deltar 

o Fylkessamlinger 
▪ Også muligheter til å komme inn her om man ikke har gått veien via 

deltagelse i trenerskolen 
▪ Mulig for trener/ klubb å melde på spillere 

 
Mere info:  
https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/Spillerutvikling/?regionId=609 
Kontaktperson i regionen: Geir Nicolaysen 
 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/Spillerutvikling/?regionId=609
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3) Runde blant klubber 
o Remyra , høy aktivitet i de yngste klassene 
o Selbu, fungerer godt, tatt over hallvakter i Selbuhallen, mange nye dommere 
o Varden, dommerpar som debuterer i 2 divisjon, nylig hatt dommerkurs 
o SHK, innspill i forhold til arrangement 
o Hegra, mye aktivitet, mange aktive spillere 
o Blink, mye planlegging av neste sesong, dommere som debuterer i 2 div 

herrer 
o Lånke, mye god aktivitet, hatt en del diskusjon knyttet til at man må ta 

inngangspenger 
o Fram, ønsker seg dommerkurs 

 
Spørsmål:  

- Betaling til dommere ved arrangement- den som har inntekt betaler dommere 
- Viktig med oppdatering til regionen ved bytte av arrangør 
- Viktig å passe på ved omberamming av kamper 
- Spørsmål fra Varden- spørsmål ved fordeling av arrangement 15 serien, har fått 

mange arrangement pga ledig hall, evaluering kommer seinere 
- Omberamminger 

o Det omberammes alt for mange kamper i dag, både region og klubb bør 
bli strengere på dette 

o Også krevende i forhold til dommere 
o Tips: klubbene bør ha en terminlisteansvarlig som samarbeider med 

arrangementsansvarlig 
 

4) Info fra dommeransvarlig; Linda Landstad 
o Positiv utvikling mht antall dommere 
o Litt variasjon fra klubb til klubb 
o Viktig med engasjert dommerkontakt 
o Fortsatt hendelser som ikke er bra for dommerne, rapport går til regionen og 

følges opp derfra 
o Ofte utfordringer på 13-14 årsklassen, men også yngre klasser 
o Husk å invitere med dommere på cuper, kick off og andre arrangement 

 
5) Info om sluttspill J/G14 v/ Ola 

o Se vedlagte presentasjon 
 

6) Styrearbeid i klubb, erfaringsutveksling i grupper 
o Klubbhåndbok med stillingsinstrukser viktig (nb oppdatert klubbhåndbok) 
o Rekruttering; barna har mange muligheter, må jobbe hardere for å få med 

barna inn i håndball etter endt idrettsskole (10 eller 12 år) 
o Viktig med tydelig instruks og engasjerte dommerkontakter 
o Gode erfaringer med dommerkontrakter og kompensasjon til dommere 
o NB: husk å instruere dommertvertene 
o En ide at klubbene har felles rutiner for kontrakter/ kompensasjon? 
o Positive erfaringer med å gjøre aktiviteter på tvers av årsklassene 
o NB: husk å instruere dommervertene 
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o Hvordan samarbeide mere på tvers av idretter etv for å skape et 
treningstilbud hvor ungene slipper å velge tidligere. 

 
 

7) Nytt fra konkurranseteam – seriespill 
- Kortbane 5 er håndball 9-10 år 

o Serie eller kampdager hvor lagene har 2-3 kamper på en dag 
o Siste alternativ er foretrukket av klubbene i Stjørdal og omegn 
o Kan lage et sosialt opplegg for spillere / foreldre 

 
8) Info om EURO 2020 i desember 

 
9) Håndballforum 

 

- Blir i forbindelse med Euro 2020 i desember 

 
10) Regionting mai og datoer ellers  

- Se vedlagt presentasjon 
 

11) Eventuelt 
o Hallsituasjon og leie 

▪ Prosess i gang opp i mot kommunen og nye retningslinjer for tildeling 
o Vi bør også jobbe politisk med rammebetingelser 

▪ Får mediasak ifm miniturnering i mars 
▪ Ny sak etter påske hvor vi utfordrer på halleie etc 

o Møte med politikere ila våren 
 

 

 

 

Referat v/ Bodil Myhr 

 

Vedlegg: PP presentasjon 

 


