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REFERAT FRA SONEMØTE STJØRDAL OG OMEGN  

– REGION NORD 

Dato: 25 januar 2021 

Sted: Teamsmøte 

Tilstede:  

✓ Stjørdals Blink Håndball v/ Anne Merethe Fossum Hernes 

✓ IL Fram v/ Hege Pettersen Aarstein 

✓ Selbu IL Håndball v/ Gunn Kari Holten, Anne Irene Fallmyr 

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket  

✓ Remyra IL v/ Ingar Nordvik 

✓ Lånke IL v/ Nina Aurheim, Grete Leren Valø  

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo og Kim Viggo Horgøien 

✓ Linda Landstad, dommerkontakt 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Stjørdal og omegn: Ola Tømmerås 

Forfall:  

✓ Tydal IL  

✓ Varden IL 

 

1. Velkommen  

 

2. Status i kommunene 

 

- Stjørdal 

o Følger nasjonale retningslinjer og noe strengere regler 

o Åpnet for at  

o Vet ikke om hvordan hallene vil bli brukt i forhold til vaksinering 

- Selbu 

o Følger nasjonale retningslinjer 

- Tydal 

o Ikke hatt treninger da de kun har et seniorlag 

 

3.  Status fra klubbene 

- Fram 

o Hatt en bra og positiv artikkel i avisa 

o Ingen tilbakemeldinger om forfall 

o Mange lag har vært flinke til å aktivere underveis 

o Ulike meninger om man ønsker å spille kamper 

 

- SHK 

o Lite aktivitet på senior, sliter med motivasjonen blant spillerne, er spent på hvordan 

det blir til høsten 

o Ikke stort forfall 

o Vanskelig å se omfanget før vi starter på for fullt igjen 
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- Stjørdal- Blink 

o Vanskelig å si noe om evt frafall 

o Har begynt å tenke og planlegge neste sesong 

o Utfordringer knyttet til mini, synes det er vanskelig å ta full treningsavgift, kan ikke 

søkes refusjon på i krisepakken for idretten. Ønske at håndballforbundet melder inn 

dette.  

- Remyra 

o Mange spillere på trening 

o Lite frafall pga korona 

o Godt samarbeid mellom Fram og Remyra på G13 

o Må jobbe godt mot høsten og neste samling 

- Hegra 

o Bra aktivitetsnivå 

o Positivt å være i gang med treninger 

o Hatt en klubbkveld med kamp i samarbeid med Remyra før jul (2012 kullet) 

- Lånke IL 

o Artig og bra trøkk når man kan trene i hallen 

o Lite frafall 

- Selbu 

o Registrerer et frafall på trening  

o Er spent på motivasjonen også til de voksne 

- Tydal 

o Kun 5 div lag 

o Har ikke trent og erkjenner at  

 

4. Gladsaker fra håndballen 

Regionen ønsker innspill til positive saker i forhold til alternative måter å gjennomføre 

håndballtrening og samle spillerne på 

5. Covid 19 

- Åpnet for trening ute og inne fom 200121 

- Vet nå at det er stengt for kamper og cuper tom 3 februar, og håper på å kunne starte kamper 

fra 4 februar 

- Spillere født 2000 eller senere kan delta i Juniorserien 

 

6. Omberamming av utsatte kamper 

- Kamper som er satt i januar blir strøket 

- Kamper kan omberammes tom søndag 18 april 

- Kamper som ikke går som følge av lokale restriksjoner vil strykes 

Ola er i kontakt med Stjørdal kommune for å booke/ reservere flere helger i haller i Stjørdal.  

Avhengig av restriksjoner mht kamper mellom kommuner, så ser man på hvordan man kan legge opp 

i til kamper mellom lag i samme kommune.  

Sannsynlig at det blir samme restriksjoner som før jul.  
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7. Kursaktivitet 

o Info ang kurs 

o Klubbene må gjerne komme med innspill til kursønsker 

Innspill: Ønske om kurs i spillerutvikling, motivasjon, trenerutvikling 

 

8. Ny klubbrådgiver for Sone Stjørdal og omegn fra 1 februar 

o Ny klubbrådgiver er Stian Oldervik 

 

9. Innspill seriereglement 

o Forslag/ innspill må sendes innen 8 februar til Kristian Valstad 

 

10. Status senior 

- Det er invitert til informasjonsmøte 25 januar 

o Alt 1 1200-1300 

o Alt 2 2030-2130 

 

11. Streaming av kamper 

- Viktig å sette seg inn i reglementet 

- Husk samtykke 

 

12. Nytt prosjekt- Kast ballen  

- Se info i presentasjonen 

Eventuelt:  

Seniorspillere som har løst lisens, men som ikke har kommet i gang med kamper 

- Det jobbes med å finne løsninger i forhold til dette sier Ola.  

Påmeldingsavgift seniorspill 

- Det jobbes med å finne løsninger i forhold til dette 

Årsregnskap og resultat 

- Ønsker en økonomisk oppsummering fra klubbene for hvordan håndballsesongen 20/21 har 

gått. Bodil sender ut et skjema for tilbakemelding.  

 

Neste sonemøte: mars/ april 

 

Referat v/ Bodil Myhr 

 

Vedlegg: PP presentasjon 
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