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REFERAT FRA SONEMØTE STJØRDAL OG OMEGN – REGION NORD 

Dato: 20 mai 2021 

Sted: Scandic Hell/ Teams 

Tilstede:  

✓ IL Fram v/ Hege Pettersen Aarstein 

✓ Selbu IL Håndball v/ Tove Karin Lien og Anne Fallmyr 

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket og Sara Schiefloe 

✓ Lånke IL v/ Nina Aurheim og Lisbeth Børseth 

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo og Kim Viggo Horgøien 

✓ Varden IL v/ Stina Kulseth og Linda Amundstuen 

✓ Remyra IL v/ Ingar Norvik 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Stjørdal og omegn: Kristian Valstad 

Ikke tilstede:  

✓ Tydal IL  

✓ Stjørdals Blink IL 

 

 

1. Velkommen  

 

2.  Status fra klubbene 

Fram 

- Økning i antall påmeldte lag, særlig i 9 og 10 år serien 

- Positivt med kamper for de minste i idrettsskolen 

- I ferd med å få på plass trenere 

SHK 

- God stemning i klubben, pågangspot 

- Trenerressurser på plass 

- Stiller lag fra 13 år til senior 

- Samarbeid med Lånke og Remyra 

- Størst utfordring på senior, både ift trening og kamp 

- Godt med rekruttering til styrer og verv 

Remyra 

- Samarbeid med SHK fra og med 13 år 

- Positivt med samarbeid med andre klubber 

- Hatt noe frafall, men er litt usikre på årsaker 

- Ser fram til å videreutvikle samarbeidet med andre klubber 

Hegra 

- Litt rolig i hallen for tida 

- Treninger for spilleren som ikke spiller fotball 



 

2 
 

- 16 påmeldte lag 

- Spent på hvor mange som kommer tilbake til høsten 

- Litt frafall på dommersida 

- Utfordrer regionen kan se på fleksible løsninger for dispensjoner 

Lånke IL 

- 12 påmeldte lag 

- Noen lag trener fortsatt 

- Lag trener alternativt sammen i sommer 

- Litt utfordring ift registrering og dommere, håper at dette kommer mere på plass 

- Jobber med å få på plass to dommerkontakter; sportslig og administrativt 

- Startet noen nye spillere 

- Litt usikre på seniorlagene 

- Godt med oppmøte på treninger 

- Hatt avslutning for alle lag 

- Har vært positivt for ungene å komme på treninger 

Selbu 

- Noen har avsluttet sesongen og noen har så vidt begynt på neste sesong 

- Muligens noe frafall 

- Nesten komplett styre 

- Seniorlag både dame og herre, hadde ønsket samarbeid ned i dalføret, men fikk svar om at 

dette ikke var aktuelt 

Varden 

- Har vært bra aktivitet i Meråkerhallen med innbyrdes kamper turneringer og treninger 

- Kommet til spillere, lite frafall 

- Sliter litt med å få rekruttert til styre 

- Håper på å få i gang hallen som møtepunkt 

 

3. Avdelingsoppsett 

0,5 % nedgang i antall påmeldte lag i region nord så langt.  

Frist for tilbakemeldinger ut over det som er skrevet i referatet: 27 mai 

Tilbakemeldinger sendes til kristian.valstad@handball.no eller ola.tommeras@handball.no 

Endelig oppsett publiseres 28 mai.  

Påmeldingsfrist for 9 og 10 åringer er 31 august 

Terminliste for 15 år og eldre legges før sommeren 

Terminlistearbeidet for 14 år og yngre påbegynnes 6 september 

Islandsk modell for 15 serien utgår på grunn av covid 19 (enklere å avvikle normal serie 

Grunnlag for kvalifisering til toppserien. min16 lag 

Husk å melde inn ønsker for terminliste 

 

Ønsker:  

- Positivt at det er satt opp store puljer, mindre sårbart ved evt trekking av lag 

- J14 Fram ønsker bytte fra avdeling fra avd 09 til avd 07 

- Damer 4 div- Selbu ønsker å unngå å reise så langt 

- G12 – Remyra ønsker Remyra 1 og 2 i samme avd 

- G12- Hegra ønsker Hegra 1 og 2 i samme avd 

mailto:kristian.valstad@handball.no
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- G13 SHK/ Lånke og Lånke/SHK ønsker samme avd  og som 

antilag 

- G14 Lånke ønsker seg inn i avd 04 

- Tilbakemelding: Bruk nivå i stedet for begrepene øvde og uøvde lag 

4. Seriereglement med endringer 

Ang bruk av samme spillere på 1 og 2 lag i samme klubb 

- Kommentar på regler knyttet til at det ikke er begrensninger på å bruke samme spillere på 1 

og 2 lag 

- Kan dette legges inn som regel og heller hvor lag med behov søker dispans (fra 13 år og 

oppover) 

- Må meldes innen 1 februar 2022 

- Klubbene er enige om at dette meldes inn fra Sone Stjørdal og omegn 

-  

5. Lokale saker 

a. Miniturneringer 

Varden   23. oktober 

Hegra   13. november 

Lånke   4. desember 

Remyra   8. januar 

Stjørdals-Blink januar 

Fram   12. februar 

Selbu   mars 

Klubbene avklarer datoer og sender inn til kristian.valstad@handball.no innen 6 juni 

Klubbene melder inn til halleier så fort som mulig til halleier. 

 

b. Håndballforum 

Vi er tilbake til tre forum hvor alle klubber blir belastet med kr. 2000,- uavhengig om ingen eller én fra 

klubb deltar. 

Både faglige og motiverende foredragsholdere på alle forum. 

Nominering til begeistringspriser. 

Sosial møteplass for alle engasjerte i klubben. 

Kommer du? Og tar du med deg flere fra din klubb? 

Stjørdal       28. august 
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Kurskatalog 

Kursønsker:  

- Dommer 1 og 2 

(mulig å legge praksis til Stjørdalscup) 

- Dommer barnehåndball 

- Trener 1 

6. Eventuelt 

Trenerskolen 

Trenerne opplever det som krevende å skulle reise inn til Trondheim og det er bekymringer ift om 

spillere «mister muligheten» når trenerne ikke deltar. Forslag for å legge til rette for bedre deltagelse 

fra sonen:  

- Trenerskolen må utføres mere lokalt 

- Samlinger nå også legges til Stjørdal, ikke bare Trondheim 

- Kan man utnytte arenaer på allerede eksisterende treningssamarbeid mellom klubbene (f.eks G07) 

og hvor regionen kommer til Stjørdal 

Godkjenning av dommerkvoter 

Regionen kommer med innstilling om at det ikke sendes ut gebyr for evt dommerkvoter.  

Lisens:  

Hvis det er seniorspillere som har løst lisens og som ikke har hatt hverken kamp eller treninger kan 

disse be om tilbakebetaling av lisens. 

Innbetalt lisens for forrige sesong gjelder tom 310821. 

Viktige frister:  

2021 

Akseptfrist for dommere og DU i TA    1. juni 

Søknadsfrist arrangør for kvalifiseringen Regionserien J/G 16 år 13. juni 

Frist for gebyrfri omberamming J/G 15 år - senior   31. august 

Påmeldingsfrist mini, J/G 9 og 10 år     31. august 

Frist for gebyrfri omberamming opp til og med J/G 14 år   17. oktober 

Frist for etterpåmelding av lag     15. november 

Neste sonemøte: - kommer tilbake til dato 

Referat v/ Bodil Myhr /s/ 

 

Vedlegg: PP presentasjon 


