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REFERAT FRA SONEMØTE STJØRDAL OG OMEGN – REGION NORD 

Dato: 25 november 2021 

Sted: Framhuset, Skatval 

Tilstede:  

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo  

✓ Remyra IL v/ Ingar Norvik  

✓ Tydal v/ Heidrun UNdsgård 

✓ Selbu IL v/ Hans Christian Aasen, Anne Fallmyr, Lars Sletne 

✓ Stjørdals-Blink v/ Kjersti Hasfjord 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Stjørdal og omegn: Tuva Witzøe 

✓ Kristian Valstad, Klubbservice 

Forfall:  

✓ IL Fram  

✓ Hegra IL  

Ikke møtt: 

- Lånke IL 

 

1. Velkommen  

2. Status fra klubbene 

Selbu: 

- Positivt å være i gang med sesongen 

- Ser på mulighetene for ny hall, jobbes med å utvikle prosjektet 

- 2.div, stor andel jenter 2004, har mange spillere i permisjon, stor gruppe fordelt på 2 div, 4 

div og J20 

- Utfordringer med dommere, men det har løst seg 

- Dommerkurs med 13 nye barnedommere 

Fram 

- Stor utfordring i forhold til halltider 

- Har også stilt spørsmål med regler for dispans, sårbart med små årskull 

SHK 

- Sliter med halltider og tildeling 

- Har bygd opp et nytt damelag, mister mange spillere etter videregående skole 

- Samarbeider på dame med Lånke 

Remyra 

- Har lag på alle årsklasser til 13 år, har et hull på 2013 årgangen 

- Har samarbeid med Blink for å sikre treningsmuligheter og halltid 

- Har mistet en del spillere de siste to årene 

- Gode erfaringer med samarbeidslag 
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- Har utfordringer på dommersida (eldste spillere er 12 år) 

 

Hegra 

- grei status på de fleste lag. Tilvekst på mange lag den siste måneden. Stor stas med kamper i 

hallen, mye publikum. Minicup gjennomført 13.nov med 60 påmeldte lag.  

Tydal  

- Har hatt noen utfordringer med dommere, men har løst det 

- Brukbar rekruttering til damelaget, har spillere med fra Selbu 

- God aktivitet blant de minste 

Utfordringer og diskusjoner:  

- Mister spillere 

- Krevende å få til gode løsninger med små årskull 

- Samarbeidslag kontra hospitering opp og ned i egen klubb 

 

3. Lokale saker 

1) Flytting av kamper er krevende for dommerne 
Hegra il melder inn en bekymring vedr håndtering av dommeroppsett på vegne av våre 

dommere. 

Dommere opplever at kamper som er satt opp endres kort tid før helg, og at nye kamper 

kommer til istedet. Dette er svært uheldig da dommere også legger planer for fritida si. De vil 

også ha forutsigbarhet slik som vi andre har ift kampoppsett. 

Lag som skal flytte kamper er underlagt reglement for kampflytting. Synes dommere skal ha 

samme rettigheter. Og i det minste få et varsel/spm om det er greit at kamper som er oppsatt 

plutselig fjernes.  

Endres ikke dette, kommer ihvertfall klubben vår til å miste de få dommere vi har. 

Selbu IL: Seniorkamp hvor det ble slettet dommer/ dommeren var syk uten at det kom beskjed til 

lagene/ arrangør. Stiller spørsmål ang dommeroppsett , eks tre forskjellige dommerpar på tre 

forskjellige kamper.  

Oppsummert: 

Dommeroppsett:  

- Ved frafall skal dommeren selv varsle lagene (kan også varsle dommerkontakt som varsler 

videre). Viktig at dommerne ser dette. 

- Er det mere å gå på i forhold til å at dommere som først reiser kan dømme flere kamper 

- Administrasjonen har ansatt egen dommeroppsettsmedarbeider. 

Hvordan ta vare på dommerne:  

- Husk å være bevisst for hvordan vi tar vare på dommerne 

- Minne på foreldrevettregler (speakeren må nevne dette) 

- NB dommerkontakter og kampverter 
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- Aktuelt å spille inn tingforslag på dommersatser 

 
2) Dialog med fotballkretsen etter tilbakemeldinger samarbeid/ krasj BDO og andre samlinger 

Region Nord har initiert til møte med Trøndelag fotballkrets, dette gjelder mot sesongen 22-23 
 

3) Henvendelse til spillere fra andre klubber – hvordan skal dette skje 
Under 16 år ikke tillatt å kontakte spillere 
Over 16 år: henvendende klubb skal alltid kontakte spillerens nå værende klubb først 
Hvis dette skjer skal regionen ha beskjed. 
Merk reglement for klubboverganger 

 

4) Dispensasjoner 

- Blir med som tema på sonemøte før neste sesong 

-  

5) Kursaktivitet 

- Merk 1 februar som frist for ønsker for kurs 

 

6) Covid 

- Nasjonale retningslinjer i Stjørdal 

- NHF følger nasjonale retningslinjer 

 

4. Hva ønsker vi å bruke sonemøtene til: 

- Inspirasjon 

- Kunnskapsdeling 

- Diskusjoner 

- Lage felles arrangemene 

- Innspill til tema spilles inn på forhånd 

- Vårmøter: ønsker tema lm status på spillere 

 

5. Temaserie 

- Må gjøre litt flere erfaringer 

 

6. Håndballforum 

- De som deltok på årets forum var veldig fornøyde 

- 2022 – et felles forum for hele regionen i Trondheim 

- Mulighet for å kombinere dette med kick off for klubben, ta med trenere, lagledere og andre 

ildsjeler 

 

7. Seriereglement 

- Frist for innspill: 15 januar 

 

8. Håndballtinget 

Antall delegater: avklares 
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Frist for innspill til tinget: 10 februar 

Både delegater og saker avklares på neste sonemøte (januar/ februar) 

 

Referat v/ Bodil Myhr /s/ 

 

Vedlegg:  

PP presentasjon 


