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REFERAT FRA MØTE STJØRDAL OG OMEGN – REGION NORD 

Dato: 17 november kl 100 

Sted: Selbuhallen 

Tilstede:  

✓ Selbu IL v/ Geir Olav Reinås, Lars Sletne, Mads Petter Stavrum og Eivind Aune 

✓ Varden IL v/ Stina Kulseth, 

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket og Silje-Mari Hegge Aasan 

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo og Kim Viggo Horgøien 

✓ Stjørdals Blink v/ Ann Monica Lyngås 

✓ Lånke IL v/ Trine Uthus Nilsen 

✓ Tydal IL v/ Heidrun Undsgård 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Tuva Witzø Johannesen 

Ikke tilstede: IL Fram, Remyra IL 

 

1.  Velkommen og presentasjonsrunde 

2. Lokale saker 

- Gjennomgang av statust 

- Info om dommere 

- Det er behov for flere dommerutviklere, her må klubbene også melde inn 

- Status på dommersituasjonen 

▪ En del ferske dommere opplever det krevende og med høyt trykk også fra 

dommerne 

▪ Viktig at klubbene har dommerverter ved avvikling av kamper 

▪ Vi må passe på å legge ansvaret også på trenere/ lagledere 

- Seriereglement 

▪ Temaserien  

▪ Mange tolkninger av barnehåndball- ønsker klarere regelverk 

• Oppleves utydelig og ustrukturert når det er såpass mye skjønn 

▪ G16-20 

• For sjeldne kamphelger i toppserien  

• Er avhengig av å ha et godt kamptilbud 

• Avhengig av seniorlag 

• Er dette litt fordi man har for sjeldne kamper 

Ber om å få tilsendt utkast til seriereglement slik at vi kan gi tilbakemelding 

- Klubbesøk og klubbutvikling 

▪ Ta kontakt for klubbesøk o g klubbanalyser 

Mål og handlingsplan 

Tilbakemeldinger:  

- Er det for krevende å drive barnehåndball mht rapportering og dokumentasjon 

- Opplever at systemene er for krevende å håndtere 
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- Hvordan få til fastere former og maler 

- Samle alt på en plattform 

o Kan vi få læringsvideoer som er lett tilgjengelig 

o Trenger en enkel oversikt over klubbdrift 

o Enkle oppskrifter 

- Opplæring i styrearbeid 

- Få regionen inn i klubben/ systematisere kontakten med klubbene 

- Ønsker at regionen er synlig for klubbene 

- Koble klubb opp i mot handlingsplan/ hvordan skal vi synliggjøre dette 

- Mulighet for klubbene å søke prosjektmidler/ spesifikke satsningsområder i regionen 

- Forenkle søknadsprosesser til tiltak, regionen må være tilgjengelig for bistand 

- Hvordan styrke informasjonsflyt 

- Er det nødvendig at regionen bruker midler på egne program for skadeforebygging ? 

 

Gruppearbeid 

- Hva vurderer man som bakgrunnen for at man nå sliter med 3 div 

- Har 20 serien hatt innvirkning  

- Har reising stor innvirkning ? 

- Flytter vi utfordringene nedover i divisjonene 

- Hvordan er spillmodellene i andre regioner 

- Spilleutvikling bør foregå på flere steder enn i Trondheim 

- Hva er årsaken til de utfordringene som finnes 

- Statistikk for utvikling senior, aldersklasser, før/ etter G20,  

- HVordan kan vi jobbe med en bedre nivådeling i fotball 

- Senke nivådelingen 

-  

 

 

 

3. Presentasjon av NHF Region NORD – en stor og aktiv region 

- Presentasjon av håndballens organisering inkl Region Nord  

- Sonemodellen  

- Presentasjon av regionstyret og hvordan de jobber  

- Presentasjon av regionkontoret/ administrasjonen  

- Dommerarbeidet i regionen  

- Spilleutvikling  

- Styrearbeid  

- Kurs  

(se vedlagte presentasjon) 

4.   Diverse tema og presentasjoner 

- Endelige datoer for minucuper  

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-20222023/barnehandball-

jg-6---12-ar/miniturneringer-jg-6-8-aar/soneteam-minihandball/sone-stjordal-og-omegn/ 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-20222023/barnehandball-jg-6---12-ar/miniturneringer-jg-6-8-aar/soneteam-minihandball/sone-stjordal-og-omegn/
https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-20222023/barnehandball-jg-6---12-ar/miniturneringer-jg-6-8-aar/soneteam-minihandball/sone-stjordal-og-omegn/


 

3 
 

 

- Retningslinjer for omberamminger av kamper 

o NB Husk å varsle motstander og dommere samt sjekke at hall er ledig mht nytt 

tidspunkt.  

- Regelverk webinar 

- Arrangementsbrosjyre 

- Årshjulet- håndball A-Å 

- Samarbeid mellom klubbene 

- Fisking av dommere/ spillere 

(se vedlagte presentasjon?  

  

5.  

Kontaktinfo klubber:  

- Det ser ut til at ikke all informasjon fra regionen til klubbene når fram til riktig person 

adresse. 

- Klubbene bes om å ta en kvalitetssjekk av klubbens kontaktinfo i sportsadmin:  

https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/ 

- Hvis man fortsatt ikke mottar informasjon til riktig adresse, så gi beskjed til klubbrådgiver.  

Gla saker fra klubbene 

Kan deles på Region Nord sine sosiale medier. 

Tips og lenker sendes: stinekojen.rognmo@handball.no 

Teamleder dommer:  

Kristoffer Nicolaysen: kristoffer.nicolaysen@handball.no 

Ansvar: Kontakt om dommerkontakt i klubb og dommerutviklere 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/
mailto:stinekojen.rognmo@handball.no
mailto:kristoffer.nicolaysen@handball.no
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Diskusjonsoppgaver:  

1) Hvordan vil du at egne dommere skal bli tatt imot i andre haller. 

Kort oppsummering av diskusjon:  

- Det foreslås at det utvikles felles retningslinjer for dommere i hall 

o Mottak av dommere 

o Fasiliteter 

o Instruks for dommervert 

- Kan vi få til dommersamlinger/ fagkveld på tvers av klubbene i sonen 

o Kan erfarne dommere være mentorer 

 

2) Hvordan kan klubbene hjelpe hverandre med å jobbe for at alle barn synes det er gøy å 

spille handball?  

Kort oppsummering av diskusjon:  

- Diskusjon omkring fordeler og ulemper med temaserien 

o Klubbene oppfordres til å komme med saker og innspill til regiontinget 

- Hvordan skal vi prøve å hente inn igjen spillere som slutter 

 

3) Hvordan kan vi sammen sikre at kommunikasjon mellom klubbene følger retningslinjer 

som er og som vi ønsker? 

Kort oppsummering av diskusjonen:  

- Ønsker utvidet sonemøte tidligere på året (mai) 

- Kan sonen lage et årshjul for møter hvor det settes ulike tema 

o Arrangement 

o Dommere 

o Spilleutviking 

o Osv 

 

Neste fastsatte sonemøte: November 2022 

 

 

Referat v/ Bodil Myhr /s/ 

 


