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REFERAT FRA SONEMØTE STJØRDAL OG OMEGN – REGION NORD 

Dato: 19 august 2021 

Sted: Scandic Hell/ Teams 

Tilstede:  

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket og Sara Schiefloe 

✓ Lånke IL v/ Nina Aurheim og Lisbeth Børseth 

✓ Stjørdals Blink Håndball v/ Kirsti Bekken, Kjersti Hasfjord og  

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo  

✓ Varden IL v/ Stina Kulseth og Mari Svendsen 

✓ Remyra IL v/ Ingar Norvik og Jannicke Gjønnes 

✓ Tydal v/  

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Stjørdal og omegn: Kristian Valstad 

Forfall:  

✓ IL Fram  

✓ Selbu IL 

 

1. Velkommen  

Info fra Kristian Valstad: tidligere klubbrådgiver har sagt opp, ansettelsesprosess pågår, litt usikkert 

når ny klubbrådgiver starter. Alle henvendelser inntil ny rådgiver er på plass skal gå til Kristin Valstad 

2.  Status fra klubbene 

Fram 

- Stor utfordring i forhold til halltider 

SHK 

- I gang med sesongforberedelser, alle lag er godt i gang 

- Store treningsgrupper 

- Ytterligere redusert treningstid, dette er en stor utfordring for klubben 

- Pågående dialog med Stjørdals Blink 

Remyra 

- Håndball tom 12 år, etter dette går spillerne over til SHK 

- Samarbeider med fotballen om sesongoverganger med egen fotballgruppe 

- Ikke full oversikt over antall spillere 

- Utfordringer i forhold til tildelt treningstid 

Hegra 

- Hegrahallen er ikke tilgjengelig for trening, delvis stengt tom uke 42 

- Jobber mye for å finne andre løsninger 

- Ikke fått tilbud om treningstid i andre haller i Stjørdal kommune 

- Greier sannsynligvis å stille alle påmeldte lag 
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Lånke IL 

- Ser ut til at de fleste påmeldte lag stiller 

- Spent på hvordan det blir med seniorlagene 

- Kommet litt i gang med trening og aktivitet, økes gradvis etter hvert. 

- Hallen er fullbooket 

- God erfaring med samarbeidsmøter på tvers av undergruppene i klubben 

Varden 

- Flere lag er i gang 

- Yngre klasser avventer litt til fotballen trapper ned 

- Greier å stille alle påmeldte lag bortsett fra J11 

- God utvikling mht dommere 

Tydal  

- Damelag og minihåndball 

- God hallkapasitet 

Stjørdals Blink 

- Kommet godt i gang med dialogen med SHK 

- Ungdomsspillerne har startet med trening 

- Har ikke egne lag i alle aldersklasser, men jobber med samarbeid med andre klubber for å få 

på plass tilbud 

- Har også utfordringer i forhold til hall 

- Har fått enten tidlige eller seine timer 

- Har forsøkt å kontakte kommunen om å bruke gymsalen 

 

3. Lokale saker 

- Info om spilleutvikling 

o Merk trenerskolen for spillere født 2007 og 2008 

o Ønske om at samlingene legges til Stjørdal og omegn 

 

- Trenerattesten 

o Vedtatt på Idrettstinget  

o Alle trenere skal ha gjennomført denne 

o Bør gjennomføres før 1 seriekamp 

 

- Temaserie J/G11 år 

o Merk infomøte for trenere/ lagledere/ dommere i september 

 

- Dommere 

o Hvordan greie å rekruttere flere dommere 

o Vi mangler sannsynligvis dommere til mange kamper 

o Kunne man tenke seg en annen organisering av dommene, f.eks i sone Stjørdal og 

omegn (en kontakt i i hallen i stedet for en per klubb).  
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o Sone Stjørdal og omegn er enige forslag om endring 

av dommersatser, klubbene ønsker en endring for 

Region Nord sine dommersatser for 11-14 år til styret i Region Nord 

 

- Kortbanehåndball 

o Ønsker for 9 og 10 årsserien 

▪ Ikke for lange kampdager 

▪ Ønsker i hovedsak kampdager 

▪ Stjørdalshallen ok, mangler på Skatval og Hegra 

o Andre ønsker må meddeles regionen 

 

4. Merk viktige datoer og frister 

✓ Frist 31. august 

o Gebyrfri omberamming J/G 15 år - senior 

o Påmeldingsfrist mini, J/G 9 og 10 år 

o Gebyrfri trekking 

✓ 6. september - oppstart terminlistearbeid J/G 14 år og yngre. 

✓ 30. september - publisering forslag terminliste J/G 14 år og yngre. 

✓ 17. oktober - Frist gebyrfri omberamming J/G 14 år og yngre 

 

5. Klubbesøk  

- Gjennomføres fra uke 43 

- Meld gjerne inn når dere ønsker 

6. Omberamming av kamper 

✓ Senest 5 dager før opprinnelig kampdato 

✓ Motstander må kontaktes 

✓ Hall må sjekkes 

✓ Når begge er bekreftet, omberammes kampen i TA (elektronisk omberamming) 

✓ Omberamminger behandles fortløpende 

 

Terminlisteønsker for J/G 14 år og yngre 

• Bruk av googleskjema (sendes ut i etterkant av sonemøtet). 

- Oppdatering til klubbrådgiver på antilag og datosperrer (evnt. Konfirmasjon 

 

7. Kurskatalog 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDOZrN3Oloj7m2TVHLbY0FCAkF8Zqd3HlhKf2ZHVxD4SBOiw/viewform
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Se også kurskatalog på regionen sin hjemmeside.  

Kursønsker:  

Meldes innen 15 oktober til klubbrådgiver 

 

8. Håndballforum 

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 

 

9. Lokale saker 

a. Miniturneringer 

Varden   23. oktober 

Hegra   13. november 

Lånke   4. desember 

Remyra   8. januar 

Stjørdals-Blink 29. januar 

Fram   12. februar 

Selbu   19. mars 

10. Eventuelt: 

Halltildeling: 

Det er enighet om å rette en henvendelse til Idrettsråd og Stjørdal kommune ang prosessene 

omkring årets halltildeling 

- Idrettsrådet sier at de ikke har vært involvert i tildelingen 

- Ikke tatt hensyn til prosessen som ble gjennomført før korona 

- Flere klubber har henvendt seg til kommunen 

- Soneleder kontakter kommunen om møte 

- Kommunikasjon er fortsatt en utfordring 

- Etterspør skriv/ arbeidet som ble gjort i regi av idrettsrådet 

- Bodil utarbeider skriv til kommunen 

- Signeres av NHF på vegne av klubbene 
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Forslag til løsning:  

o Samle klubbene og drøfte og finne nye løsninger  

o Ta i bruk gymsaler på skoler 

o Hadde forventet en proaktivitet fra kommunen sin side 

- Hvordan har prosessen i forkant vært (sjekk med Eva Lassemo 

 

 

 

Neste sonemøte: november/ dato kommer 

Referat v/ Bodil Myhr /s/ 

 

Vedlegg:  

PP presentasjon 

Forslag brev til kommunen 


