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REFERAT FRA MØTE STJØRDAL OG OMEGN – REGION NORD 

Dato: 9 mai 2022 

Sted: Lånkehallen 

Tilstede:  

✓ Selbu IL v/ Geir Olav Reinås 

✓ Varden IL v/ Stina Kulseth  

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket 

✓ Stjørdal Håndballklubb v/ Arve Veglo 

✓ Stjørdala Blink v/ Ann Monica Lyngås 

✓ Remyra IL v/ Jannicke Gjønnes 

✓ Fram IL v/ Kim Ruben Våge og Hege Pettersen Aarstein 

✓ Lånke IL v/ Lars Edvard Kvål, Gunhild Dybvad, Nina Aurheim, Terje Aune, Aina Kleven 

✓ Tydal IL v/ Heidrun Unsgård 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Tuva Witzø Johannesen 

 

1. Håndballforum 

Informasjon om håndballforum, oppfordre din klubb til å delta. Påmeldingsfrist 1 juli.  

Utfyllende info i vedlagte presentasjon 

2.  Miniturneringer 

Selbu   starten av november 

Varden   26.november 

Hegra   10. desember 

Lånke    tidlig januar 

Remyra   slutten av januar 

Stjørdals-Blink medio februar 

Fram   siste halvdel av mars 

Klubbene avklarer datoer og gir tilbakemelding til Tuva snarest.  

3.  Omberammingsreglement 

Merk frister og satser, se for øvrig vedlagte presentasjon 

4. Avdelingsoppsett 

Tilbakemeldinger fra klubbene:  

J12- Ønske om at Lånke 1 og 2 ligger i to ulike puljer (gjerne bypulje) 

J13 - Lånke har et lag i J13 
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J16 

- Blink J 16 vil gjerne stå i en annen serie enn de lagene de stort sett alltid har møtt 

- SHK, ønsker lagene i to forskjellige puljer 

J20 

- Utfordrer regionen på å plassere bylag i serier nordover 

- Selbu: Ønsker annen pulje enn lokalserien eventuelt bytte noen lag fra nord med bylag. Det 

er kortere kjøretid fra Trondheim til Stjørdal enn fra Selbu til Stjørdal. 

Kvinner senior 

- 4.div 03: Selbu 2 ønsker pulje 2 i 4 div (har vært en dialog på annethvert år) 

G12 

- Varden er usikre på om de stiller både G11 og G12 

- Flere klubber er fornøyd med stor pulje 

G13 - Ønsker oppsett som står 

G14 – Ønsker oppsett som står 

G15 

- Aktuelt med trippel serie i avd 03 hvis det blir få lag ? 

- Ber om at det taes kontakt med klubbene om det blir store endringer 

G16 

- Sjekk alder på spillere Ørland, Bjugn, Frosta, SHK ønsker gjerne å møte spillere som hører til 

G16 som årsklasse 

Herre 

- Selbu ønsker å spille i 4 divisjon 

NB: Endelig avdelingsoppsett publiseres 25 mai.  

Det blir  sendt ut et skjema for ønsker i forkant av terminliste oppsett 

5. Kursønsker:  

- Dommer 1 kurs – ønskes ila mai/ juni 2022 

- Oppfriskningskurs for dommere som har tatt kurs tidligere 

o Barnekamp ? 

o Dommer 1 ? 

o Dommer 2 ? 

- Ønske om dommersamling i Stjørdal (inspirasjonsdag/ helg) 

o Kan regionen bidra faglig 

▪ Ei økt for dommeransvarlige i klubb 

▪ Ei  eller flere økt for dommere avhengig av nivå 

 

Kursønsker og ønsker om datoer kan inn til Tuva 



 

3 
 

 

6. Eventuelt 

a) Aktuelt med landskamp i regionen 

Region Nord skal arrangere landskamper til høsten. Klubbene vil vite mere hva dette 

innebærer før vi melder inn om det er aktuelt på Stjørdal.  

 

b) Utvidet sonemøte i Stjørdal og omegn 

 

Klubbene er positive til et utvidet sonemøte i august/ september  hvor håndballstyrene i 

klubbene inviteres. 

Tema: Styrearbeid i klubb 

 

c) Dommerkvoter (innspill fra Varden IL:  

Hvordan er kravet om dommernøytralitet i region nord oppleves som krevende (innspill 

mot regiontinget). Vi jobber videre med denne saken mot regiontinget 

 

d) Kampdager for 9 og 10 årsklassene 

- Ønsker kortere kampdager da det er veldig krevende å gjennomføre.  

- Ønsker mer komprimerte oppsett (mindre tid etter kampene) 

 

e) Klubbesøk 

- Tuva og Bodil har som mål å gjennomføre klubbesøk i kommende sesong 

 

 

Neste sonemøte blir i aug/ sept 

 

 

Referat v/ Bodil Myhr /s/ 

 


