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Referat 
Sonemøte for Sunnmøre 19.11.2019, kl 1800-2100, Solevåghallen 
 
Tilstede: Aksla, Bergsøy, Blindheim, Ellingsøy, Fiskerstrand, Haram, Hødd, Langevåg, 
Mauseidvåg/Solevåg, Rollon, SIF/Hessa, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Valder, Ørsta.  
 
Ikke tilstede: Godøy, Hareid, Skodje, Sæbø, Vigra, Volda, Åmdal.  
 
 
Agenda:  

1. Presentasjonsrunde 
2. Sonelederrollen 
3. Status J/G 15 - islandsk modell 
4. Dommer -status 
5. Spill og Trening - status 
6. Seriereglement 20/21 - innspill 
7. Årets forbilde 
8. Runde blant klubbene, lokale saker 
9. Eventuelt 

Velkommen og hvem er tilstede. 

Soneleders rolle.  
Soneleder Einar Nodhus gikk gjennom sin rolle som Soneleder. 

Dommer situasjonen v/ dommerkoordinator Bent Andreassen. 
- Vi har pr. nå en utfordring med dommere i hele Region Nord.  
- hva gjør vi for å beholde flere dommere lengre: oppfølging, holdninger på benk/tribunen. 
- prøve å lage en sak ut mot media om dommer situasjonen i regionen. 
- det kommer invitasjon til en samling for Dommerkontakt i klubb på nyåret.  
 
Spill og Trening v/ spillerutvikler Tore Hjelseth 
Status pr. november for Sunnmøre og Nordmøre&Romsdal: 
Fylkessamlinger:  
5 samlinger, 3 for jentene og 2 for guttene. Totalt 142 innkalte spillere: 
-J 04: 40 stk  - G04: 32 stk -J 02/03: 43 stk -G 02/03: 27 stk 
 
Regionalt landslagsmiljø (RLM):  
J 04: 10 stk - G 04: 7 stk - J 02/03: 10 stk  - G 02/03: 8 stk  
 
Yngre landslag: 
LM 02: ingen - LK 02: 1 - LM 04: 2 - LK 04: 5 
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Seriereglement: 
-Håndball fra A til Å, må rettes opp slik at vi får reglement for region nord og ikke region 
innlandet. Varierer blandet annet på spilletid for 11-åringer. 
 
-mulig å ha en knapp i TA med link til reglement til den aktuelle kampen. Spilletid/nedsenket 
tverrligger/løsning fra midten etter mål etc. 
 
- Ta inn regler vedr. tidsrom mellom kamper. 
 
-J16, toppserien vs. fylkesserie. 
Siden Bring er utvidet er det mindre behov/ønske om toppserie. Forslaget er at toppserien 
legges ned og man innfører sluttspill for J16 igjen. Oppretter fylkesserie i Trøndelag i tillegg 
til lokalserier.  
 
Tilbakemeldinger og innspill meldes inn innen 1.februar 2020. 
 
Jenter 15 – Islandsk modell – hvordan fungerer det?  
Det er for få lag til at dette fungerer i Møre og Romsdal.  
Det er kommet forslag om å gå over til «vanlig serie» etter jul – noe det er bred enighet om 
blant klubbene som deltar.  
Det meldes inn om man ønsker alle ti lag i en enkel serie, eller to avdelinger à 5 lag og to 
avdelinger innen 24.11.  
 
Diverse:  
Gjennom gang av sosiale medier, Årets forbilde, Euro 2020, sluttrunde 3.divisjon i 
Trondheim. 
 
Eventuelt/Innspill fra klubbene: 
-fergetakster, er det mulig at vi igjennom idrettskretsen/idrettsrådet kan påvirke inn mot 
fylkesstyret. Den nye ordningen er veldig fordyrende for idrettslag. 
Kan vi ta denne saken ut mot media og Idrettskretsen?  
(Har vært i kontakt med MR Idrettskrets og de jobber med denne saken sammen med Sogn 
og Fjordane/Hordaland. De har et felles arbeid inn mot Vestlandsrådet. Det jobbes med 
saken)  
- Er det mulig å legge noen kurs utenfor sesong? 
- Inngangsbillett – ulik praksis fra klubb til klubb.  
- Hvordan evalueres opplegget rundt spill og trening/samlinger?  
 
 
Neste sonemøte er i uke 7.  
 
 


