
Referat 
Sonemøte Sunnmøre onsdag 29.04.20 kl. 1800-2000, Teams 
Klubber tilstede: 
 Aksla, Bergsøy, Blindheim, Fiskerstrand, Godøy, Haram, Hareid, Hødd, Langevåg, 
Mauseidvåg/Solevåg, Spkl. Rollon, Sif/Hessa, Skodje, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Sæbø, 
Valder, Vigra, Volda, Ørsta. (21 klubber) 
Klubber, ikke representert; Ellingsøy, Åmdal 
 
Fra NHF Region Nord: 
Einar Nordhus, Soneleder Sunnmøre 
Kristian Valstad,  Seksjonsleder klubbservice 
Tore Hjelseth, Teamleder spillerutvikling 
Geir Nicolaysen 
Arild Stav 
 
Agenda: 
• Velkommen 
• Runde blant klubber 
• Lokale saker 
• Status regionsting 
• Seriereglementet 2020/21 
• Påmeldingsfrist 
• Dommerkontakter sine oppgaver sesongen 20/21 
• Viktige datoer 
• Eventuelt 
 
 
Runde blant klubbene: 
Aksla - I mål med påmelding. God kontroll. Aksla stiller ikke lag i J18/J20. Stiller lag i alle øvrige klasser. Ikke 
ferdig med dommer påmelding.  
Bergsøy - Kommet i gang med trening utendørs, har fått åpnet hallen. Ferdig med påmelding av lag. 
Blindheim - Organisert trening utendørs, alle lag påmeldt. Påmelding av dommere gjøres i løpet av kvelden. 
Fiskerstrand - Organisert trening utendørs, har meldt på lag. Ikke meldt på dommere da de ikke har noen. 
Ønsker DBH tidlig på høsten. 
Godøy - Hallen fortsatt stengt, Fikk gjennomført miniturnering rett før corona. 
Haram - Stiller lag i nesten alle jenteklasser, utfordringer med rekruttering på guttesiden. Har hatt jubileum. Har 
meldt på lag til 5.div 
Hareid - Ferdig med påmelding av lag. En del gutter som ønsker å begynne med håndball, men ikke nok til å 
starte opp eget lag. I dialog med Hødd for å få til et serietilbud. Sliter med dommere. 
Hødd - Har meldt på lag, prøver å få til noe på guttesiden, men har utfordringer med fotballen. Spørsmål om det 
blir 18 eller 20-årsserie. 
Langevåg - Ferdig med påmelding av lag. Noen lag har organisert trening utendørs. I gang med vedlikehold av 
sulahallen. Kontroll på dommere og styret er på plass. Jubileum med 100 år. 
MSIL -  
Rollon - Lag er påmeldt, har påmeldt to 9-årslag. Organisert aktivitet er i gang for de fleste lagene. God kontroll 
på dommere i klubben. 
SIF/Hessa - ingen treningsaktivitet, påmeldt dommere, utfordringer med cupaktivtet. 
Skodje - Sitter med påmeldingen nå, mangler dommere. Smått i gang med organisert aktivitet utendørs for de 
eldste. 
Spjelkavik - Har oversikt over påmeldte lag, stiller lag i Veteran NM. I gang med påmelding. Hektisk med å 
komme i mål med PP-avtaler. Har sendt brev til kommunen ang. Bruk av hall. 



Stranda - Påmeldt lag, Har bra aktivitet til og med J16, annenhvert år på guttesiden. Hall er stengt og ikke i 
gang med trening utendørs. 
Sæbø - Ikke helt i mål med påmelding av lag. Samarbeidslag med Ørsta og Åmdal. 1 dommer er påmeldt. 
Valder - Straks ferdig med å melde på lag, begynt med organisert aktvitet utendørs. 
Vigra - 1 lag i seriespill som er påmeldt. Ingen organisert aktivitet. 
Volda - Ikke kommet i gang med trening, kun 1 .div som er i gang. God kontroll på påmelding av lag. Usikker på 
påmelding av G15. Bra kontroll på dommere. Muligheter for Dommertrinn 1 da de har flere DBH. 
Ørsta - Ferdig med påmelding av lag, jobber med sammensatt lag. God dekning på jentesiden og dommere. 
Ørstahallen er åpnet. Anken for opprykk er avslått. 
 
Lokale saker: 
Sak I: Det er kommet innspill fra enkelte klubber om organisering av dame 4. divisjon, 5. 
divisjon og Junior20 seriene, med spesielt et ønske om å heve kvaliteten på 5. divisjon. Dette 
kan gjøres på forskjellige måter. En mulighet er å flytte de svakeste lagene fra 4. divisjon til 
5. divisjon, en annen mulighet er å slå sammen Junior20 og 5. divisjon.  
Flere klubber enig om at det er viktig å heve nivået på 5. divisjon. Ingen klubber ville flyttes ned 
fra 4.div. Hvordan vi skal organisere 5.div, 4.div og junior20 serien kommer veldig an på hvor 
mange lag og hvilke lag som melder seg på i de forskjellige avdelingene.  Denne diskusjonen vil 
bli tatt opp igjen på avdelingsoppsetts møtet i mai.  
 
Sak II. På grunn av situasjonen vi befinner oss i nå ønsker klubbene å vite om en utsettelse 
av innbetaling av serie påmeldingsavgiften for lag var mulig  og i tillegg ville de vita hva 
som skjer med påmeldingsavgiften hvis sesongen 20/21 ikke blir gjennomført som planlagt 
(hvis deler av sesongen blir avlyst). 
Region Nord vil ikke flytte på innbetalingsdato for påmeldingsavgiften, men hver klubb kan om 
ønskelig søke om betalingsutsettelse. Så vil Region Nord foreta en vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. Hva som vil skje med påmeldingsavgiften hvis deler av sesongen 20/21 blir avlyst, er det 
ikke tatt noen beslutning om foreløpig i region Nord. 
 
Sak III: Avdelingsoppsetts møte i mai 
Møtet blir onsdag 13/5 kl 1800-2100 på Teams. 
 
Sak IV Sonemøte august/september 
Mer informasjon seinere. 
 
Status regionsting 
• Regionsting utsatt inntil videre. Ny dato fastsettes i RS på møtet 7/5. Au har kommet med 

forslag om regionsting enten på Scandic Hell, Stjørdal eller på Teams den 13/6 eller 20/6. 
• Før regionstinget må vi ha valg på tingdelegater og soneleder.  
 
Seriereglement 20/21 
Se presentasjonen for detaljer. 
• Antilag 
• Spillsystem, med kortbane for 9 og 10 åringer.  
• Sluttspill J/G14 
• Premiering 
• Dispensasjoner 
• Antall spillere i kamprapport 
• Lerøyserien 20/21 



• Bring 20/21 
• Juniorserie + NM junior 
• Barnehåndball/Kortbane 
 
Påmeldingsfrister 
Påmelding lag og dommere 30. april kl 23.59.  
 
Dommerkontakter sin oppgave i sesongen 20/21 
Se presentasjon for detaljer. 
 
Viktige datoer 
Se presentasjonen. 
 
Eventuelt 
Tore Hjelseth snakket litt om spillerutvikling i Møre og Romsdal. 
• Treningsopplegg er sendt ut til de spillerne som har deltatt på samlinger. 
• Høstens aktiviteter er under planlegging. 
• Alle trenere/spillere virker tent på å komme i gang igjen.  
 


