
Referat 

Sonemøte Sunnmøre onsdag 13.05.20 kl. 1800-2100, Teams 

Klubber tilstede: 

 Aksla, Bergsøy, Blindheim, Ellingsøy, Fiskerstrand, Godøy, Haram, Hareid, Hødd, Langevåg, 
Mauseidvåg/Solevåg, Spkl. Rollon, Sif/Hessa, Skodje, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Sæbø, Valder, 
Vigra, Volda, Ørsta. (22 klubber) 

Klubber, meldt forfall ;  Åmdal 

 

Fra NHF Region Nord: 

Einar Nordhus, Soneleder Sunnmøre 

Kristian Valstad,  Seksjonsleder klubbservice 

Tore Hjelseth, Teamleder spillerutvikling 

Vedrana Terzic, Regionstyret  

 

Agenda: 

§ Velkommen 
§ Runde blant klubber 
§ Regionsting 
§ Avdelingsoppsett 
§ 3. divisjon 
§ Oppvarmingstid  
§ Miniturneringer  
§ Kurskatalog  
§ Eventuelt 

 

 

Runde blant klubbene: 

Soneleder Einar Nordhus ønsker velkommen og tar en rask runde blant klubbene.  

 
Aksla - Intet nytt, venter på åpning av hallen.  
Bergsøy - Alt bra i klubben, har startet i hallen for 2 uker siden. Full opp for alle lag og gleder seg til 
sesongen 
Blindheim - Alt vel 
Ellingsøy - Alt bra, venter på å få starte i hall 
Fiskerstrand - Trener ute og håper på hall i neste uke 
Godøy - Kommet i gang med trening i hall, godt i gang med Valder 
Haram - Intet nytt å melde 
Hareid - Intet nytt å melde 
Hødd - Intet nytt å melde 
Langevåg - Kommet i gang med å trene og åpner hallen til neste uke 
MSIL - Ikke kommet i gang med trening. 
SIF/Hessa - Begynner med trening neste uke 
Skodje - Kommet i gang denne uken 
Spjelkavik – Intet nytt å melde 



Rollon - Godt i gang med trneing utendørs, begynner i hall i morgen 
Stranda - Venter i spenning på å få åpnet hallen 
Sykkylven - Ikke kommet i gang, håper på neste uke 
Sæbø - 2 lag er i gang med trening 
Valder - Innetrening fom. Neste uke. Kort status i Valder mtp. Øyar. Alt av aktivitet i Valder fremover 
Vigra - Ingenting nytt 
Volda - Hallen åpner for aktivitet 
Ørsta - Har hatt aktivitet i hall i 2 uker, med klister fom. Neste uke 
 

 

Regionsting  

Regionstyre medlem Vedrana Terzic, gjennomførte valg på soneleder og regionsting delegater. Hun 
ga også en kort presentasjon av saker til  regionstinget, 20/6-20 i Stjørdal.  

Valg Soneleder: 

Einar Nordhus gjenvalgt.  

 

Valg av tingdelegater: 

Gunhild Hareide, Skodje IL 

Stine Hellevik, MSIL 

Ingunn T Hoff, Fiskerstrand IL  

Sven Castberg, Ørsta IL  

Carl Johan Pettersen, Spjelkavik IL  

Niels Christian Stephansen, Blindheim IL  

Vara: Elisabeth Mork, Volda IL  

Vara: Linda Marie Godø, Hareid IL 

 

Gjennomgang av tingsaker: 

Se presentasjonen for mer informasjon.  

Kun 1 sak er kommet inn til regionstyret.  

Forslagsstiller: Regionstyret 

 Endring: Lovnorm for NHFs regioner. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse § 10 1-3, punkt 4 
taes inn igjen i forslag til ny Lovnorm: (4) Styrets honorar er fastsatt av Regionstinget. 
Honoraret økes hver tingperiode med en sum tilsvarende priskonsumindeks reguleringen. 

 

 

 



Avdelingsoppsett: 

Kristian Valstad har en gjennomgang av forslaget til serieoppsett.  

 

• J9, aktivitetsdager på kortbane. 29 lag påmeldt i 3 avdelinger. 
• G9, aktivitetsdager på kortbane. 16 lag i 2 avdelinger.  
• J10,  aktivitetsdager på kortbane. 27 lag på 3 avdelinger. Forslag til oppsett må gjøres 

om for bedre reisefordeling.  
• G10, aktivitetsdager på kortbane. 17 påmeldte lag i 2 avdelinger.  
• J11, forslag inndelt etter geografi. 30 lag påmeldt i 3 avdelinger. Forslag til oppsett 

må gjøres om for å jevne ut reise belastning.  
• G11, kun en pulje med 16 lag. Alle klubber med flere lag påmeldt ønsker å unngå 

intern kamper.  
• J12, forslag til avdelingsoppsett må gjøres om for å bedre reisefordelingen. 26 lag 

påmeldt fordelt i 2 avdelinger.  
• G12, 11 lag påmeldt i en avdeling.  
• J13, inndelt etter geografi. 22 lag påmeldt fordelt i 2 avdelinger.  
• G13, fylkesserie med 8 lag. Trippel serie, samle flere lag i samme hall for flere 

kamper.  
• J14, inndelt etter nivå. Fylkesserie med 12 lag (7 fra Sunnmøre), avd 2 med 14 lag.  
• G14, fylkesserie med 10 lag. 6 lag fra Sunnmøre.  
• J15, 2 fylkesavdelingen med til sammen 19 lag. Inndelt etter nivå. 12 lag fra 

Sunnmøre.  
• G15, 5 lag påmeldt fra Sunnmøre.  
• J16, toppserie 4 lag fra Sunnmøre, 2 avd fylkesserie inndelt etter nivå 10 lag fra 

Sunnmøre av totalt 20. 
• G16, toppserie 3 lag påmeldt fra Sunnmøre. En fylkesserie avd med 4 lag fra 

Sunnmøre.  
• J20, 1 fylkesserie avdeling med 10 lag fra Sunnmøre 4 lag fra NMR. 11 av disse lagene 

er 18 års lag. Det er avtalt å ha et møte mellom klubbene i august for å avtale 
kjøreregler for gjennomføring av sesongen. Enkelte klubber ønsker å splitte 
fylkesserie i 2 avdelinger pga kampbelastning.  

• G20, toppserie med 2 lag fra Sunnmøre.  
• Kvinner senior, 3.div. Avdeling 01 med 6 Sunnmørs lag. 4 div med 12 lag hvorav 8 fra 

Sunnmøre. 5 div 8 lag.  
• Menn senior, 3. div. Avdeling 01 med to lag fra Sunnmøre. 4 div på 6 lag. Mulighet 

for sammenslåing av 4. div og G20.  

 

3 divisjon 

Kristian Valstad kort gjennomgang av opplegget for 3. divisjon lagene. Se presentasjonen for 
detaljer.  



Oppvarmingstid 

Kristian Valstad legger frem litt om reglene for oppvarmingstid. Se presentasjonen for 
detaljer.  

 

Miniturneringer 

Fordeling av helger for miniturneringer. Se handball.no for liste over miniturneringer på 
Sunnmøre.  

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-
202021/barnehandball-6-12-ar/minihandball-6-8-aar/soneteam-minihandball/sone-
sunnmore/ 

 

Kurskatalog 

Kristian Valstad la frem planlagte trener og dommer kurs for kommende sesong.  Ørsta IL 
ønsker DBH kurs i Ørsta i forbindelse med miniturnering 21 nov og kan godt tenke seg trener 
2 kurs. Flere andre ønsker også trener 2 kurs på Sunnmøre. Gjerne kurs utenom sesong.          
Se presentasjonen for detaljer.  

 

Eventuelt 

Tore Hjelseth snakket litt om spillerutvikling i Møre og Romsdal. 

Sperredatoer for konfirmasjoner som er utsatt for J15. 

I etterkant av møtet er det kommet meldinger fra 3 klubber (Bergsøy, Hødd og Valder) at de 
er bekymret for kampbelastningen for sine J20 spillere. I disse klubbene kombineres spill i 3 
divisjon med spill i J20, i tillegg har alle 3 klubber en forholdsvis liten spiller gruppe (15-18). 
Så med 14 lag i J20 og 12 lag i 3 divisjon blir det 46 kamper i løpet av sesongen. Dette bryter 
med anbefalinger fra NHF på max 45 kamper per sesong. Klubbene ønsker færre kamper og 
ønsker at J20 avdelingen blir splittet opp i 2 grupper av 7 lag.  


