
Referat sonemøte Sunnmøre 20.01.21 

 

21 av 23 klubber til stede: Aksla, Bergsøy, Blindheim, Ellingsøy, Fiskerstrand, Godøy, Haram, 
Hareid, Hødd, Langevåg, MSIL, Rollon, SIF/Hessa, Skodje, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, 
Sæbø, Valder, Volda, Ørsta. 

Soneleder Einar Nordhus 

Fra regionskontoret: Stian Oldervik, Kristian Valstad og Andreas Remøyholm. 

 

Kort runde blant klubbene: 

 

Aksla: 

-bekymret for det sosiale rundt lagene når foreldre ikke kan være med i hallene hverken på 
trening eller kamp. 

+er i gang med treningene for alle lag 

+Gutt 9 lag med økt aktivitet 

 

Bergsøy: 

+oppstart av treninger etter siste korona nedstengning 

+generell økning i medlemsmassen 

 

Blindheim: 

-bekymret for foreldreengasjementet rundt lagene. 

+bra informasjon fra myndigheter, håndball forbund og klubber. 

 

Ellingsøy: 

+er i gang med trening for alle lag etter jul/nyttårs pausen 

+ser ut som man har unngått frafall 

 

Fiskerstrand: 

-foresatte får ikke se hverken kamper eller treninger, ikke bra for miljøet. 



+arbeidet med ny hall startet opp, forhåpentligvis ferdig i 2022. 

 

Godøy: 

-problematisk med nedstengte garderober, spesielt under toppserie spill. 

+støtteordninger fungerer bra 

+mye alternativ trening for lagene under ned stenging, med bl.a. ski, aking  

 

Haram: 

-stor slitasje på enkeltpersoner under pandemien 

+vært mye oppfinnsom trening utendørs 

+messenger gruppe med klubbene i J20 

 

Hareid: 

-slitasje på enkelt personer, mye usikkerhet om kamper. 

+har gått overraskende greit under ned stenging 

+god oppslutning på minilagene 

 

Hødd: 

+imponert av engasjement fra trenere/SU under ned stenging 

+støtte ordninger har vært bra 

+treninger er i gang 

-bekymret for det sosiale rundt lagene 

 

Langevåg: 

+fått god uttelling på søknader om støtte 

+skal ansette person i 100% stilling i håndballen med fokus på administrasjon og marked 

 

MSIL 

+treningene er i gang 



Rollon: 

+kreative trenere og spillere under nedstengning 

-det sosiale rundt laga lider når foreldre ikke får være med i hallene 

 

SIF/Hessa: 

+treningene startet opp igjen 

-svært negativt at den planlagte hallen i ytre bydel Ålesund igjen er utsatt  

 

Skodje: 

+treningene er startet igjen 

 

Spjelkavik: 

+Spjelkavik arena er snart klar for byggestart, sannsynligvis oppstart høst-21 

-det sosiale rundt lagene lider av at foreldre ikke får være med i hallene 

 

Stranda: 

+treninger startet opp igjen  

+ny sponsoravtale  

 

Sykkylven: 

-mye ekstra arbeid på enkelt personer under korona pandemien 

 

Sæbø: 

+skryt til Ørsta kommune og spesielt kommuneoverlegen for god støtte til idretten 

+treninger er startet opp igjen 

 

Valder: 

+krisepakker har vært bra 

 



Volda: 

+ny hall, Volda campus arena, åpnet. 

-vanskelig med kommunikasjon  

 

Ørsta: 

+kommune som ønsker aktivitet for idrettslagene. Legger til rette. 

 

 

Lokale saker: 

 

Glad saker: 

Hvis klubbene har positive saker kan de sende det inn til Monica Ibsen, 
monica.ibsen@handball.no 

 

Covid-19: 

Ingen kommentarer eller spørsmål 

 

Beramming av kamper: 

Langevåg- kan godt strekke sesongen langt, men må se an forskjeller mellom aldersklasser 
og puljer. 

MSIL- kamper som er vanskelig å omberamme kan godt strykes. Må ta hensyn til fotball. 

Ellingsøy- jentelag i 13/14 års klassene ønsker å spille så lenge som mulig. 

Bergsøy- ønsker å forlenge sesongen så langt som mulig, gjerne frem til sommeren. 

Stranda- dra sesongen så langt som mulig 

Ørsta- Viktig å få gjennomført så mange kamper som mulig. Forleng sesongen. 

Volda- Er innstilt på å spille så lenge som mulig 

Rollon- Må ta hensyn til eksamensperiode + russetid for de eldste spillerne. Strek sesongen 
så langt som mulig. 

Spjelkavik- Prioritere seriespill framfor cuper for de yngste lagene (flere klubber er enig i 
dette). 

 



Flere andre klubber er også enig i at sesongen bør strekkes så langt som mulig.  

Det er lite sannsynlig at det blir mulig å gjennomføre cuper i april, så seriespill bør 
prioriteres. 

 

Kursaktivitet: 

Ønsker DBH: Ørsta, Rollon, Godøy, Valder, Sykkylven, Volda, Bergsøy, Spjelkavik og MSIL 

 

Viktig!! Følges opp. 

På grunn av at det har vært umulig å få gjennomført praksis delen av DBH kursene som gikk 
høsten 2020, på grunn av korona og mangel på instruktører. Ønsker Langevåg at de 
dommerne dette gjelder skal få godkjent de kampen de dømmer på dommerkvoten til 
klubben. Dette må følges opp av klubbservice/dommeransvarlig region nord. 

 

Endringer i klubbservice: 

Kristian Valstad orienterer om forandringer som skjer i klubbservice. Etter at forrige 
klubbrådgiver for Møre og Romsdal avsluttet sitt arbeidsforhold i desember 2020 har Stian 
Oldervik fungert som klubbrådgiver for Møre og Romsdal. Fra 01.02.21 vil Andreas 
Remøyholm overta denne funksjonen. Andreas Remøyholm vil ha sin arbeidsplass i 
Trondheim. Det er for tiden ansettelsesstopp i NHF og det er derfor ikke mulig å ansette en 
ny klubbrådgiver lokalisert i Møre og Romsdal. 

 

Flere klubber reagerer sterkt på dette.  

Spjelkavik, vi må ha en klubbrådgiver lokalisert i fylket. Ut ifra tidligere klubbrådgivere skal 
opp imot 40 % av arbeidstiden benyttes ute i klubb. Dette er ikke forenelig med å ha 
arbeidsted i Trondheim. Det er heller ikke forenelig med strategiplan og uttalelser fra 
ledelsen i NHF om nærhet til klubb. De bemerker også at sentralisering er et stort problem i 
samfunnet generelt og at dette øker avstanden fra topp til grasrot og at dette er noe vi 
overhodet ikke ønsker i håndballen.  

 

Langevåg, mener dette er en krise for klubbene på Sunnmøre. Nå når alle sliter med frafall 
og et engasjement som lider under korona pandemien er vi avhengig av en klubbrådgiver 
som har kort vei til klubbene og kan stille opp på kort varsel. I tillegg ønsket Langevåg å vite 
grunnen til ansettelsesstoppen. Valstad bekrefter at det skyldes korona pandemien. Det er 
en sterk vekst i håndballen på Sunnmøre og mange nye haller som er/blir snart ferdig stilt, 
forhåpentligvis vil da aktiviteten vil øke enda mer, noe som gjør det ennå mer nødvendig 
med en klubbrådgiver lokalisert i fylket. 



 

 

Ørsta, er enig med de to foregående klubbene og vil i tillegg bemerke at det er svært viktig at 
klubbrådgiveren er godt kjent med klubber og personer i sitt område. Dette er viktig for en 
lett kommunikasjon mellom klubb og regionen. Dette blir ekstra viktig i perioden som 
kommer etter korona pandemien. Da vil klubber ha ekstra behov for oppfølging.  

 

Rollon, stilte seg også bak de argumenter som kommer frem om at klubbrådgiver bør være 
lokalisert i M&R. I tillegg ville Rollon vite hva som hadde skjedd i RS om denne saken. 
Vedrana Terzic fortalte at de var orientert om saken og at dette var en midlertidig løsning. 
Bemerker at dette ikke er en ønskelig løsning og at hun vil jobbe i RS for at det ansettes en 
klubbrådgiver lokalisert i M&R så snart som mulig. 

 

Klubbene synes også det er feil at dette kommer som en informasjonssak på et sonemøte. 
Hvorfor har de ikke blitt spurt til råds om hvordan denne saken skulle løse? 

Klubbene har forståelse for at det under pandemien blir vanskelig å gjøre noe med denne 
saken, men mener at så snart ansettelses stoppen oppheves bør det jobbes for å ansette en 
klubbrådgiver lokalisert i M&R. 

 

Alle klubbene som deltok på sonemøtet, var enig med de overnevnte klubber og de 
argumenter som kommer frem om at klubbrådgiver for M&R bør være lokalisert i fylket. 

 

 

Seriereglement 21/22: 

Ingen kommentarer eller spørsmål. 

 

Status senior: 

Ingen kommentarer eller spørsmål. 

 

 

 

 

 



 

Streaming av kamper: 

MSIL: Både positive og negative sider ved streaming, med tanke på mobbing, at spillere 
synes det er ubehagelig at det er tilgang for alle å se kampen osv. Det positive er at foreldre 
kan se kamper nå når de ikke har tilgang til hall. 

Spjelkavik: Kun kamper hvor det er gitt samtykke fra hjemmelag og bortelag blir streamet. 
Det sendes ut skriv til motstandere som må returneres med godkjenning for at man skal vise 
kampen på egen youtube kanal.  

Ørsta: Jobber for å innhente godkjenning fra alle spillere i klubben, ellers likt opplegg som 
Spjelkavik. 

 

Viktig!! Følges opp. 

Hva med samtykke om streaming fra dommere? 

Region Nord må finne en løsning på dette, slik at det gjøres riktig i forhold til reglene. 

 

Eventuelt: 

1. 

Sak meldt inn fra Volda om tiltakspakke: 

• Tapte inntekter frå arrangement som skulle vore arrangerte i perioden (til 
dømes tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter frå loppemarknad 
eller kioskinntekter). 

• Tapte billettinntekter frå anna spesifisert aktivitet i perioden (til dømes 
museum, akvarium, kinoar eller idrettsanlegg). 

Kravet er at vi skal søkje på kvart enkelt arrangement….. 
1.      Klubbane melder på lag og lagar budsjett etter inntekt og utgifter ein har hatt siste åra. 
Her kjem også budsjett angåande inntekter og utgifter til arrangementa på gjennomføring av 
kampaktivitetar. 
2.      I 2020, sette Regionen opp terminlister, der kampane vert sette direkte inn 
banedagbøkene og viste arrangementa som skal gjennomførast framover. 
3.      Innan bredde-handball  har arrangementa i heile haust vore i endring. Endring pga for 
kort avstand mellom kampar etter Corona-restningslinjene, ved midlertidig utsetting eller til 
sletting av enkelte eller alle kampar for ulike gruppe. Banedagbøkene /arrangement-
oppsetta har med det, heile tida vore i endringar.  Dei fleste endringane har vore Corona-
relaterte. Vi har alle mange små og større arrangement. 
4.      Topphandballen har egne retningslinjer og vert halde utanom breddehandballen. Fleire 
av desse arrangementa har vorte flytta/utsette, men her er det meir faste rammer rundt 
fastsetting av arrangementa. 
  

Etter Krisepakke 3 har vi høve til å søkje om støtte på alle arrangementa som vert endra, utsette 
eller sletta pga Coronaen. 



Alle arrangement som vi har i handball vert ramma av dette.  Kampendringar eller sletting av 
kampar verkar inn, reduksjonen av  publikum enten til ferre eller i periode lik null, og sal i kiosk 
har fått heilt andre rammer . Alt dette pga. Corona-restriksjonane. 
Ber om at Regionen jobbar opp mot NIF, der all kampavvikling for kvart Idrettslag/klubb i 
breddehandballen vert sett under ett etter påmeldinga av lag til serien. 
 
 
Både Hødd og Volda har sendt inn søknader hvor de søker om totalen fra alle arrangement, disse 
søknadene er ikke behandlet ennå. Så Volda og Hødd vil rapportere tilbake til klubbene så snart 
svar fra myndighetene foreligger. 
 
Kristian Valstad tar med dette videre til Regionskontoret i Trondheim for oppfølging. 
 
 
2. 
Langevåg ønsker at det i starten av sonemøtene blir en gjennomgang av referat fra forrige 
sonemøte og hva som har skjedd i de sakene som vi tok opp der. 
Flere klubber ønsker også denne løsningen og dette vil bli vurdert inn mot neste sonemøte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


