
Referat sonemøte Sunnmøre 26.08.21 

 

19 av 23 klubber representert på møtet: Aksla, Bergsøy, Blindheim, Ellingsøy, Fiskerstrand, Godøy, 
Hareid, Hødd, Langevåg, Rollon, SIF/Hessa, Skodje, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Sæbø, Vigra, 
Volda, Ørsta. 

Andreas Remøyholm, klubbrådgiver region Nord  

Einar Nordhus, Soneleder Sunnmøre 

Ikke til stede: Valder, Åmdal, MSIL, Haram 

 

Agenda: 

-Velkommen 

-Kort runde blant klubbene 

-Lokale saker 

-Påmeldingsfrist 

-Terminliste ønsker og behov 

-Kurskatalog 

-Eventuelt 

 

Kort runde blant klubbene 

Aksla: kommet greit i gang etter sommeren, mangler trener på et lag, nok spillere/dommere, er 
ingen endringer fra antall påmeldte lag. 

Bergsøy: Alle lag i gang med trening, uklart med antall spillere på 9/10 års lagene så det er litt 
vanskelig med påmelding. Vil gjerne ha utsatt frist for påmelding av 9/10 års laga til de er i gang med 
treningen. 

Blindheim: Utfordrerne start på sesongen, mye korona smitte/karantener. Korona situasjonen også 
ført til manglende rekrutering fra 1 og 2 klasse denne og forrige sesong. Håper det kan løses senere i 
høst. Ny ordning med vakter i hallene i Ålesund kommune fører til mer arbeid for foreldre rundt 
lagene, 

Ellingsøy: kommet i gang med treninger, altfor lite halltid, usikker på antall spillere på mange lag. 

Fiskerstrand: Kommet i gang med treninger, mangler trenere på de yngste lagene, har vært vanskelig 
med rekrutering de siste sesongene. 

Godøy: De eldste lagene i gang med trening, opphold på grunn av korona smitte/karantener. I 
startgropa med de yngste lagene, utfordring på dommersiden. 

Hødd: Vært en bra start på sesongen for alle lag fra 12 år og oppover, mer usikkerhet med de yngste 
lagene, mistet mange av de eldre spillerne, vil flytte 3. divisjonslaget ned i 4. divisjon. 



Langevåg: fleste lag har kommet godt i gang, de yngste lagene starter opp til uka, ok med antall 
dommere i klubben. 

Rollon: Godt i gang, rekrutering fra 1 og 2 klasse denne uken samt en ny runde i oktober. Dårlig at 
hallene i Ålesund først åpnet for trening denne uken.  

SIF/Hessa: kommet godt i gang, alle lag har hatt sin første trening. Utfordring i påmelding i 9/10 år 
usikkert hvor mange spillere vi har, gjerne ha utsatt påmeldingsfrist, mangler trenere til guttelag, 
flere som venter på dommerkurs/praksis. 

Skodje: Utfordringer med et nytt og uerfarent styre, har blitt gjort litt små feil. Frafall av spillere gjør 
at man er usikker på flere lag. Også opplevd at det er økt frafall av voksne rundt lagene 
(trenere/lagledere) 

Spjelkavik: godt i gang med trening for alle lag, starter opp med mini neste uke. 2 lag i Bring kvalik. 
Alt for lite halltid, 24 økter a 1,5t på 23 lag. 

Stranda: Sliter med for få spillere på mange lag. Har også for få dommere, noen har gitt seg i løpet av 
forrige sesong. Foreløpig ikke kommet i gang med treninger, oppstart etter høstferien. Må trekke 
G14 laget, usikkert rundt J12. Sliter med at det er færre foreldre håndball erfaring. 

Sykkylven: Er kommet i gang med de fleste lagene. Mini starter opp neste uke. Dommere, må få til 
praksis på de som har tatt teoridelen. 

Vigra: et lag på meldt, ingen dommere. Trening har startet 

Volda: Godt i gang. Frafall på guttesiden. Trenere på plass i alle lag. Sliter med litt lite dommere. 

Ørsta: Godt i gang med alle lag som har ønsket å starte opp. Må dessverre trekke G12 laget, ellers har 
alle påmeldte lag nok spillere. 

 

Lokale saker 

Spillerutvikling 

Andreas Remøyholm snakket litt om hvordan spillerutviklingen er planlagt gjennomført høsten 21. 
Ingen kommentarer eller spørsmål. 

Temaserie J/G 11+12 

Ingen kommentar/spørsmål 

5. divisjon 

Lite lag igjen i divisjonen. Hva gjør vi? 

Sykkylvens 4. div lag kan gjerne flyttes ned i 5. div 

SIF/Hessa prøver å få til et lag i 5. div 

Vi må sende inn forslag om at det må være mulig å dele 4. div Sunnmøre opp i to puljer 

Ørsta vil gjerne ha 4 og 5 div slik som de er nå. Langevåg, Godøy og Sykkylven stiller seg bak Ørstas 
forslag. 

 



Dommerpåmelding 

Altfor få dommere påmeldt i hele Region Nord. Se presentasjon for detaljer. 

 

Hva gjør vi for å holde på dommerne lenger? 

Langevåg: belønning etter vist antall kamper dømt (gavekort). Viktig at dommerne føler de blir sett. 
Belønning kan motvirke dette. 

Unge dommere må få bedre/mer oppfølging. Det er stor mangel på dommerutviklere på Sunnmøre. 
Viktig at klubbene jobber med å få dette på dette. Region Nord vil ha fokus på kurs for 
dommerutviklere. 

Vil det være mulig å bruke hele/deler av det som blir betalt inn i bøter fra klubbene for manglende 
dommere til rekrutering/utvikling av dommere?? 

Stranda: Kan vi sette ned alder for når dommerutdanning kan starte til 14 år? Vanskelig for klubber 
på små steder å ha nok dommere når ungdommen forsvinner fra plassen i 16-19 års alderen. 

Bergsøy: Være oppmerksom på oppførsel på benk/tribune. Vi må tørre å si i fra om noen trår over 
streken for hva som ert normal folkeskikk. Dele ut «blått kort» med foreldrevett reglene på tribunen. 

 

Kortbane J/G 9+10 år 

Alle klubbene vil ha kampdager. Ikke for korte økter/dager. 

 

Viktige datoer 

Er det mulig å utsette påmelding av 9+10 års lagene en uke?? 

Siste frist for påmelding av 9+10 års lag er fredag 03.09.21 

 

Klubbesøk/Barnehåndball seminar i Trondheim/Terminliste ønsker J/G 14 og yngre 

Andreas gikk igjennom, ingen spørsmål eller kommentarer. Se presentasjon for detaljer. 

 

Omberamming av kamper 

Hvem kontakter dommere ved omberamming?? 

Lang tid igjen til kampen, da ordnes det av dommeroppsett medarbeider. 

Kort tid igjen til kamp (7 dager og mindre) klubben må kontakter dommerne. 

 

Kurskatalog 

Uke 39 og 40 mange kurs dommer I og Dommerutvikler I i M&R 



Eventuelt 

G14, hva gjør vi hvis det blir ennå færre lag i igjen i puljen. 

Andreas kaller de aktuelle klubbene inn til telefon møte når påmeldingen er klar. 

Hødd J14 vil ha bekreftelse på at de har byttet plass med SIF/Hessa og nå spiller i fylkesserien. 
SIF/Hessa i lokalserie. 

 

Husk å nominere de som fortjener det til begeistrings priser som blir delt ut under Håndballforum på 
Molde. 

Og hvis du ikke har gjort det ennå, meld deg på Håndballforum. 
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